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Όποιος αγαπάει ένα πουλί, ένα άστρο, ένα παιδί, αυτός πάντα του βλέπει όμορφα όνειρα κι ο κόσμος γίνεται όμορφος ως πέρα απ’
τον ύπνο του, ως πίσω απ’ τα κλεισμένα μάτια του, ως μέσα στο πιο άγνωστο χαμόγελό του.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ «Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΑΪΤΟΥΣ»



ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
Γενικές πληροφορίες για τα πουλιά
Ο κόσμος των πουλιών είναι μοναδικός και μαγευτικός! Η
επικοινωνία και η μετανάστευση είναι σίγουρα κάποια απ' τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πουλιών.
Στα πτηνά  ή πουλιά όπως τα γνωρίζουμε το δέρμα τους είναι λεπτό
και καλύπτεται από φτερά.
Ο σκελετός των πτηνών είναι λεπτός αλλά ισχυρός, οστεοποιημένος
 και στερεός. Τα οστά για να είναι ελαφριά περιέχουν εσωτερικά
πολλές κοιλότητες γεμάτες με αέρα.



Τα πτηνά έχουν προσαρμοστεί στην πτήση, με εξαίρεση μερικά τα οποία έχασαν αυτή την ικανότητα, όπως η στρουθοκάμηλος. Το πρώτο ζεύγος των
 άκρων τους έχει μετατραπεί σε όργανα πτήσης, τις πτέρυγες ή φτερούγες.



Τα πουλιά στερούνται δοντιών και χειλιών, έχουν ράμφος, το οποίο χρησιμεύει για τη συλλογή ή σύλληψη της τροφής, την τακτοποίηση των φτερών,
τη συλλογή, μεταφορά και τοποθέτηση του υλικού της φωλιάς, για την άμυνα και πολλές άλλες εργασίες. Η μορφή του ράμφους έχει σχέση με το είδος
της τροφής, με την οποία τρέφεται το πτηνό. Η αίσθηση της όσφρησης είναι ελάχιστα αναπτυγμένη και της γεύσης είναι υποτυπώδης, ενώ η ακοή και η
όραση είναι πολύ αναπτυγμένες. Οι οφθαλμοί των πτηνών είναι ισχυρότεροι των θηλαστικών. Το χελιδόνι, το οποίο πετά ταχύτατα, συλλαμβάνει με
απαράμιλλη ευστοχία ιπτάμενα έντομα. Τα πτηνά έχουν πέντε φορές μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα και οπτική ισχύ από τον άνθρωπο. Επίσης, με
το μεγάλο άνοιγμα της κόρης των πτηνών, οι εικόνες καθίστανται φωτεινότερες. Τέλος, εκτός από τα νυκτόβια αρπακτικά, όπως η κουκουβάγια κ.ά., τα
οποία έχουν στο πρόσθιο μέρος του κεφαλιού τα μάτια, τα άλλα πτηνά έχουν γωνία ορατότητας αρκετά ευρεία, έως 300 μοίρες, χωρίς να κινούν το κεφάλι.





Μόλις ζευγαρώσουν φροντίζουν για το χτίσιμο της φωλιάς τους.
Σε ελάχιστα είδη, τα θηλυκά επιδιώκουν το ζευγάρωμα με τα
αρσενικά. Τη φωλιά τη φτιάχνει είτε μόνο το αρσενικό είτε μόνο το
θηλυκό ή και τα δύο μαζί, με υλικά όπως ξύλα, χόρτα, λάσπη κλπ.,
τα οποία μεταφέρουν κυρίως με το ράμφος τους. Η φωλιά
στρώνεται εσωτερικά με πιο μαλακά χόρτα ή πούπουλα. Μόλις
 τελειώσει το χτίσιμο της φωλιάς, το θηλυκό αρχίζει να γεννάει εκεί
 αβγά, τα οποία κλωσσούν πότε το θηλυκό και πότε το αρσενικό
 (επώαση). Μερικές ημέρες μετά, ανάλογα με το είδος του πτηνού,
 βγαίνουν από τα αυγά τα μικρά πτηνά, οι νεοσσοί.



                                                                                     Πώς επικοινωνούν τα πουλιά
Τα πουλιά παράγουν διάφορους ήχους που τους επιτρέπουν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι ήχοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, το κελάηδημα
ή τραγούδι), το οποίο συνήθως είναι μελωδικό και πολυσύλλαβο, και τα καλέσματα, τα οποία συνήθως είναι σύντομα και απλά. Στα είδη της περιοχής μας,
μόνο τα αρσενικά άτομα κελαηδούν, ενώ τα θηλυκά κάνουν μόνο καλέσματα. Τα αρσενικά κελαηδούν κυρίως την άνοιξη, δηλαδή την περίοδο του
ζευγαρώματος, και σπανιότερα το χειμώνα. Με τον τρόπο αυτό, προσπαθούν να προσελκύσουν και να βρουν ταίρι, αλλά και διαφημίζουν και
υπερασπίζονται την επικράτειά τους.





ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ



                                                                                                ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ
                                                                                                      Μετανάστευση
Τα πτηνά που ζουν συνεχώς στον ίδιο τόπο λέγονται καθιστικά. Αποδημητικά ή μεταναστευτικά λέγονται τα είδη που μεταναστεύουν κατά σμήνη σε
θερμότερες περιοχές για να περάσουν τον χειμώνα και επανέρχονται την άνοιξη. Πολλά είδη πουλιών μεταναστεύουν, προκειμένου να βρουν καλύτερες
συνθήκες και μεγαλύτερη αφθονία τροφής κατά τις δύσκολες εποχές του έτους. Έτσι, πολλά είδη επισκέπτονται την Ευρώπη την άνοιξη, για να
ζευγαρώσουν και να φωλιάσουν, αλλά αναχωρούν και πάλι το φθινόπωρο για θερμότερες περιοχές όπως η Αφρική και η Ασία. Αρκετά από τα πουλιά
που φωλιάζουν στην περιοχή μας είναι μεταναστευτικά, όπως τα χελιδόνια και οι σταχτάρες.



Κατά τη μετανάστευση τα πουλιά διανύουν πολύ μεγάλες αποστάσεις και αντιμετωπίζουν πολλούς κινδύνους. Πολλές φορές έχουν να διασχίσουν
μεγάλα εμπόδια, όπως τη Μεσόγειο θάλασσα και την έρημο Σαχάρα. Το ταξίδι είναι εξαντλητικό, καθώς ταξιδεύουν για πολλές μέρες και καταναλώνουν
πολλή ενέργεια. Όταν βρουν κατάλληλο μέρος, μπορεί να κάνουν στάση για ξεκούραση και τροφή. Επίσης, κατά το ταξίδι τους αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο
 να τα φάει κάποιος θηρευτής ή να τα πυροβολήσει κυνηγός. Άλλα είδη πουλιών μετακινούνται σε μικρότερες αποστάσεις. Κάποια είδη μπορεί να
μετακινούνται το χειμώνα από ορεινές περιοχές προς πιο πεδινές, όπου οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες και συνεπώς, βρίσκουν μεγαλύτερη αφθονία
τροφής. Τέτοια παραδείγματα είναι οι κοκκινολαίμηδες, οι μαυροσκούφηδες και οι καρβουνιάρηδες.



ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙ



                                                    ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ

     ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ



                                                                                                  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
Από που έρχονται;
Τα χελιδόνια διανύουν περίπου 10.000 χλμ για να έρθουν σε μας. Ξεκινούν από την Αφρική (νότια της Σαχάρας) σε μεγάλα σμήνη για να φτάσουν
 εδώ την άνοιξη;. Το ίδιο μεγάλο ταξίδι κάνουν και το φθινόπωρο, όταν φεύγουν από την Ελλάδα. Συνολικά δηλαδή μπορεί να ταξιδεψουν περίπου
20.000 χλμ για να έρθουν εδώ και να επιστρέψουν στην Αφρική! Μα καλά, δεν κουράζονται;! Το μεγάλο ταξίδι των χελιδονιών διαρκεί αρκετές εβδομάδες. 
 φάει πολλά πλούσια μυγογεύματα! Εξάλλου, ένα τέτοιο ταξίδι απαιτεί αρκετές στάσεις για ξεκούραση, νερό και φαγητό.



                                  ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥΣ
Ποιους κινδύνους αντιμετωπίζουν στο ταξίδι τους;
Διάσχιση της θάλασσας. Ξεκινούν λοιπόν για το μακρύ ταξίδι τους.
Δυστυχώς, πρέπει να διανύσουν το Αιγαίο, δηλαδή μια μεγάλη
απόσταση που καλύπτεται κυρίως από θάλασσα. Τα χελιδόνια
χρειάζονται αρκετή ενέργεια για να διασχίσουν τη θάλασσα, διότι
Αν  κουραστούν και δε βρίσκεται κάποιο νησάκι κοντά τους να
ξεκουραστούν θα πέσουν στη θάλασσα και θα πνιγούν.



Μέσα σ’αυτή τη τεράστια απόσταση που
διανύουν τα χελιδόνια κάθε χρόνο
αντιμετωπίζουν προβλήματα που κάνουν το
ταξίδι τους πιο δύσκολο.
Σκεφτείτε ότι πρέπει να έρθουν αντιμέτωπα με
αρπακτικά πουλιά, καταιγίδες και δυνατούς
ανέμους. Πρέπει να διασχίσουν τεράστιες
ερήμους όπως τη Σαχάρα και απέραντες
θάλασσες όπως το Αιγαίο. Η λίστα με τις
δυσκολίες δε σταματά όμως εδώ, πολλά από τα
μέρη που θα μπορούσαν να ξεκουραστούν
έχουν καταστραφεί ή ρυπανθεί με αποτέλεσμα
πολλά από τα χελιδόνια να μη τα καταφέρουν,
αλλά ακόμη και αυτά που φτάνουν στο
προορισμό τους συναντούν όλο και λιγότερα
μέρη που θα μπορούσαν να φωλιάσουν.



                                                                                       ΦΩΛΙΕΣ
Τα 4 από τα 5 είδη φτιάχνουν τη φωλιά τους από πηλό (λάσπη) ενώ μόνο το ένα (το οχθοχελίδονο) ανοίγει τρύπες στο έδαφος συνήθως εκεί που
υπάρχει νερό. Μαζεύουν μικρά κομμάτια λάσπης από κάποιο κοντινό σημείο και τους μεταφέρουν εκεί που θέλουν να χτίσουν τη φωλιά τους.
Χρειάζονται 700 – 1500 σβόλους για την κάθε φωλιά. Το «χτίσιμο» μπορεί να κρατήσει από 3 έως 16 ημέρες!!!



                                                                                                                    ΤΡΟΦΗ
Τι τρώνε; Μικρά έντομα όπως κουνούπια και μύγες! Τα χελιδόνια τρέφονται κυρίως με μικρά έντομα, αράχνες, νύμφες και κάμπιες. Τα έντομα και τις
αράχνες τα πιάνουν συνήθως στον αέρα, πετώντας προς αυτά με το ράμφος τους ανοικτό. Μάλιστα, οι γονείς για να ταΐσουν τα μικρά τους, ετοιμάζουν
βόλους που ο καθένας αποτελείται από περισσότερα από 50 έντομα!



                                                                                              ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Το θηλυκό χελιδόνι γεννάει 4-6 αυγά, η επώαση των αυγών διαρκεί περίπου 12 ως 20 μέρες ανάλογα το είδος και μετά την εκκόλαψη οι γονείς τις πρώτες
μέρες τα ταΐζουν με μικρά έντομα ενώ αργότερα τα μαθαίνουν να πετάνε και να αναζητούν την τροφή τους.





                                                                   ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ ΧΕΛΙΔΟΝΙΩΝ
Ποια είναι η σχέση του ανθρώπου με τα χελιδόνια; Από παλιά οι άνθρωποι είχαν συνδυάσει την άφιξη των χελιδονιών με την άνοιξη. Αυτό και μόνο θα
αρκούσε για να καταλάβουμε γιατί τα χελιδόνια είναι τόσο αγαπητά στους ανθρώπους. Δεν είναι όμως μόνο αυτό... Κάντε έναν απλό υπολογισμό: ένα
μικρό χελιδόνι σε μια μπουκιά τρωει παραπάνω από 50 κουνούπια και μύγες! Φανταστείτε πόσα έντομα τρώει μία χελιδονοοικογένεια με 3 – 6 μικρά σε
 μία ολόκληρη ημέρα!!! Τι θα γινόταν αν δεν ερχόντουσαν τα χελιδόνια μια χρονιά;;



                                                                                                 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΕΛΙΔΟΝΙΩΝ
Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν εμείς γι’ αυτά; Φτιάχνουμε και τοποθετούμε ταΐστρες και ποτίστρες. Προσέχουμε και δε ρυπαίνουμε τους ανοιχτούς
χώρους που επισκεπτόμαστε.Οργανώνουμε εθελοντικές δράσεις καθαρισμού των κοντινών μας πάρκων Φτιάχνουμε φωλιές και τις τοποθετούμε σε
σημεία όπου οι άνθρωποι δεν έχουν εύκολη πρόσβαση. Προσπαθούμε να κάνουμε το σχολείο ή την αυλή του σπιτιού μας όσο πιο φιλόξενη για τα
μικρά πουλιά. Ενημερώνουμε τους φίλους και την οικογένεια μας για τα προβλήματα αυτά και τους τρόπους αντιμετώπισής τους



                                ΧΕΛΙΔΟΝΙ-ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ
Παιδιά και χελιδόνια είναι στενά συνδεδεμένα από την αρχαία εποχή. Για να γιορτάσουν τον ερχομό τους και την αρχή της Άνοιξης, τα παιδιά
ξεχύνονταν στους δρόμους την 1η ή την 21η Μαρτίου (που είναι η εαρινή ισημερία), κρατώντας στα χέρια τους μια χελιδόνα. Μια κατασκευή με ένα
ομοίωμα χελιδονιού που περιστρέφεται στην κορυφή, στολισμένη με φύλλα κισσού, κουδουνάκια ή πολύχρωμα χαρτιά. Πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι
και τραγουδούσαν. Οι άνθρωποι τους φίλευαν καλούδια και συνήθιζαν να προσφέρουν και αυγά.






