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Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Άστρος, 29/11/2011 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Παρατήρηση άγριας ορνιθοπανίδας στην προστατευόμενη περιοχή Υγροτόπου 
Μουστού 

O Φορέας Διαχείρισης διοργάνωσε, την Κυριακή 27/11, εκδήλωση παρατήρησης πουλιών 
στον υγρότοπο Μουστού, ο οποίος αποτελεί τον σημαντικότερο υγρότοπο της Αν. 
Πελοποννήσου.  Σε αυτόν, κάθε χρόνο τέτοια εποχή, υδρόβια και παρυδάτια πουλιά 
πραγματοποιούν στάση κατά το μακρύ μεταναστευτικό τους ταξίδι.  

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, δεκάδες κάτοικοι και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να 
απολαύσουν από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, πολλά διαφορετικά είδη που 
απαντώνται αυτή την περίοδο στον υγρότοπο. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης οι επισκέπτες 
έγιναν για λίγο οι ίδιοι παρατηρητές πουλιών. Το εξειδικευμένο προσωπικό του Φορέα 
Διαχείρισης με τη βοήθεια των φυλάκων, κέντρισε το ενδιαφέρον των επισκεπτών δίνοντάς 
τους τη δυνατότητα να «ανακαλύψουν» είδη τα οποία αναγνωρίζονται σχετικά εύκολα, λόγω 
των έντονων διακριτών χαρακτηριστικών τους (χρώμα, μέγεθος, φωνή, συμπεριφορά) όπως 
είναι οι νερόκοτες (Gallinula chloropus) και οι φαλαρίδες (Fulica atra), τα κιρκίρια (Anas crecca), 
τα σφυριχτάρια (Anas penelope), οι πρασινοκέφαλες πάπιες (Anas platyrynchos) και οι 
χουλιαρόπαπιες (Anas clypeata). Με τη μεγαλοπρεπή παρουσία τους κέρδισαν τις θετικές 
εντυπώσεις του κοινού οι κορμοράνοι (Phalacrocorax carbo) και οι σταχτοτσικνιάδες (Ardea 
cinerea).  

Μικροί και μεγάλοι, με τη βοήθεια των οδηγών αναγνώρισης, του ειδικού εξοπλισμού 
παρατήρησης (κιάλια/ τηλεσκόπιο, φωτογραφικό υλικό) και του προσωπικού του Φορέα 
Διαχείρισης, παρατήρησαν την άγρια ορνιθοπανίδα του Υγροτόπου Μουστού, 
αναγνωρίζοντας την αξία του ως σημαντικού σταθμού ανεφοδιασμού των πουλιών για το 
μεταναστευτικό τους ταξίδι.  

 
Σχετικό video της εκδήλωσης: 

 http://www.youtube.com/watch?v=Yrl_UXoEvpU&feature=youtu.be  

 
Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας 

Πληροφορίες: Πανταζή Κατερίνα 
Άστρος Αρκαδίας, 22001  
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