
Φτερωτοί κάτοικοι στην πόλη 

Γιώργος Υφαντής, Νοέμβριος 2013 



 
Υπάρχει χώρος για τα πουλιά στη 

Θεσσαλονίκη; 
 



Εδώ! 
 



Kι εδώ! 
 



Μα φυσικά κι εδώ! 



Εδώ είναι τέλεια! 



Κι εδώ καλά μου φαίνεται! 



Πόσα και πού; 

101 είδη!! 

• Παραλία – Λευκός Πύργος: 41 είδη 

• Πανεπιστημιούπολη: 55 είδη 

• Πλατεία Δικαστηρίων: 36 είδη 

• Πάρκο Πεδίου του Άρεως: 38 είδη 

• Δημοτικό Πάρκο Συκεών: 41 είδη 

• Τούμπα – ρέμα Πυλαίας: 66 είδη 



Παραλία 
Ο. Τζημούλης 

Ο. Τζημούλης 

Μ. Δρεττάκης 

Καστανοκέφαλος γλάρος 
Μαυροκέφαλος γλάρος 

Ασημόγλαρος 



Παραλία 
Χειμωνογλάρονο 

Μαύροβουτηχτάρι 

Κορμοράνοι 

Μ. Κωτσάκης 

Ο. Τζημούλης 

Λ. Σταύρακας 



Πάρκα 

Κοκκινολαίμης 

Σπίνος 

Ο. Τζημούλης 

Κότσυφας 

Β. Αλεξίου 



Πάρκα 

Καλόγερος 

Πράσινος 
παπαγάλος 

Ο. Τζημούλης 

Τσιροβάκος 

Ο. Τζημούλης 

Τ. Μπούνας 



Σε όλη την πόλη 

Ο. Τζημούλης 

Γ. Υφαντής 

Σπουργίτης 



Σε όλη την πόλη 
Μ. Δρεττάκης 

Δεκαοχτούρα Περιστέρια 



Σε όλη την πόλη 

Καρακάξα 

Ο. Τζημούλης 

Καρβουνιάρης 

Σταχτάρα 

Α. Γαϊτανάκης 



Σε όλη την πόλη 

Ο. Τζημούλης 

Σταχτοκουρούνα 

Κάργια 

Μ. Κωτσάκης 



Σε δικές τους γειτονιές 

Ξεφτέρι 

Ο. Τζημούλης 

Βραχοκιρκίνεζο 

Χ. Βλάχος 



Σε δικές τους γειτονιές 

Κουκουβάγια 

Ο. Τζημούλης 

Γερακίνα 

Ο. Τζημούλης 



Σε δικές τους γειτονιές 

Καρδερίνα 

Ο. Τζημούλης Ο. Τζημούλης 

Καμπίσια Πέρδικα 



Σε δικές τους γειτονιές 

Χελιδόνια 



Περιστασιακά 

Σταχτοτσικνιάς 

Αργυροπελεκάνος 



Γιατί τόσα είδη; 

Κοντινοί 
υγρότοποι 

Περιαστικό 
δάσος, 
Χορτιάτης 

Χειμώνας 



Σημαντικές περιοχές 

Ρέμα Πυλαίας 

Ρέμα Ξηροποτάμου 



Σημαντικές περιοχές 

Σέιχ Σου 



Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε; 

Που;;; 

Παντού!! 

Μπαλκόνι διαμερίσματος, αυλή, κήπος, 

κέντρο πόλης, προάστια, χωριό 

Χειρότερο μέρος        μεγαλύτερη ανάγκη 

 
Τι;;; 

Τροφή, νερό, σπίτι 



Συμπληρωματικές τροφές  

Τραπέζια 

 



Συμπληρωματικές τροφές  

Ταΐστρες 

 



Συμπληρωματικές τροφές  

• μικροί σπόροι - σπουργίτια, θαμνοψάλτες, σπίζες 

• ηλιόσποροι & αρ. φυστίκια - παπαδίτσες & φλώροι 

• σιτάρι, κριθάρι - περιστέρια, δεκαοχτούρες 

• σπασμένοι ξηροί καρποί - κοκκινολαίμηδες, 

τρυποφράχτες 

• μίγματα σπόρων 

• φρούτα ξερά 

• φρούτα 

• "cake" για πουλιά 

• "αλευροσκούληκα" (mealworms) 

καλλιεργούνται 

• δημητριακά, ψίχουλα, κλπ. 

 



Που;;; 

• στο έδαφος - σε υπερυψωμένα τραπεζάκια - σε 

δέντρα - σε τοίχους - σε παράθυρα 

• ήσυχο, ανοιχτό, ασφαλές, προφυλαγμένο 

μέρος με κάποιο θάμνο κοντά και καλή θέα 

από το σπίτι. 

Πότε;;; 
• Όλο το χρόνο (κυρίως χειμώνα) 

• Χειμώνα - λιπαρά 

• Άνοιξη, καλοκαίρι - πρωτεΐνες 



Νερό 

• για να πίνουν και να κάνουν μπάνιο 

• τα σποροφάγα χρειάζονται περισσότερο από τα 

εντομοφάγα 

• έλλειψη το καλοκαίρι αλλά και με παγετούς 

• σχολαστικό καθάρισμα και αλλαγή 



Τεχνητές φωλιές 

• ανάλογα το είδος (κατασκευή & 

τοποθέτηση) 

• ελεύθερη διαδρομή εισόδου εξόδου 

• να αποφεύγεται η έκθεση σε δυνατό 

ήλιο 

• τοποθέτηση από φθινόπωρο 



Προσοχή 

• τακτικός καθαρισμός - 

προσωπική υγιεινή 

• μακριά από γάτες και 

άλλους εχθρούς 

• αλλαγή θέσης στο 

τραπέζι 

• περιστέρια, κορακοειδή 



Ιδιοκατασκευές 



Φυσική τροφή & κάλυψη: Κηπουρική 

• μπαλκόνια, αυλές, κήποι 

• έδαφος & γλάστρες 

• είδη για κάλυψη ή/και για 

τροφή 

• ντόπια είδη 

• άγριες γωνιές 

• ποικιλία αλλά μην το 

παρακάνουμε 

• διαφορετικές εποχές άνθησης - 

καρποφορίας για όλο το έτος 

• αγριολούλουδα, αγριόχορτα, 

έντομα, πέτρες, ερπετά 











Δράσεις Ορνιθολογικής το 
2014 

Κατασκευή και τοποθέτηση 
τεχνητών φωλιών 

Έκδοση οδηγού πουλιών 
Θεσσαλονίκης και ορνιθολογικές 
διαδρομές στην πόλη 

Χελιδονίσματα, Γιορτές πουλιών 



Ευχαριστώ! 

Γ. Υφαντής 


