
                                                                                                                                            

«Φροντίζοντας τα πουλιά της πόλης μας» 

Μια  ξεχωριστή  εμπειρία  θα  έχουν  την  ευκαιρία  να  ζήσουν  όσοι  συμμετέχουν  στη  δράση
«Φροντίζοντας  τα  πουλιά  της  πόλης  μας»,   η  οποία  περιλαμβάνει  κατασκευή  και  τοποθέτηση
ξύλινων τεχνητών φωλιών στον χώρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά και
κατασκευή πήλινων φωλιών για τα χελιδόνια,  στη Νέα παραλία Θεσσαλονίκης,  τις  οποίες  στη
συνέχεια θα τοποθετήσουν στα σπίτια τους.

Τη  δράση  διοργανώνει  η  Ελληνική  Ορνιθολογική  Εταιρεία  σε  συνεργασία  με  τη  Θεσσαλονίκη-
Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014 και την υποστήριξη του  Γραφείου Περιβάλλοντος του
Α.Π.Θ. από την Τετάρτη 5 έως και την Κυριακή 9 Μαρτίου 2014.

Το πρόγραμμα της δράσης περιλαμβάνει:

• Την κατασκευή ξύλινων τεχνητών φωλιών στο  Α.Π.Θ., στον υπαίθριο χώρο πίσω από τη
Θεολογική Σχολή, την  Τετάρτη 5 και την Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014 από τις 10:00 έως τις
15:00

• Την τοποθέτησή τους στους χώρους του Α.Π.Θ.  την Παρασκευή 7 Μαρτίου από τις 10:00
έως τις 15:00 η οποία θα ξεκινήσει από τον υπαίθριο χώρο πίσω από τη Θεολογική.  

• Την  κατασκευή  πήλινων  φωλιών  για  τα  χελιδόνια  το  Σάββατο  8  και  την  Κυριακή  9
Μαρτίου από τις 10:00 έως τις 14:00 στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, μπροστά στο Πάρκο
των Γλυπτών (στο ύψος του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης) και την παροχή οδηγιών ώστε να
τοποθετηθούν από τους ενδιαφερόμενους –συμμετέχοντες σε σπίτια και άλλα κτίρια. Οι
συμμετέχοντες συνιστάται να έχουν μαζί τους κι ένα χάρτινο κουτί για τη μεταφορά.

Η  δημιουργία  τεχνητών  φωλιών  για  την  υποβοήθηση  της  φωλεοποίησης  των πουλιών  βοηθά
σημαντικά στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας και στη διατήρηση αναπαραγόμενων ειδών που
φωλιάζουν στη Θεσσαλονίκη καθώς και στην ευαισθητοποίηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής
για τους πολίτες της πόλης. Επιπλέον είναι μια εξαιρετικά δημιουργική δραστηριότητα που φέρνει
τους  νέους  σε  επαφή  με  τους  φτερωτούς  μας  συγκατοίκους  και  τη  φύση  στην  πόλη  και
προσφέρεται ιδιαίτερα για δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης.

Ελάτε λοιπόν να φτιάξουμε όλοι μαζί μια φωλιά για τα πουλιά και μια πόλη ακόμη πιο φιλόξενη! 

Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνείτε με  την Ελένη Βορδογιάννη στο τηλ.  2310244245,
κινητό 6973246150, e-mail:thess@ornithologiki.gr.

Η BirdLife International είναι μια διεθνής ένωση Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων με εταίρους σε
πάνω από 100 χώρες, 40 από τις οποίες δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
είναι ο εταίρος της BirdLife International στην Ελλάδα. Σκοπός της Ορνιθολογικής είναι η μελέτη και η προστασία
των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους.

Αθήνα: Θεμιστοκλέους 80, 106 81, Τηλ./Φαξ: 2108228704, 2108227937  info@ornithologiki.gr
Θεσσαλονίκη: Κομνηνών 23, 546 24, Τηλ./Φαξ: 2310 244245,  thess@ornithologiki.gr  
Ιστοσελίδα: www.ornithologiki.gr
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