
ΟΙ ΦΤΕΡΩΤΟΙ ΜΑΣ ΦΙΛΟΙ- Οι κίνδυνοι που 

διατρέχουν από την καταστροφή του περιβάλλοντος και η 
προστασία τους. Τα απειλούμενα προς εξαφάνιση είδη των 

πουλιών. 
Υπεύθυνοι καθηγητές: 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ 
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΗ 
ΓΡΥΛΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
 ΣΚΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

7η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2004-2005 





ΓΙΑΤΙ  ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ; 

• Τα πουλιά αποτελούν ίσως τον πιο φανερό 
δείκτη της υγείας του περιβάλλοντος. Η 
εξαφάνιση τους ή η μείωση των πληθυσμών 
τους συνδέεται με κινδύνους που 
υποβαθμίζουν την φύση. Η προσπάθεια 
λοιπόν για τη διατήρηση της ποικιλίας των 
πουλιών είναι και αγώνας για τη διατήρηση 
του περιβάλλοντος όλων μας.  
 















Είναι ευνόητο επίσης ότι ο πολλαπλασιασμός των 
κυνηγετικών όπλων και η χρησιμοποίηση χημικών ουσιών 
(ζιζανιοκτόνα) παίζουν πολύ αρνητικό ρόλο στους 

πληθυσμούς . 
 
 



ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ 
• Τα ηλεκτροφόρα σύρματα με τα 

οποία έχει γεμίσει η ευρωπαϊκή 
ύπαιθρος αποτελούν, αυτή τη 
στιγμή, έναν από τους 
σημαντικότερους κινδύνους. 
Έρευνες πού έχουν γίνει τα 
τελευταία χρόνια έδειξαν ότι το 
1/3 από τους θανάτους των 
νεαρών πουλιών οφείλεται σε 
ηλεκτροπληξίες. 



Πρώτες βοήθειες για τραυματισμένα 
πουλιά 

• Πράξη πρώτη  
      Βάλτε το πουλί μέσα σε ένα χαρτόκουτο, έτσι 

που να χωράει άνετα και να μπορεί να σταθεί 
όρθιο. Τοποθετήστε από κάτω εφημερίδες, 
σχισμένες σε λουρίδες για να απορροφούν τις 
κουτσουλιές του. Ανοίξτε μικρές τρύπες, ώστε 
να παίρνει αέρα αλλά να είναι σκοτεινά. Το 
χαρτόκουτο δεν πρέπει να είναι τεράστιο, ούτε 
και πολύ μικρό. Κλείστε το καλά.  
 
Μη το αφήσετε να κυκλοφορεί ελεύθερο γιατί 
θα χειροτερεύσει τα τραύματά του. Το κουτί 
και το σκοτάδι είναι η καλύτερη προσωρινή 
ακινητοποίηση που μπορείτε να προσφέρετε 
για τα κατάγματά του. Οτιδήποτε άλλο θα το 
ταλαιπωρήσει. Αφήστε το κάμποση ώρα σε 
ένα ήσυχο και ζεστό μέρος (όχι όμως στον 
ήλιο) για να ξεπεράσει όσο γίνεται το σοκ. 
 
 



Θέλω , πράγματι  να 

βοηθήσω ; 

• Πράξη δεύτερη  
• Τα περισσότερα τραυματισμένα πουλιά δεν πεθαίνουν από την 

πείνα αλλά από την αφυδάτωση. Δώστε του νερό με ζάχαρη και 
ίσως ελάχιστο αλάτι με μια σύριγγα από την οποία θα έχετε βγάλει 
προηγουμένως τη βελόνα. Ίσως χρειαστούν δύο άτομα και μια 
πετσέτα αν έχει επικίνδυνα νύχια.  

•  
Για να το πιάσετε σκεπάστε του το κεφάλι με την πετσέτα και 
κρατήστε το από το σώμα, τα πόδια και την ουρά σαν ανθοδέσμη. 
Αν το ράμφος του είναι πολύ μυτερό προσέξτε τα μάτια σας. Αν 
είναι πολύ μικρό ή δεν ανοίγει εύκολα το ράμφος, στάξτε το νερό 
στα ρουθούνια του. Μη φοβάστε, δε θα πνιγεί. Ξαναβάλετε το στο 
κουτί και αφήστε το ήσυχο.  
 
 

 



• Πράξη Τρίτη 
 

•  Μην κάνετε τίποτα άλλο. Μη δώσετε 
τροφή ή φάρμακα. Μάλλον κακό θα 
του κάνουν σ'αυτή τη φάση παρά καλό. 
Αν έχει καιρό να φάει ούτως ή άλλως δε 
πρέπει να φάει πολύ. Αν έχει φάει 
πρόσφατα δεν είναι ανάγκη να 
ξαναφάει τώρα. Έχετε λοιπόν ήδη κάνει 
το καλύτερο που μπορείτε για να του 
σώσετε τη ζωή. Απομένει να 
επικοινωνήσετε με το Ελληνικό Κέντρο 
Περίθαλψης Αγρίων Ζώων και Πουλιών 
(ΕΚΠΑΖΠ) για περισσότερες οδηγίες 
τηλ.κέντρου: 2297031337 
 
 
 
 

http://www.ekpaz.gr/
http://www.ekpaz.gr/
http://www.ekpaz.gr/


•  Δυστυχώς όμως σήμερα υπάρχουν πολλά 

απειλούμενα είδη πουλιών όπως ο 

αργυροπελεκάνος, ο ροδοπελεκάνος, η 

χουλιαρομύτα, η χαλκόκοτα, η χαστανόχηνα, 

ο θαλασσαετός, ο βασιλαετός, ο μαυρόγυπας, 

η αγκαθοκαλημάνα, η χαμωτίδα κτλ. 

 



Γιατί πρέπει να προστατεύσουμε 

τα πουλιά στην Ελλάδα 

 • Τα πουλιά αποτελούν ίσως τον πιο φανερό δείκτη της υγείας του 
περιβάλλοντος. Η εξαφάνιση τους ή η μείωση των πληθυσμών 
τους συνδέεται με κινδύνους που υποβαθμίζουν την φύση. Η 
προσπάθεια λοιπόν για τη διατήρηση της ποικιλίας των πουλιών 
είναι και αγώνας για τη διατήρηση του περιβάλλοντος όλων μας.  
 
Για τον αγώνα αυτό η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα 
σημαντική διεθνώς τόσο για τα τοπικά όσο και για τα 
μεταναστευτικά είδη. Στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, με μια 
καταπληκτική ποικιλία στο φυσικό της περιβάλλον (ακτές, 
βουνά, δάση, λιβάδια, θίνες) η Ελλάδα κατέχει προνομιακή θέση 
για τη ζωή εκατοντάδων ειδών.  
 
Ως χερσόνησος, διευκολύνει το ταξίδι εκατομμυρίων πουλιών 
πάνω από την Μεσόγειο, ενώ ως νότια χώρα της Ευρώπης είναι 
ένας φιλόξενος τόπος για τα άλλα είδη του Βορρά που έχουν 
ανάγκη από τον ήπιο χειμώνα της.  



Η ΜΗΤΡΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ 

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΤΑ…… 



 



Στο πλαίσιο του προγράμματος η περιβαλλοντική 
ομάδα πραγματοποίησε 2ημερη εκπαιδευτική 

εκδρομή  τον Απρίλιο του 2005 στο Σοφικό Κορινθίας. 



Το ημερολόγιο της 
περιβαλλοντικής ομάδας 2005 

 



Το ημερολόγιο έγινε με ζωγραφιές των μαθητών της 
περιβαλλοντικής Ομάδας. 

 



                                                                                                                      (Alcedo Atthis) 

    
 
 
 
 
 
 
 

Χάρισε το όνομά της στις χειμωνιάτικες «Αλκυονίδες 
Ημέρες» . Μικρό εξαιρετικά χαριτωμένο και γρήγορο 

πουλί. Φωλιάζει και ψαρεύει σε ρέματα, ποτάμια 
θάλασσες, λίμνες και λιμνοθάλασσες 





ΠΡΑΣΙΝΟΚΕΦΑΛΗ ΠΑΠΙΑ 

                          Anas platyrhynchos 

• Είναι η πιο τυπική πάπια, από την οποία 
κατάγεται και η κατοικίδια. Φωλιάζει σε πολλούς 
υγρότοπους της πατρίδας μας, ενώ το χειμώνα 
καταφθάνουν κι άλλες από το Βορρά. Πετάει με 
γρήγορα φτεροκοπήματακαι τρέφεται με έντομα, 
ψάρια,σκουλήκια, υδρόβια φυτά. 



ΟΡΤΥΚΙ 
                                                             (Coturnix cotyrnix) 

Κοντόχοντρο ,στρογγυλωπό πουλί της οικογένειας της πέρδικας. 

Ζει κρυμμένο στην βλάστηση των πεδινών εκτάσεων και 

καλλιεργειών. Πετάει σε χαμηλό ύψος με γρήγορα φτερουγίσματα. 

Αποδημητικό. 



Συνώνυμο της άνοιξης , με σήμα κατατεθέν τη μακριά και 

διχαλωτή ουρά του, αλλά και τις όμορφες φωλιές που 

χτίζει από λάσπη, φτερά και άχυρα στους τοίχους των 

σπιτιών ,σε δοκάρια, χαγιάτια κλπ 

ΧΕΛΙΔΟΝΙ 

                                            (Delichon urbica)                                



ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ 
                                            (Passer domesticus) 

Μικρό καστανωπό πουλί , που η προσαρμοστικότητα του το βοήθησε 

να εξαπλωθεί σ’ όλη τη γη και να ζήσει κοντά στον άνθρωπο .Στην 

Ελλάδα υπάρχουν πέντε είδη σπουργιτιών. Φωλιάζει σε τρύπες και 

ρωγμές κτηρίων, σε κοιλώματα ,κάτω από σκεπές και δέντρα. 



Κατάλευκος ερωδιός, που όταν πετά ξεχωρίζει απ’ τα κίτρινα δάχτυλα, 
τα μαύρα πόδια και το μαύρο, λεπτό και μακρύ ράμφος του. Τον 

συναντάμε σε υγρότοπους όπως λιμνοθάλασσες, τέλματα, λίμνες και 
φωλιάζει σε δέντρα και θάμνους. Αποδημητικό. 

ΛΕΥΚΟΤΣΙΚΝΙΑΣ 
                                                                                      (Egretta gargetta) 



Μια μικρογραφία πελαργού με ασπρόμαυρο φτέρωμα, μακρύ 

ράμφος, λεπτά και εξαιρετικά μακριά για το μέγεθος του, 

κόκκινα πόδια. Φωλιάζει σε μικρούς και μεγάλους υγρότοπους 

με ρηχό, γλυκό και υφάλμυρο νερό. Αποδημητικό. 

ΚΑΛΑΜΟΚΑΝΑΣ 
                                                                                        (Himantopus himantopous) 



Μικρόσωμος αλλά επιβλητικός αετός με μακριά ουρά. Γρήγορος και 

επιδέξιος στο πέταγμα, φωλιάζει σε ΄δάση, κυρίως φυλλοβόλα, μικτά ή 

κωνοφόρα, σε υψόμετρο συνήθως κάτω των 700 μ. .Αποδημητικό 

ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ 
                                                                   (Hieraaetus pennatus) 



 
 
 

Η λέξη πελαργός είναι σύνθετη από τις λέξεις "πελός" 

(που σημαίνει μαύρος) και "αργός" (πού σημαίνει 

λευκός) και ανταποκρίνεται τελείως στο ασπρόμαυρο 

χρώμα αυτού του πουλιού. 

ΠΕΛΑΡΓΟΣ                
(Ciconia ciconia) 



Ο πιο χαρακτηριστικός κάτοικος των ορεινών καθαρών ρευμάτων της 

χώρας μας. Τον συναντάμε όλο το χρόνο στην πατρίδα μας. Δεινός 

βουτηχτής, τραμπαλίζεται πάνω σε πέτρες καταμεσής στα ρυάκια, 

κάνοντας σπασμωδικές, νευρικές υποκλίσεις. 

ΝΕΡΟΚΟΤΣΥΦΑΣ 
                                                                  (Cinclus cinclus) 



ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΙΜΗΣ                                                      
(Erithacus rubecula) 

Μικρόσωμος και μελωδικός, τον βλέπουμε να στέκεται καμαρωτός 

επιδεικνύοντας το χαρακτηριστικό πορτοκαλοκόκκινο χρώμα στο 

πρόσωπο και το στήθος του. Ξεχειμωνιάζει στους κήπους και τα 

πάρκα των πόλεων και των χωριών. 



Υδρόβιο πουλί, συνώνυμο της χάρης και της ομορφιάς. Τακτικός 

επισκέπτης της χώρας μας, διαλέγει να ξεχειμωνιάζει στους 

ελληνικούς υγρότοπους με πλούσια βλάστηση και ρηχά νερά. 

ΚΥΚΝΟΣ 
                                             (Cygnus olor) 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 



ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒ.ΟΜΑΔΑΣ 



ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ… 

 



 





 
2005 



Κοπή  βασιλόπιττας και …… 

• ΘΕΟΔΩΡΑ… 



ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΙΑ 
….ΓΕΝΕΘΛΙΑ 

• Τα γενέθλια  

• της ΑΘΗΝΑΣ 



ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 



ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 



ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ: Εγώ έσβησα τη φωτιά στον 
Υμηττό!! 

 



ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ… 

 



 



 



ΣΤΙΣ 16-5-2005 Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 



ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

 



 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

 



 



Η ΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓIΖΕΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 

 



 



 



 ΑΝΝΑ ΠΡΙΜΠΕΛΗ 

 



ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ  ΠΟΥΛΙΩΝ 

 



Η ΣΕΜΙΝΑ ΩΣ ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ Η ΠΕΝΝΥ  ΩΣ ΠΟΥΛΙ ΣΕ ΣΚΗΝΗ 
ΑΠΌ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΑΣ 

 



 



 



 



ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

 



 



 



ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑ 

 



Ο ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΩΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΈΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒ, ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥΣ 

 



ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ (ΣΤΟ Ε.Κ.Π.Α.Ζ) 

 



 



 



 



 



ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ 
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



ΜΟΛΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ ΤΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΤΑ 
ΑΡΠΑΧΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ 

 



 



Η ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΣ 



 



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΗΝΙΚΑ ΜΑΣ 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Θεατρικο: Στην τάξη των πουλιών με την κυρία 
ΕΥΗΔΩΝΗ,ΤΖΕΝΟΠΟΥΛΙ,ΜΑΡΔΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΚΥΡΙΟ….ΣΚΡΙΝΟΓΕΡΑΚΑ…. 

 



 



 



ΟΙ ΦΤΕΡΩΤΟΙ ΜΑΣ ΦΙΛΟΙ… 



Η Περιβαλλοντική ομάδα στο πλαίσιο του 
προγράμματος πραγματοποίησε εκπαιδευτική 

εκδρομή στην Αίγινα στο κέντρο περίθαλψης άγριων 
ζώων(Ε.Κ.Π.Α.Ζ) 

 

• Καθώς επίσης και δυήμερη εκδρομή στο Σοφικό 
Κορινθίας και στη Λίμνη Δόξα 



ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΟΦΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Εγκυκλοπαίδεια 

Διαδίκτυο 
Geo-περιοδικό 

Η ζωή στα δάση( οικολογική 
εγκυκλοπαίδεια) 

Τα πουλιά της Ελλάδας και 
της Ευρώπης( Roger 

Peterson-Guy Mountfort) 
Έντυπο υλικό Ορνιθολογικής 

 



 



 



 



 



 



ΟΙ ΦΤΕΡΩΤΟΙ ΜΑΣ ΦΙΛΟΙ 

 



Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ 

 



         ΜΑΘΗΤΕΣ 8ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2004-05 

                         Α’ ΤΑΞΗ 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ                              ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ  

ΤΣΟΤΡΑΣ ΦΩΤΗΣ                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΗΣ  

ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣ                                         ΡΟΣΣΗ ΧΡΥΣΑ 

ΤΣΟΚΡΗ ΣΕΜΙΝΑ                                                   ΧΑΤΖΗΓΙΑΝ ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΤΡΟΛΙΑ ΠΕΝΥ                                                         ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 

ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ ΝΙΚΗ                                                 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΖΩΗ                                                     ΚΑΪΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΜΠΙΖΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                                            ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΝΤΟΤΣΙΚΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ                                      ΠΡΙΜΠΕΛΗ ΑΝΝΑ  

ΤΣΩΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                                                       ΠΑΡΑΣΙΔΟΥ ΖΩΗ 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ                                       ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ                                                                       
ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΘΕΜΗΣ                                                     ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ                         
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                              ΜΠΑΣΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ  

ΤΑΜΠΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ                                                  ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΡΙΝΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                                                      ΠΡΟΣΗΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

   ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                                          
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