
ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ

Αποδημητικά πουλιά είναι τα πουλιά που κάθε χρόνο μεταναστεύουν (φεύγουν από ένα

τόπο και πάνε σε άλλον). Μετακινούνται το φθινόπωρο για πιο ζεστές χώρες καθώς

δεν αντέχουν το κρύο και επιστρέφουν ξανά την άνοιξη, που ο καιρός αρχίζει να 

"γλυκαίνει" και γίνεται πιο ηλιόλουστος!



Ας δούμε ποια αποδημητικά πουλιά επιστρέφουν στη χώρα μας την άνοιξη











Γιατί όμως μεταναστεύουν τα πουλιά;

• Με τον ερχομό του χειμώνα, η εύρεση

τροφής (σπόροι, έντομα) γίνεται πολύ

δύσκολη.

• Για να αποφύγουν το βαρύ χειμώνα,

ταξιδεύουν προς τις νότιες ζεστές

χώρες όπου η τροφή είναι άφθονη κι

εκεί ξεχειμωνιάζουν.

• Την άνοιξη επιστρέφουν στην

"πατρίδα" τους.

• Στην "πατρίδα" τους φτιάχνουν φωλιές

για να ζευγαρώσουν, γεννούν αυγά

και μεγαλώνουν τα μικρά τους.

https://video.link/w/daIhc

Δες το παρακάτω βίντεο

https://video.link/w/daIhc


Η διαδρομή της μετανάστευσης...

• Τα περισσότερα είδη πουλιών πετούν πάρα πολύ ψηλά κατά τη μετανάστευση και μπορούμε

να τα δούμε με δυσκολία. 

• Δεν είναι ούτε εύκολη ούτε ομαλή

• Διαρκεί μέρες ολόκληρες, αφού

τα πουλιά έχουν να διανύσουν

δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα...

•Μερικά πετούν κατά τη διάρκεια

της ημέρας και ξεκουράζονται τη

νύχτα, ενώ άλλα πετούν
ασταμάτητα μέρα και νύχτα, οπότε

τρώνε και κοιμούνται στον αέρα

Δες το παρακάτω βίντεο

https://video.link/w/cYHhc

https://video.link/w/cYHhc


Πού βρίσκουν την ενέργεια που χρειάζονται
για να κάνουν τόσο μργάλα ταξίδια;

Τα αποδημητικά πουλιά 

τρώνε περισσότερο απ'

ό,τι συνηθίζουν πριν

ξεκινήσουν το ταξίδι τους, 

ώστε να συγκεντρώσουν

ενέργεια-δύναμη την 

οποία καταναλώνουν 

κατά τη διάρκεια της 

πτήσης.



Πώς προσανατολίζονται;

• Πρώτα από όλα τα οδηγεί το ένστικτό τους

• Πολλά πουλιά έχουν επίσης την ικανότητα να "διαβάζουν" το χάρτη του ουρανού σαν 

τους παλιούς ναυτικούς, ακολουθώντας τον ήλιο, τα αστέρια και τη σελήνη.

• Έχει επίσης αποδειχθεί ότι τα πουλιά αναγνωρίζουν τα μέρη από τα οποία περνούν, 

βάζοντας χαρακτηριστικά σημάδια στο μυαλό τους: βουνά, λίμνες, ποτάμια κ.α.,

όπως εμείς ...



Ας μάθουμε τώρα μερικές 

πληροφορίες

για τρία από τα πιο γνωστά σε 

εμάς

αποδημητικά πουλιά...



Ένα από αυτά τα πουλιά, που όταν το βλέπουμε καταλαβαίνουμε ότι ο καιρός αλλάζει και η 

φύση ξυπνάει, δεν είναι άλλο από το όμορφο χελιδόνι. Κανένα άλλο πουλί δεν αγαπήθηκε

τόσο πολύ και δεν τραγουδήθηκε όσο το χελιδόνι. Ο λαός πιστεύει ότι τα χελιδόνια φέρνουν

την άνοιξη! Από τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι μόλις έβλεπαν το πρώτο χελιδόνι, έβγαζαν τον

«μάρτη» από το χέρι τους και το κρεμούσαν στο δέντρο για να το βρει το χελιδόνι και να 

φτιάξει τη φωλιά του! Το χελιδόνι επιστρέφει στον ίδιο τόπο, απ’ όπου αποδήμησε.

Χελιδόνι

Δες το παρακάτω βίντεο

https://video.link/w/dgIhc

https://video.link/w/dgIhc


ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

Το πιο γνωστό αίνιγμα για το χελιδόνι



Πελαργός

Σε οκτώ ημέρες, ένα ζευγάρι πελαργών μπορεί να τελειώσει το χτίσιμο μιας καινούργιας 

φωλιάς. Το αρσενικό φέρνει το υλικό και το θηλυκό το τακτοποιεί.

Το κλώσσημα, που κρατάει 30 περίπου μέρες, γίνεται και από τούς δυο γονείς. Αλλά και όταν 

εκκολαφθούν οι νεοσσοί, πάντα ένας από τους δυο γονείς μένει κοντά τους για να τους 

προστατεύει από τους εχθρούς, τη βροχή, το κρύο ή τη ζέστη. Στην αρχή οι δυο γονείς

εναλλάσσονται κανονικά. Φεύγειο ένας και ξαναγυρίζει μετά δύο ώρες, για να φύγει ο άλλος.

https://video.link/w/kkIhc

Η πρώτη δουλειά του πελαργού που θα

φτάσει στον τόπο όπου θα κλωσήσει, είναι 

να φροντίσει να εγκατασταθεί σε μια παλιά 

φωλιά, κατά προτίμηση τη δική του. Αυτή έχει 

διάμετρο 70-80 εκ. και βρίσκεται χτισμένη 

πάνω σε κολώνες, στις στέγες και στις 

καμινάδες των σπιτιών, σε εκκλησίες και 

καμπαναριά, σε μεγάλα δέντρα, κ. α.

Τη βάση της φωλιάς αποτελούν

χοντράκλαδιά, που σκεπάζονται με

λεπτότερα, με σβώλους, χώμα, χόρτα, 

κουρέλια, κτλ. 

Δες το παρακάτω βίντεο

https://video.link/w/kkIhc


Φλαμίνγκο

• Τα Φλαμίνγκο είναι ροζ επειδή τρώνε πολλά γαλαζοπράσινα φύκια. Τρώνε και γαρίδες, 

ωστόσο οφείλουν το χρώμα τους στα φύκια.

• Τα θηλυκά γεννούν μόνο ένα αυγό το χρόνο και οι γονείςτο κλωσσούν εναλλάξ. Τα φλαμίνγκο, 

αφού εγκαταλείψουν τη φωλιάτους, ζουν πολλά μαζί δημιουργώνταςτεράστιεςαποικίες. 

Παράτο γεγονόςότι ενδέχεται να υπάρχουν μαζεμένα παραπάνω από 30.000 πουλιά, τα νεαρά

φλαμίνγκο δέχονται να τα ταΐσουν μόνο οιγονείςτους, οι οποίοιτα ξεχωρίζουν από τις

τσιρίδεςτους....

• Τρώνε με το κεφάλι τους ανάποδα και κοιμούνται με το ένα πόδι λυγισμένο.

• Είναι πολύ χαρακτηριστικό το περπάτημά τους σε ομάδες που μοιάζει σα χορός. 

https://video.link/w/0lIhc

Δες το παρακάτω βίντεο

https://video.link/w/0lIhc

