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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Παγκόσμια Γιορτή των πουλιών 2011 στον Υγρότοπο Μουστού 

Στον υγρότοπο Μουστού πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011 εκδήλωση με 
αφορμή την Παγκόσμια Γιορτή των πουλιών. Η ετήσια γιορτή πραγματοποιείται κάθε πρώτο 
σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου σε περισσότερες από 30 χώρες και συντονίζεται από την 
Παγκόσμια Ομοσπονδία BirdLife International. 

Με φετινό σύνθημα «Σώστε τα μεταναστευτικά πουλιά» η εκδήλωση ξεκίνησε νωρίς το πρωί 
στο πανοραμικό σημείο της λίμνης του Μουστού όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να 
παρατηρήσουν παρυδάτια και υδρόβια πουλιά όπως ο σταχτοτσικνιάς, η αλκυόνη, η 
φαλαρίδα, η νερόκοτα, η πρασινοκέφαλη πάπια, ο καλαμόκιρκος, το νανοβουτηχτάρι κ.α. Για 
την παρατήρηση των πουλιών χρησιμοποιήθηκε ο ειδικός εξοπλισμός του Φορέα Διαχείρισης 
όπως κυάλια, τηλεσκόπια κλπ. Ο Φορέας Διαχείρισης θα ήθελε να ευχαριστήσει το ΚΠΕ 
Καστρίου για την ευγενική χορηγία του εξοπλισμού παρακολούθησης που διαθέτει.  

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση (περισσότεροι από 100 άτομα) ενημερώθηκαν για τις 
ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των μεταναστευτικών πουλιών. Οι μικροί επισκέπτες 
μυήθηκαν στο μαγικό κόσμο των άγριων πουλιών, συμμετέχοντας σε καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες με θέμα τις αφρόπαπιες της λίμνης.  

Με σεβασμό στο εύθραυστο οικοσύστημα της περιοχής πολλοί από τους επισκέπτες 
περιηγήθηκαν στην προστατευόμενη περιοχή, ακολουθώντας το δρόμο που καταλήγει στην 
παραλία και είχαν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν από κοντινή απόσταση τα 
μεταναστευτικά πουλιά, από τα ειδικά παρατηρητήρια που έχουν εγκατασταθεί εκεί από το 
Δασαρχείο Κυνουρίας. 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2007-2013» 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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