
ΦΤΙΑΞΕ
ΜΙΑ
ΤΑΪΣΤΡΑ
ΓΙΑ ΤΑ
ΠΟΥΛΙΑ

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ
ΣΚΑΛΙΦΟΥΡΤΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ!

Για παιδιά 7-12 χρονών

Τεύχος 1 / Φθινόπωρο-Χειμώνας 2020

6 ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ 
  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ
ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ

ΕΠΙΒΙΩΣΗ
 ΤΟν 

ΧΕΙΜΩΝΑ 
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εξΩφυλλο
Η Σκαλιφούρτα της Κύπρου

Το μαυρόασπρο πουλί που βλέπεις στο εξώφυλλο
έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Κύπρο και γι’αυτό δώσαμε 
στο περιοδικό το όνομά του: Κάθε Μάρτιο, ξεκινάει
από το Σουδάν της Αφρικής και ταξιδεύει περισσότερα
από 2.500 χιλιόμετρα, για να φτάσει σε ένα και μόνο 
προορισμό, όπου θα περάσει την άνοιξη και το καλοκαίρι:
την Κύπρο! Γι’αυτό άλλωστε το όνομα του είναι Πετροκλής
της Κύπρου ή Σκαλιφούρτα, όπως τη λέμε εδώ στην Κύπρο. 
Μόνο που δεν έρχεται εδώ για να κάνει καλοκαιρινές διακοπές, 
όπως θα μπορούσατε να φανταστείτε, αλλά για να φτιάξει 
οικογένεια και να μεγαλώσει τα μικρά της. Μόλις φθινοπωριάσει 
και πέσουν τα πρώτα φύλλα από τα δέντρα και τα σχολεία 
ανοίξουν και πάλι, η Σκαλιφούρτα ξεκινάει το ταξίδι
της επιστροφής: πίσω πάλι στο Σουδάν, όπου θα περάσει
τον χειμώνα σε ένα πιο ζεστό περιβάλλον.  Αυτό το θαυμάσιο ταξίδι
ονομάζεται μετανάστευση!

Τα αβγά της Σκαλιφούρτας έχουν ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ!

WOW!
© George Constantinou

Φωλιάζω μόνο
στην Κύπρο και πουθενά

αλλού στον κόσμο!

Το Ηξερες;
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Το φθινόπωρο είναι ήδη εδώ. Τα σχολεία έχουν 
ανοίξει, οι μέρες αρχίζουν σιγά-σιγά
να μικραίνουν, ο καιρός αλλάζει, τα φύλλα
στα δέντρα κιτρινίζουν. Τι να συμβαίνει άραγε 
αυτήν την περίοδο στον συναρπαστικό κόσμο 
των πουλιών; Δραστηριότητες, παιχνίδια, 
κατασκευές, άρθρα και πολλά άλλα θα
σε βοηθήσουν να ανακαλύψεις τα πουλιά
και τη φύση γύρω σου. Ελπίζουμε να είσαι 
έτοιμος/η, γιατί θέλουμε να μοιραστούμε
μαζί σου τα πάντα για τα πουλιά! 

Χρίστια Αλεξάνδρου
Λειτουργός Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Καλωσόρισες
στον 'φτερωτό' κόσμο

του Σκαλιφούρτα Junior! 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΣΕΛΙΔΑ
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Τις κρύες χειμωνιάτικες μέρες ανάβουμε το τζάκι
ή το καλοριφέρ για να ζεσταθούμε και φοράμε μπουφάν, 
σκουφάκι και γάντια όταν βγαίνουμε έξω. Τα πουλιά δεν 
έχουν τίποτα από αυτά, για να επιβιώσουν τον χειμώνα. 
Έχουν όμως άλλα κόλπα! 

Τον χειμώνα η εξεύρεση αρκετής τροφής είναι μεγάλη πρόκληση 
για τα πουλιά: τα έντομα κρύβονται για να προστατευτούν
από το κρύο, οι καρποί και τα φρούτα στα δέντρα είναι λιγοστά, 
οι σπόροι είναι θαμμένοι στο έδαφος ή κάτω από το χιόνι.
Ως αποτέλεσμα, πολλά πουλιά προσαρμόζονται σε αυτές
τις συνθήκες και αλλάζουν τη διατροφή τους, τρώγοντας
ό,τι μπορούν να βρουν κατά τους χειμωνιάτικους μήνες.
Οι Κίσσες προετοιμάζονται από νωρίς για να μην πεινάσουν 
τον χειμώνα: κατά τους φθινοπωρινούς μήνες αποθηκεύουν 
τροφή, κρύβοντας στο δάσος βελανίδια και άλλους σκληρούς 
καρπούς όταν υπάρχουν ακόμη αρκετοί στη φύση. Μόλις 
χειμωνιάσει και η τροφή λιγοστέψει, το μόνο που έχουν
να κάνουν είναι να θυμηθούν πού έχουν κρύψει
τις λιχουδιές τους!

Πώς βρίσκουν φαγητό;

Μήπως είδατε
σε ποιο δέντρο έκρυψα

τα βελανίδια μου;

ΑΠΟΣΤΟΛΗ:

ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ

© Manfred Richter

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΣ

ΚΙΣΣΑ

ΕΠΙΒΙΩΣΗ
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Τα πουλιά έχουν το δικό τους «παλτό» για να παραμένουν ζεστά:
Τα φτερά τους! Κάτω από τα εξωτερικά τους φτερά, έχουν ένα στρώμα 
από απαλά και αφράτα πούπουλα που εμποδίζουν το κρύο να φτάσει 
στο δέρμα τους και τα βοηθάνε να διατηρούν σταθερή τη θερμοκρασία 
του σώματός τους. Τον χειμώνα, πολλά πουλιά φουσκώνουν
τα πούπουλά τους, με αποτέλεσμα ο αέρας που παγιδεύεται μέσα
σε αυτά να ζεσταίνεται από τη θερμοκρασία του σώματός τους. 
Αυτό τα βοηθά να μείνουν ακόμη πιο ζεστά και τα κάνει να μοιάζουν
με φουσκωμένες φτερωτές μπαλίτσες!

Πώς διατηρούνται ζεστά;

Το Ηξερες;
Κάποια πουλιά αποκτούν

περισσότερα φτερά
τον χειμώνα, για να μένουν

ακόμη πιο ζεστά.

4



Τι είναι χειρότερο από το να ψάχνεις φαγητό μέσα 
στο κρύο; Να ψάχνεις για φαγητό μέσα στο κρύο 
με βρεγμένα τα φτερά σου. Έχεις αναρωτηθεί 
ποτέ πώς καταφέρνουν τα πουλιά να παραμένουν 
στεγνά όταν βρέχει ή όταν βρίσκονται στο νερό; 
Εκτός από το να βρουν ένα καταφύγιο μέχρι
να σταματήσει η βροχή, τα πουλιά προστατεύουν 
τα φτερά τους από το νερό αλείφοντας τα με ένα 
υγρό που μοιάζει με λάδι. Το υγρό αυτό παράγεται 
από έναν αδένα που βρίσκεται στη βάση
της ουράς των πουλιών. Με το ράμφος τους
το απλώνουν σε όλα τα φτερά για να γίνουν 
αδιάβροχα και να προστατεύονται από το νερό.

Πώς διατηρούνται
    στεγνά όταν βρέχει;

‘Kingfisher’ by Tom Lee, https://flic.kr/p/EF4Eag.
Licence at: creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Σταμάτησε η μπόρα;

© Andy Mor�ew

Τις κρύες νύχτες του χειμώνα, τα πουλιά περνούν 
πολλές ώρες μαζί με άλλα πουλιά: Κοιμούνται μαζί 
δίπλα δίπλα για να διατηρούνται ζεστά, σε σημεία 
που είναι προστατευμένα από το κρύο, όπως 
κουφάλες δέντρων, δέντρα με πολλά φυλλώματα 
και θάμνους. Το να κάνεις παρέα με τους φίλους 
σου έχει και άλλα πλεονεκτήματα: όλο και κάποιος 
θα ξέρει πού υπάρχουν άφθονοι σπόροι και 
φρούτα για να χορτάσετε. Άσε που ένα σμήνος 
πουλιών μπορεί να εντοπίσει γρηγορότερα ένα 
πεινασμένο γεράκι και να το αποφύγει.

Είναι καλύτερα με φίλους

ΚΡΑΓΚΑ

ΣΓΑΡΤΙΛΙ

ΑΛΚΥΟΝΗ

© Jenny Tweedie
(rspb-images.com)

Μπορείς να βοηθήσεις τα πουλιά
του πάρκου ή της αυλής σου,
προσφέροντας τους φαγητό.

Γύρισε σελίδα για να μάθεις πώς.

ΦΛΑΜΙΝΓΚΟ

Για κάποια πουλιά όλες οι πιο πάνω τακτικές 
δεν είναι αρκετές για να επιβιώσουν.
Γι'αυτό τον λόγο, το φθινόπωρο 
μεταναστεύουν νότια, σε πιο ζεστά μέρη, 
όπου υπάρχει περισσότερη τροφή, όπως 
έντομα και καρποί στα δέντρα. Περνούν
τον χειμώνα τους εκεί και την άνοιξη 
ταξιδεύουν βόρεια, προς τις περιοχές όπου 
θα φτιάξουν τη φωλιά τους και θα κάνουν 
οικογένεια. Ένα από τα πιο γνωστά 
μεταναστευτικά πουλιά που περνάει
τον χειμώνα του στις Αλυκές Ακρωτηρίου 
και Λάρνακας είναι το Φλαμίνγκο.
Επειδή το νερό στις αλυκές της Κύπρου
δεν παγώνει τον χειμώνα, όπως συμβαίνει 
στις λίμνες του Ιράν και της Τουρκίας,
τα Φλαμίνγκο μπορούν να βρίσκουν εδώ
το αγαπημένο τους φαγητό:
τις μικροσκοπικές γαρίδες Artemia salina!

Μεταναστεύουμε
     νότια;

Προς τα πού πάμε
για την Κύπρο;



ΠΩΣ ΝΑ
ΦΤΙΑΞΕΙΣ… 

Η εξεύρεση τροφής μπορεί να είναι πολύ δύσκολη υπόθεση 
για τα πουλιά, ειδικά τον χειμώνα, όπου οι σπόροι και
οι καρποί των δέντρων είναι λιγοστοί και η θερμοκρασία 
πολλές φορές χαμηλή. Δείξε την αγάπη και τη φροντίδα σου 
προς τα άγρια πουλιά του κήπου ή της αυλής σου, 
φτιάχνοντας μια ταΐστρα γι’αυτά.  

ένα σουβλάκι για τα πουλιά
   του κήπου σου 

Η δραστηριότητα αυτή είναι μια ιδέα από την RSPB (Birdlife 
Ηνωμένου Βασιλείου). Οι φωτογραφίες που τη συνοδεύουν
είναι από David Tipling (rspb-images.com).
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ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ:

Ψωμί

Σκληρό τυρί

Μήλα

Σταφίδες

Σχοινί

Λεπτό σύρμα



Ζήτησε από έναν ενήλικα
να σε βοηθήσει να κόψεις

το ψωμί, το τυρί και το μήλο 
σε μικρούς κύβους. 

ΒΗΜΑ 1

Λύγισε το σύρμα και ένωσε
τις δύο άκρες του,

για να σχηματίσεις έναν κύκλο.

ΒΗΜΑ 3

ΒΗΜΑ 2
Πέρασε προσεκτικά το φαγητό 
στο σύρμα, αφήνοντας περίπου
8 εκατοστόμετρα σε κάθε άκρη. 

ΒΗΜΑ 4
Πέρασε το σχοινάκι

στο σύρμα και κάνε έναν κόμπο 
στις άκρες. Κρέμασε

το πεντανόστιμο σουβλάκι
σε ένα δέντρο για να το βρουν 

οι φτερωτοί σου γείτονες! 

Θα χαρούμε πολύ να δούμε φωτογραφίες της ταΐστρας
που μόλις έφτιαξες. Πες σε κάποιον ενήλικα να σε βοηθήσει
να μας στείλεις τις φωτογραφίες σου, ακολουθώντας τις οδηγίες 
στη σελίδα 15. Αν είσαι τυχερός/ή, θα δημοσιεύσουμε
τη φωτογραφία σου στο επόμενο τεύχος του περιοδικού. 

Υποψήφιοι
φτερωτοί πελάτες

Το σουβλάκι που έφτιαξες
θα προσελκύσει διάφορα πουλιά που 

ζούνε στον κήπο σου ή κοντά στο σπίτι 
σου. Έχοντας λίγη υπομονή, μπορεί

να δεις κάποια από τα παρακάτω πουλιά 
να καταβροχθίζουν τις λιχουδιές
που τους πρόσφερες. Σημείωσε

όσα από αυτά καταφέρεις να δεις.

ΣΓΑΡΤΙΛΙ

ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΔΙ

ΛΟΥΛΟΥΔΑς

ΦΙΛΙΚΟΥΤΟΥΝΙ

ΣΤΡΟΥΘΟς

Καλή μας

ΟΡΕΞΗ!

© Dave Nye
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© Andy Mor�ew

© Dave & Jan W
alker

© Brian Ludwig 
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Σχεδίασε ένα φλαμίνγκο σε 6 βήματα. 

ΦΛΑΜΙΝΓΚΟ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ;
Βρες το σωστό γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε σύμβολο, για να διαβάσεις

το κωδικοποιημένο μήνυμα. Ποιο πουλί άφησε αυτό το μήνυμα;

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
    ΚΑΙ
 ΠΑΖΛ

Τα μεταναστευτικά πουλιά
τρώμε πάρα πολύ πριν ξεκινήσουμε

το ταξίδι της μετανάστευσης
για να έχουμε δυνάμεις.

Το Ηξερες;

1

2
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= Α
= Β
= Γ

= Δ
= Ε
= Ζ

= Η
= Θ
= Ι

= Κ

= Λ

= Μ

= Ν
= Ξ
= Ο

= Π
= Ρ
= Σ

= Τ
= Υ
= Φ

= Χ
= Ψ
= Ω

Είμαι ένας:



Α
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Γ

ΑΛΚΥΟΝΗ

ΣΚΑΛΙΦΟΥΡΤΑ

ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΙΜΗΣ

Βρες 6 διαφορές ανάμεσα στις δύο εικόνες. Γράψε στο συννεφάκι τι μπορεί να λέει το φλαμίνγκο στην πάπια.

ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ4

ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΑ ΠΟΥΛΙΑ3
Βοήθησε τα πεινασμένα πουλιά να φτάσουν στην τροφή τους.
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  ΓΙΝΕ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
  ΠΟΥΛΙΩΝ

Ο κήπος σου, η  γειτονιά σου ή ένα κοντινό
πάρκο μπορεί να επιφυλάσσουν πολλές εκπλήξεις.
Όσο αποκτάς εμπειρία, μπορείς να αρχίσεις
να εξερευνάς πιο μακρινές και φυσικές περιοχές, 
όπως οι υγρότοποι, η ύπαιθρος και τα δάση.

    Άρχισε από
κάπου κοντά στο σπίτι σου

Όπου και αν βρεθείς θα δεις ή θα ακούσεις πουλιά! Τα πουλιά βρίσκονται 
παντού γύρω μας: σε πόλεις, χωριά, κήπους, λίμνες και δάση. Θα εκπλαγείς 
από τον αριθμό των διαφορετικών πουλιών που μπορεί να ζούν στην αυλή 
του σπιτιού σου ή στο πάρκο της γειτονιάς σου. Η παρατήρηση και 
αναγνώριση των πουλιών δεν είναι τόσο δύσκολη όσο φαντάζει. 
Διάβασε πιο κάτω μερικές συμβουλές που θα σε βοηθήσουν να ξεκινήσεις.

Ένας οδηγός αναγνώρισης θα σου επιτρέψει να μάθεις 
περισσότερα για τα πουλιά και τις συμπεριφορές τους. 
Προμηθεύσου δωρεάν τον οδηγό ‘Τι πουλί είναι αυτό;’ 
από τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο.  Ένα ζευγάρι
κιάλια θα σου επιτρέψει να απολαύσεις και να 
παρατηρήσεις τα πουλιά από ασφαλή απόσταση,
χωρίς να τα ενοχλήσεις.

Εξοπλίσου!

Επίλεξε μια ώρα της ημέρας όταν τα πουλιά 
είναι πιο δραστήρια. Συνήθως οι καλύτερες 
ώρες είναι νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. 
Όταν έχει άνεμο ή βρέχει πολύ όμως,
τα πουλιά δεν είναι πολύ δραστήρια.

Ποια ώρα να πάω;

Φόρεσε άνετα ρούχα και παπούτσια, ζεστά 
για να σε προστατεύσουν από το κρύο
τον χειμώνα, ενώ, αν είναι καλοκαίρι, καπέλο, 
αντηλιακό και νερό είναι απαραίτητα.

Ντύσου κατάλληλα

© Ben Andrew 
(rspb-images.com) 
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Σε όλη την Κύπρο, υπάρχουν περιοχές που φιλοξενούν 
πολλά είδη πουλιών, γιατί εκεί βρίσκουν καταφύγιο, τροφή 
και χώρο για να φωλιάσουν. Βέβαια κάποια είδη πουλιών 
θα τα βρεις σε όλο το νησί, ακόμη και στις πόλεις!

Επισκέψου περιοχές που είναι
σημαντικές για τα πουλιά

Καταγράφοντας ή ζωγραφίζοντας
τις παρατηρήσεις σου και τις εμπειρίες 
σου σε ένα μικρό σημειωματάριο, 
οξύνεις την παρατηρητικότητά σου και 
αποτυπώνεις τα βιώματά σου στη φύση 
με περισσότερη λεπτομέρεια.

Κράτα ημερολόγιο

Η παρατήρηση πουλιών
είναι εύκολη και διασκεδαστική! 
Με εξάσκηση θα γίνεσαι όλο
και καλύτερος/η.

Απόλαυσέ το!

Συχνά παρατηρούμε 
τα πουλιά από μακριά 
ή κρυμμένοι μέσα σε 
παρατηρητήρια, για 
να μην τα ενοχλούμε.

Αν και τα πουλιά συνδέονται με τις περιοχές όπου ζουν, είναι 
ελεύθερα να έρχονται και να φεύγουν όποτε αυτά θελήσουν. 
Μην απογοητευτείς αν δεν δεις αυτό που ήλπιζες να δεις.
Να είσαι όμως πάντοτε έτοιμος/η για εκπλήξεις!

Ανάμενε να δεις
τα πάντα αλλά και… τίποτα!

Διακόσμησε τα δύο ρολά 
χρησιμοποιώντας μαρκαδόρους
ή χρωματιστά χαρτονάκια,
τα οποία μπορείς να κόψεις
σε διάφορα σχήματα.

Ένωσε τα δύο ρολά μεταξύ τους
με τον συνδετήρα ή κόλλησέ
τα με ξυλόκολλα.

Ζήτησε από έναν ενήλικα να σε 
βοηθήσει να ανοίξεις δύο τρύπες 
στη μία άκρη των ρολών. 

Πέρασε το σχοινί από τις τρύπες
και τα κιάλια σου είναι έτοιμα!

2

3

Οδηγίες

   Φτιάχνω     
τα δικά μου κιάλια 

Στείλε μας φωτογραφίες από τα κιάλια 
που έφτιαξες ακολουθώντας
τις οδηγίες στη σελίδα 15.

ΛΙΜΝΗΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
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© BirdLife Cyprus

ΤΙ ΘΑ
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ

2 ρολά χαρτιού

υγείας

Σχοινί

Ψαλίδι

Ξυλόκολλα

Χρωματιστά

χαρτονάκια

Μαρκαδόρους
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Λύσεις (από αριστερά προς δεξιά): Φ
λαμίνγκο, Π

απαθκιά, Κορμοράνος, Σαρσέλλι, Αλκυόνη, Σαξάνα, Κοκκινολαίμης, Αμπελοπούλλι, Ασπροζευκαλάτης

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ;

Κατά τη φθινοπωρινή μετανάστευση 150 εκατομμύρια πουλιά περνούν από την Κύπρο. Οι πιο κάτω φωτογραφίες 
δείχνουν πουλιά που περνούν τον χειμώνα τους στην Κύπρο ή κάνουν στάση για ξεκούραση πριν συνεχίσουν 
το ταξίδι τους προς νοτιότερες χώρες. Βάλε τα γράμματα στη σωστή σειρά για να βρεις το όνομά τους.

ΛΑΓΜΙΝΚΦΟ ΠΠΑΑΑΘΚΙ ΚΟΡΜΡΟΝΑΟΣ

ΣΑΕΡΛΛΙΣ ΑΛΥΟΚΝΗ ΣΑΞΝΑΑ

ΙΚΟΚΚΝΟΛΑΙΗΣΜ ΥΑΜΠΕΛΟΠΟΛΙΛ ΑΣΠΡΟΖΕΚΑΤΛΥΑΗΣ

Γιατί δεν παίρνεις μαζί σου αυτή τη λίστα σε μία από τις βόλτες σου
στη φύση για να αναγνωρίσεις τα πουλιά που θα δεις;
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ΦΤΙΑΧΝΩ ΜΙΑ
ΔΑΧΤΥΛΟΚΟΥΚΛΑ 

ΜΕΛΙΣΣΟΦΑΓΟΥ

Κόψε το σώμα και τις φτερούγες
στο μαύρο περίγραμμα.
 
Δίπλωσε προς τα κάτω τα σημεία Β, κατά μήκος
των διακεκομμένων γραμμών. Κόλλησε τα σημεία Β 
μεταξύ τους για να σχηματίσεις ένα δαχτυλίδι
που να χωράει στον δείχτη σου.
 
Δίπλωσε το κεφάλι στην άσπρη διακεκομμένη γραμμή
και κόλλησε την άκρη του ράμφους για να
σχηματίσεις το κεφάλι.
 
Κόλλησε τις φτεγούγες πάνω στο σημείο Α.

1
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3
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Οδηγίες

Β
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Α
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Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ
  ΣΕΛΙΔΑ

Αν δοκιμάσεις τις δραστηριότητες που προτείνουμε ή αν σου άρεσε κάποιο
από τα πουλιά που είδες εδώ, μπορείς να το ζωγραφίσεις και να μας στείλεις 
φωτογραφίες της κατασκευής ή της ζωγραφιάς σου. Αν είσαι τυχερός ή τυχερή 
θα τις δημοσιεύσουμε στο επόμενο τεύχος! Μπορείς επίσης να μας ρωτήσεις 
ό,τι θέλεις για τα πουλιά και θα δημοσιεύσουμε την ερώτησή σου μαζί
με την απάντηση μας στο επόμενο τεύχος.

   Σ
καλιφούρτα

         J u n ior

Κωνσταντίνος, 9 χρονώνΠερτίτζι

Ραφαήλ, 6 χρονών

Μαυρόπουλλος

Αντρέας, 7 χρονώνΣπίνος

Πώς να μας στείλεις
       τις φωτογραφίες σου

Αν θέλεις να δημοσιεύσουμε εδώ ζωγραφιές, κατασκευές, ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο σχετικά με τα πουλιά ή τη φύση, 
μπορείς να τις στείλεις στο email birdlifecyprus@birdlifecyprus.org.cy ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Πτηνολογικός 
Σύνδεσμος Κύπρου, Τ.Θ. 12026, 2340 Λευκωσία. Αν δημοσιεύσουμε τη φωτογραφία σου, θα γράψουμε το μικρό σου 
όνομα και την ηλικία σου, γι' αυτό θυμήσου να μας τα στείλεις και αυτά. Πριν δημοσιεύσουμε οτιδήποτε μας στείλεις, 
πρέπει να πάρουμε έγκριση από τους κηδεμόνες σου ότι μπορούμε να το κάνουμε. Γι’ αυτό μαζί με τη φωτογραφία,
τη ζωγραφιά ή οτιδήποτε άλλο μας στείλεις, γράψε επίσης το όνομα και το τηλέφωνο ενός από τους κηδεμόνες σου.

Οι ζωγραφιές που βλέπεις εδώ
υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό
ζωγραφικής '153 πουλιά'
που οργανώθηκε το 2016
από τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο.
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Πουπούξιος



ΚΑΘΩΣ ΟΙ 7 ΝΑΝΟΙ ΕΠΕΣΤΡΕΦΑΝ
ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΤΟΥΣ,

ΣΙΓΟΥΡΑ ∆ΕΝ ΦΑΝΤΑΖΟΝΤΑΝ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

ΟΤΑΝ ΜΠΗΚΑΝ, ΑΝΤΙΛΗΦΘΗΚΑΝ
ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ Η∆Η ΜΕΣΑ.

ΠΟΙΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ
ΤΟ ΚΟΥΤΑΛΙ ΜΟΥ;

ΜΑ ΠΟΙΟΣ ΚΟΙΜΑΤΑΙ
ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΑΚΙ ΜΟΥ;

ΠΟΙΟΣ ΚΑΘΙΣΕ
ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΑΚΙ ΜΟΥ;

ΠΟΙΟΣ ΕΦΑΓΕ
ΑΠΟ ΤΟ ΨΩΜΙ ΜΟΥ;

ΠΟΙΟΣ ΕΤΡΩΓΕ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΟΥ;

ΠΟΙΟΣ ΕΦΑΓΕ
ΜΕ ΤΟ ΠΙΡΟΥΝΙ ΜΟΥ;

ΠΟΙΟΣ ΗΠΙΕ
ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΜΟΥ;

ΠΟΙΟΣ ΕΚΟΨΕ
ΜΕ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΟΥ;

-

ΧΙΟΝΑΤΗ
ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

ΚΟΜΙΚ
ΓΙΑ ΠΟΥΛΙΑ
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∆ΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.
ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ!

ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ 7 ΝΑΝΟΙ.
ΜΑΛΛΟΝ ΕΧΕΙΣ ΕΡΘΕΙ

ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ.
ΚΑΠΟΙΟ ΛΑΘΟΣ ΕΓΙΝΕ.

-

ΜΑΛΛΟΝ ΕΧΕΙΣ ∆ΙΚΙΟ.
ΕΝΤΑΞΕΙ ΚΑΝΕΝΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
ΦΕΥΓΩ ΑΜΕΣΩΣ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΝΤΩΣ!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΩΩΩΩ!

ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ; ΕΙΜΑΙ Η ΧΙΟΝΑΤΗ.
ΕΣΕΙΣ ΠΟΙΟΙ ΕΙΣΤΕ;

Τα κόμικ είναι από το βιβλίο ‘ΠΟΥΛΙΑ’ του Βαγγέλη Γέττου (σενάριο) και της Μαρίας Λοΐζου (εικονογράφηση), 
έκδοση Πτηνολογικού Συνδέσμου. Μπορείς να προμηθευτείς δωρεάν το βιβλίο από τα γραφεία
του Πτηνολογικού.

17



ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ

Τα πιο γρήγορα φτερά στον κόσμο 
ανήκουν στον Ζάνο, ένα είδος γερακιού 
που συναντούμε και στην Κύπρο.
Ο Ζάνος τρέφεται με πουλιά, τα οποία 
πιάνει στον αέρα. Να πώς τα καταφέρνει: 
Αρχικά πετάει πολύ ψηλά στον ουρανό 
και αφού εντοπίσει τη λεία του, «βουτά» 
κατακόρυφα προς το έδαφος για να
την αρπάξει με ταχύτητα 300 περίπου 
χιλιομέτρων την ώρα - πολύ
πιο γρήγορα απ’ότι τρέχει ένας οδηγός 
σε παγκόσμιο αγώνα ράλλυ! Για να 
πετύχει αυτή την ταχύτητα, μαζεύει
τις φτερούγες του και έτσι το σώμα του 
αποκτά καλύτερη αεροδυναμική
και μικρότερη αντίσταση στον αέρα. 
Μην το επιχειρήσεις στο σπίτι!

Τα πιο γρήγορα
    φτερά στον κόσμο!

'Peregrine Falcon'
by Ron Knight,
https://flic.kr/p/difvAW. 
License at:
creativecommons.org/
licenses/by-nc/2.0/
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Τα Αθρωποπούλλια έχουν μια πολύ περίεργη συνήθεια που οφείλεται
στις διατροφικές τους συνήθειες. Τα πουλιά αυτά τρέφονται κυρίως
με ποντίκια, τα οποία καταπίνουν ολόκληρα. Επειδή όμως δεν μπορούν
να χωνέψουν το τρίχωμα και τα κόκκαλα της λείας τους, τα αποβάλλουν 
από το στόμα τους με τη μορφή μιας μικρής, μαύρης μπάλας! Αν αναλύσει 
κάποιος αυτή την μπάλα, που τη λέμε έμεσμα, θα βρει ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες για το πόσα ποντίκια (και τι είδους) έφαγε το πουλί το 
προηγούμενο βράδυ! 

Ό,τι δε χωνεύεται, έξω!

Ένα αθρωποπούλλι μπορεί να φάειμέχρι και 4 ποντίκια σε μία νύχτα.Πόσα μπορεί να φάει σε ένα χρόνο; 

;

Τα εντυπωσιακά αυτά πουλιά που περνούν
τον χειμώνα τους στις Αλυκές της Λάρνακας και 
του Ακρωτηρίου, δε γεννιούνται με ροζ φτερά.
Τα νεαρά Φλαμίνγκο έχουν καφέ φτέρωμα, που 
γίνεται ροζ σιγά σιγά, εξαιτίας μιας ροζ χρωστικής 
ουσίας (βαφής) που υπάρχει στις γαρίδες,
με τις οποίες τρέφονται. Ακόμα κάτι που μπορεί 
να μην ήξερες για τα Φλαμίνγκο: οι γονείς ταΐζουν 
τα μικρά Φλαμίνγκο με γάλα που παράγουν και
οι δύο και το οποίο έχει χρώμα… κόκκινο!

Γιατί τα φλαμίνγκο
    είναι ροζ;

©
 Rosemary Despres
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Οι Κορμοράνοι είναι μεταναστευτικά πουλιά που επισκέπτονται
τα φράγματα και τις λίμνες της Κύπρου κατά τη διάρκεια
του χειμώνα. Βουτάνε ολόκληροι μέσα στο νερό για να πιάσουν 
ψάρια και όταν φάνε αρκετά, μπορείς να τους δεις να κάθονται 
στην όχθη της λίμνης ή σε κλαδιά δέντρων με ανοιχτές τις μεγάλες 
τους φτερούγες για να στεγνώσουν!

Στον ήλιο να στεγνώσουν
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Όποιος τολμήσει να ενοχλήσει τους νεαρούς Πουπούξιους μέσα
στη φωλιά τους, θα βρεθεί αντιμέτωπος με το κρυμμένο τους «όπλο»: 
ένα καφέ υγρό, που μοιάζει με κόπρανα και μυρίζει πολύ άσχημα,
το οποίο βγάζουν από έναν αδένα κάτω από την ουρά τους.
Αν κάποιο ζώο θηρευτής πλησιάσει τη φωλιά τους για να τα αρπάξει
ή να τα ενοχλήσει, αμέσως το ψεκάζουν με αυτό το βρωμερό υγρό
για να το διώξουν! Ο θηλυκός Πουπούξιος ψεκάζει με το ίδιο υγρό
τα αβγά για να τα κρατήσει προστατευμένα από βακτήρια. Πιστέψτε 
μας, δε θέλετε να βρεθείτε με τίποτα μέσα στη φωλιά ενός Πουπούξιου! 

Μπλιαχ, βρωμάει!

© Andy Faeth

Η Πρασινοτζέφαλη πάπια επαγρυπνά για εχθρούς
ακόμα και όταν κοιμάται. Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο
της Ιντιάνα ανακάλυψαν ότι, όταν κοιμούνται σε ομάδες,
οι Πρασινοτζέφαλες πάπιες που βρίσκονται στην εξωτερική 
πλευρά της ομάδας, αναλαμβάνουν ρόλο «φρουρού»: 
κοιμούνται έχοντας το ένα τους μάτι ανοιχτό για να
εντοπίζουν άλλα ζώα θηρευτές που πιθανό να θελήσουν
να τις κυνηγήσουν. Αυτό σημαίνει ότι οι μισός τους εγκέφαλος 
είναι ξύπνιος, ενώ ο άλλος μισός κοιμάται! Φοβερό, ε;

Η πάπια που κοιμάται

    με το ένα μάτι ανοιχτό!



Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου είναι ο πιο δραστήριος
μη κυβερνητικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην Κύπρο,
ο οποίος εργάζεται για την προστασία των άγριων πουλιών,
των οικοτόπων τους και της βιοποικιλότητας γενικότερα,
μέσω διαφόρων δράσεων, όπως παρακολούθηση, διατήρηση, 
ενημέρωση και εκπαίδευση. 

1 Ανανέωσε τη συνδρομή μέλους σου για
να συνεχίζεις να λαμβάνεις το περιοδικό μας

Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.birdlifecyprus.org

Πώς μπορείς να στηρίξεις το έργο μας;

3 Υιοθέτησε συμβολικά 
ένα πουλί

Υιοθέτησε

μία Κράγκα

Υιοθέτησεέναν Γύπα

Υιοθέτησε
ένα Φλαμίνγκο

ΠΟΙΟΙ
ΕΙΜΑΣΤΕ

2 Κάνε
μια αγορά

Λούτρινα πουλιά
που κελαηδούν

Οδηγός
αναγνώρισης

πουλιών

Φωλιά
για μικροπούλια

Κονκάρδες


