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Πουλιά 
έτοιμα 

να πετάξουν 
πιο ψηλά
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Το ήξερες αυτό; 

Το ξέρεις βέβαια πως τα πουλιά μεταναστεύουν τον χειμώνα 

από τις κρύες σε πιο ζεστές χώρες.

Ήξερες όμως ότι πολλά πουλιά περνάνε μεγάλο μέρος της 

ζωής τους σε μετακινήσεις;  Ότι διανύουν χιλιάδες χιλιόμετρα 

για να φτάσουν από τον ένα τόπο στον άλλο;

Τα τελευταία χρόνια, οι ορνιθολόγοι μπορούν, με τη βοήθεια 

μιας συσκευής που στερεώνουν επάνω τους και φορτίζεται 

από τον ήλιο, να παρακολουθούν τα πουλιά κατά τη 

μετανάστευσή τους.

Πριν από λίγους 

μήνες, κατέγραψαν 

το ταξίδι μιας  

θαλασσολιμόζας  

(Limosa lappon-

ica baueri), που 

ξεκίνησε από την 

Αλάσκα για να 

φτάσει στη Νέα 

Ζηλανδία. Πέταξε, 

χωρίς στάση, επί 8 

ημέρες πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό διανύοντας 13.000 

χιλιόμετρα.  Αυτό είναι το μεγαλύτερο μεταναστευτικό 

ταξίδι που κάνουν τα πουλιά κάθε χρόνο, το φθινόπωρο  

πηγαίνοντας και την άνοιξη πάλι επιστρέφοντας.

Γιατί όμως μεταναστεύουν τα πουλιά; Όταν βλέπουν 

ότι αρχίζουν να μικραίνουν οι μέρες, να κατεβαίνει η 

θερμοκρασία και να χάνεται η τροφή τους, καταλαβαίνουν ότι 

πρέπει να πάνε σε άλλους τόπους να ζήσουν. Τότε  αρχίζουν 

να ετοιμάζονται για την μετανάστευσή τους. Φροντίζουν 

Η θαλασσολιμόζα με τη συσκευή παρακολούθησης
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να φάνε πολύ, για  να μαζέψουν λίπος, ώστε  να έχουν την 

ενέργεια που τους χρειάζεται για τις πολύωρες και συνεχείς 

πτήσεις τους πάνω από θάλασσες και ερήμους. Το ίδιο 

συμβαίνει και όταν φτάνει η άνοιξη, οπότε ετοιμάζονται να 

γυρίσουν στους τόπους όπου τα περισσότερα, γεννούν τα 

αυγά τους.

Πουλιά, όπως οι τσιροβάκοι και οι μυγοχάφτες, που 

ξεχειμωνιάζουν στη Αφρική, είναι αναγκασμένα να πετάξουν 

πάνω από την έρημο Σαχάρα. Η πτήση αυτή γίνεται χωρίς 

στάση και διαρκεί 50-60 ώρες.

Και πώς 

προσανατολίζονται, 

χωρίς πυξίδα, για να 

φτάσουν στον προορισμό 

τους; Την νύχτα με τα 

αστέρια και την ημέρα 

τον ήλιο. Συμβαίνει όμως 

να αποπροσανατολισθούν 

από ομίχλη ή να 

παρασυρθούν από 

δυνατούς ανέμους, ιδίως 

τα πιο νεαρά πουλιά. 

Επίσης, περνώντας 

πάνω από πόλεις, όταν 

έχει συννεφιά το βράδυ 

και δεν φαίνονται τα 

αστέρια, ακολουθούν τις 

ακτίνες από τα τεχνητά 

φώτα και χάνουν τη 

σωστή κατεύθυνση.

Το ήξερες αυτό; 

Εδώ βλέπεις το ταξίδι της θαλασσολιμόζας: η 
μπλε γραμμή δείχνει τη διαδρομή των πουλιών 
στον ειρηνικό ωκεανό, από την Αλάσκα προς 

τη Νέα Ζηλανδία. Η κόκκινη γραμμή δείχνει την 
επιστροφή τους.

Πηγή: https://www.audubon.org
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Για δες τώρα τι έπαθε ένας νεαρός μυγοχάφτης  που τώρα την Άνοιξη, ξεκίνησε από 

την Αφρική, για να γυρίσει στην Ευρώπη. Αφού πέταξε πάνω από τη Σαχάρα  και  τη 

Μεσόγειο, πλησίαζε πια στον προορισμό του. Πετώντας όμως πάνω από πόλεις, ένα 

συννεφιασμένο βράδυ, αποπροσανατολίστηκε από τα φώτα και έχασε τη σωστή 

κατεύθυνση. Προσπαθώντας να βρει το δρόμο του, τι να σκεφτόταν άραγε;

Δες και βρες    

Η απάντηση στη σελίδα 6

Αν θέλεις να το μάθεις, 

διάβασε τι γράφει εδώ πιο κάτω.  ↓ 

Ξεκίνα από το → και προχώρησε, 

ακολουθώντας τις οδηγίες που σου 

δίνονται, κρατώντας όλα τα γράμματα, 

που περνάς από πάνω τους.

3→Ανατολικά, 1→Βόρεια, 2→Ανατολικά, 

1→Βόρεια, 1→Βορειοδυτικά, 

1→Δυτικά, 1→Βόρεια, 3→Δυτικά, 

2→Βορειοανατολικά, 2→Ανατολικά, 

1→Βορειοανατολικά, 2→Ανατολικά, 

2→Βόρεια, 1→Βορειοανατολικά, 

1→Ανατολικά
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Σε μέρη μακρινά, μέρη Οδηγικά, όπως η Βιρτζίνια των ΗΠΑ, η Αν Τζάρβις 

καθιέρωσε για πρώτη φορά το 1908 τη σύγχρονη γιορτή της μητέρας. Η 

έμπνευση, για την ημέρα αυτή, ήταν η μητέρα της και η επιθυμία της να 

αφιερώσει μια μέρα μοναδική, στο έργο της κάθε μητέρας. Η ευχή της 

αποτυπώνεται στα λόγια της:  «Ελπίζω και εύχομαι κάποιος, κάποια στιγμή, να 

βρει μια ημέρα μνήμης της μητέρας που θα του θυμίζει την απαράμιλλη υπηρεσία 

που προσφέρει στην ανθρωπότητα, σε κάθε τομέα της ζωής. Το δικαιούται».

Οδηγοί σε όλο τον κόσμο, κάθε χρόνο, γιορτάζουν την ημέρα 

της μητέρας. Στο Νιαγάρα του Οντάριο στον Καναδά, είναι 

έθιμο στη γιορτή της μητέρας τα Πουλιά των Σμηνών να 

οργανώνουν τσάι με τις μητέρες του Σμήνους τους. Τα 

Πουλιά, για να προετοιμαστούν για τη συγκέντρωση, 

μαζεύουν λουλούδια με τα οποία στολίζουν στεφάνια, 

τα οποία, με περισσή χαρά, φορούν κατά τη διάρκεια 

της γιορτής. Το Αρχηγείο του Σμήνους έχει πάντα μία 

έκπληξη για τα Πουλιά που οργανώνουν το τσάι της Γιορτής 

της Μητέρας. Το ειδικό πάνινο σήμα της Ημέρας της Μητέρας είναι το καλύτερο 

δώρο για να συμπληρώσει τη συλλογή των σημάτων στις στολές των Πουλιών! 

Μέρη μακρινά, μέρη Οδηγικά 

Προσαρμοσμένη από “niagaranow”: Μητέρα & κόρη Οδηγοί από το Οντάριο του Καναδά στη Γιορτή της 
Μητέρας 

Όπως και αν 

επιλέξετε να κάνετε 

έκπληξη στις μητέρες του 

Σμήνους σας, αναμένουμε τις 

φωτογραφίες σας 

στο kladospoulion@seo.

gr !
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Ένα Θαύμα 
τη φορά!

ΑΧ! ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑ ΠΕΙΝΑΩ ΔΙΨΑΩ

H απάντηση από τη σελίδα 4
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Ένα Θαύμα 
τη φορά!

Οι απαντήσεις στη σελίδα 8

Ανεβαίνω Ψηλότερα 

Κίτρινος κόμπος στην Πράξη, Βήμα 6, 

σελ. 117 

Σαν πει να έρθει η άνοιξη, τα δέντρα 

πρασινίζουν και χιλιάδες αγριολούλουδα 

ανθίζουν και μοσχομυρίζουν. Τα πουλιά 

κελαηδούν και πεταρίζουν και οι 

άνθρωποι χαμογελούν και βγαίνουν στις εξοχές. Μαθήματα, αριθμοί και διάβασμα 

δίνουν τη θέση τους σε χρώματα κι αρώματα και το μυαλό μας δεν σταματά να 

ταξιδεύει σε τόπους απέραντους και λουλουδιαστούς. Να η ευκαιρία λοιπόν! Μια 

γιορτή....!!! Γιορτή για την άνοιξη, την πρασινάδα, τις μυρωδιές και την ευτυχία. 

Οργάνωσε, μαζί με το Αρχηγείο, μια γιορτή του Σμήνους και ανάλαβε το ρόλο 

του οικοδεσπότη! Προσκάλεσε όλους  στο πιο κοντινό πάρκο και απολαύστε 

ένα ηλιόλουστο πρωινό στη φύση. Σκέψου πρωτότυπους τρόπους για να τους 

βοηθήσεις να γίνουν ένα με τη φύση. Διάβασε και μάθε τους για διάφορα είδη 

λουλουδιών, για θάμνους, για δέντρα. Φτιάξτε κατασκευές με υλικά από τη 

φύση. Τραγουδήστε τραγούδια που μιλούν για τη φύση, για τα πουλιά. Και το 

πιο σημαντικό: Μην ξεχάσετε να τραγουδήσετε δυνατά! Γιατί, όσο πιο δυνατά 

τραγουδάτε, ... τόσο πιο γρήγορα θα έρθει!
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Την Άνοιξη στις φωλιές των πουλιών έχουμε νέες 

αφίξεις. Έτσι, σας προτείνουμε να κατασκευάσετε 

μια φωλιά για να στολίσετε τη Φωλιά σας.

Υλικά

● Ψαλίδι

● Υγρή κόλλα

● Χαρτόνια καφέ χρώματος διαφόρων 

αποχρώσεων και υφών

● Χαρτόνι πορτοκαλί

● Μικρά χάρτινα ποτηράκια ή καπάκια από 

πλαστικά μπουκαλάκια νερού

● Μικρός δίσκος για τούρτα ή χάρτινο πιατάκι

Προαιρετικά

● Σπάγκος

● Ματάκια ή μαύρος ανεξίτηλος μαρκαδόρος

● Φτερά

● Υφασμάτινα φύλλα

Εκτέλεση

Σε μικρό δίσκο τούρτας κόλλησε άνισες καφέ 

λωρίδες από όλα τα καφέ χαρτόνια. Μπορείς 

να εμπλουτίσεις τη διακόσμηση της φωλιάς με 

σπάγκο και υφασμάτινα φύλλα. Για τα πουλιά, 

χρησιμοποίησε μικρού μεγέθους χάρτινα ή 

πλαστικά ποτηράκια. Για μάτια, μπορείς ή να 

κολλήσεις έτοιμα ματάκια ή να τα ζωγραφίσεις 

με τον μαύρο ανεξίτηλο μαρκαδόρο. Από το 

πορτοκαλί χαρτόνι κόψε μικρά τετράγωνα και 

δίπλωσέ τα στην μέση για να δημιουργήσεις 

τα ράμφη των πουλιών. Στο πλάι 

μπορείς να κολλήσεις κανονικά 

φτερά ή φτερά που θα φτιάξεις από 

χαρτόνι. Καλή επιτυχία!

Κα
τα

σκ
ευ

ές
 δί

χω
ς τ

έλ
ος

!  

1. Αμυίτης, 2. Ενενήντα, 3. Εφτά, 
4. Φυτά, 5. Ευφράτης, 6. Ιράκ

H απάντηση από τη σελίδα 7
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Τουι τουου 

Αγαπημένο μου Πουλί,

Ήξερες: 

Ότι κάποια πουλιά 

μπορούν να πετάξουν ανάποδα; 

Ότι το πουλί τρυποκάρυδος μπορεί να χτυπήσει 

με το ράμφος του μία επιφάνεια περίπου 20 

φορές το δευτερόλεπτο;

Ότι οι πάπιες πετάνε σε σχήμα V 

για να βελτιώσουν την αεροδυναμική πτυχή του πετάγματος τους; 

Ότι ο πιγκουίνος, ενώ δεν πετάει, μπορεί να πηδήξει 

ως και 2 μέτρα πάνω από το έδαφος; 

Ότι κάποια πουλιά αναπτύσσουν ιδιαίτερες σχέσεις με τον άνθρωπο, 

όπως το μελισσοπούλι που τον οδηγεί στην κυψέλη 

και περιμένει να του δώσει σε αντάλλαγμα λίγο μέλι;

Ότι πουλιά, όπως ο πελεκάνος, μπορούν να σηκώσουν μέσα στη σακούλα που 

είναι κάτω από το ράμφος τους ως και 11 Kgr ψάρια με νερό μαζί;

Υπάρχουν πολλά πράγματα που ξέρουμε αλλά και πάρα πολλά που δεν 

ξέρουμε για τα πουλιά. Βγείτε έξω στη φύση. Παρατηρείστε τα. Μελετήστε τα. 

Φωτογραφείστε τα. Ανακαλύψτε έναν άλλο υπέροχο κόσμο. 

Η Κουκουβάγια

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα

Τηλ.: 210-3236548, 210-3235794
Φαξ: 210-3235526

www.seo.gr - seo@seo.gr
Κλάδος Πουλιών

kladospoulion@seo.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
Αλεξάνδρα Βρετού, Έλενα Κουβαρά, Έλενα 
Κωνσταντινίδη, Χριστίνα Μαγιάκη, Γιούλα 

Μάστορα, Αθηνά Μπόχτη, Αφροδίτη Νιφόρου, 
Κατερίνα Τσεκούρα
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