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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Κατασκευή ξύλινων φωλιών για τα πουλιά 20 & 21 Φεβρουαρίου 2012 

Με αφορμή την Εβδομάδα Τεχνητής Φωλιάς (Nest Box Week), εβδομάδα αφιερωμένη στην 
κατασκευή τεχνητών φωλιών για τα πουλιά, η οποία διοργανώνεται από 14 έως 21 
Φεβρουαρίου κάθε χρόνο από το Βρετανικό Οργανισμό για την Ορνιθολογία (British Trust for 
Ornithology - BTO), ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
εκπαίδευσε μαθητές πάνω στην κατασκευή ξύλινων φωλιών και την τοποθέτησή τους σε 
κατάλληλα σημεία στη φύση.  

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης στις 20 και 21 
Φεβρουαρίου 2012 με στόχο την ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η ορνιθοπανίδα εξ αιτίας της υποβάθμισης των 
οικοσυστημάτων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Στην κατασκευή των ξύλινων φωλιών 
για τους φτερωτούς μας φίλους, συμμετείχαν συνολικά πάνω από 70 μαθητές από τα 
Γυμνάσια Άστρους και Αγίου Ανδρέα. Για την περιβαλλοντική ομάδα του Γυμνασίου Άστρους 
η δράση συνδυάστηκε με επίσκεψη και ξενάγηση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Άστρους.  

Όλοι οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ειδική παρουσίαση με θέμα «Nest 
Box Week 2012 - Ας φτιάξουμε φωλιές για τα πουλιά»! Στοχεύοντας στην καλύτερη 
προετοιμασία μαθητών και εκπαιδευτικών για την περιβαλλοντική αυτή δράση, το 
προσωπικό του ΦΔ ενημέρωσε όλους ότι η παρουσία των πουλιών σε αστικές και περιαστικές 
περιοχές αποτελεί δείκτη ποιότητας ζωής για τον άνθρωπο, ενισχύει τη βιοποικιλότητα και 
βοηθά στη διατήρηση των αναπαραγόμενων πουλιών.  

Τα τελευταία χρόνια, οι χώροι φωλιάσματος των πουλιών γίνονται όλο και πιο σπάνιοι, 
εξαιτίας των νέων τρόπων κατασκευής των σπιτιών αλλά και των μεθόδων καλλιέργειας, 
που έχουν ως αποτέλεσμα να μειώνονται οι δυνατότητές τους για φώλιασμα. Η δημιουργία 
τεχνητών φωλιών για την υποβοήθηση της φωλεοποίησης των πουλιών είναι μια αποδεκτή 
και καλά μελετημένη πρακτική που εφαρμόζεται συχνά στην Ευρώπη καθώς και σε άλλες 
περιοχές που αποτελούν κατάλληλο βιότοπο αναπαραγωγής ορνιθοπανίδας.  Επιπλέον, είναι 
μια εξαιρετικά δημιουργική δραστηριότητα που δίνει χαρά στα παιδιά. 
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