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       ΚΩ∆ : ΦΩΛ100 
ΦΩΛΙΑ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΙΚΑΜΠΟΥ 

 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1. Μην ενοχλείτε τα πουλιά όσο φτιάχνουν τη φωλιά τους ή µόλις έχουν γεννηθεί οι  νεοσσοί  - µη χτυπάτε το παράθυρο 
ή  µη σηκώνετε το κουρτινάκι γιατί υπάρχει κίνδυνος να εγκαταλείψουν τα πουλιά-γονείς τη φωλιά. 
2. Μη φωτογραφίζετε τα πουλιά, τους νεοσσούς ή τα αυγά που βρίσκονται µέσα στη φωλιά. Πάντα βρίσκεται µέσα 
τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς και µπορεί να εγκαταλείψει τη φωλιά. 
3. Τοποθετείστε τη φωλιά σε παράθυρο που έχει σκιά. Προτιµήστε παράθυρα που βλέπουν στην ανατολή ή στο βορρά 
και έχουν σκιά τουλάχιστον 50% ενώ τα παράθυρα που βλέπουν στη δύση και στον νότο χρειάζονται περισσότερη σκιά 
για να προφυλαχτούν τα αυγά από υπερβολική ζέστη. 
4. Μη τοποθετείτε τη φωλιά Πικαµπού  στην ίδια πλευρά του σπιτιού µε  άλλη ταΐστρα  για ξένα πουλιά. Είτε 
τοποθετείστε τις ξένες ταΐστρες σε κάποια άλλη πλευρά του σπιτιού ή  απλά αποµακρύνετε τις άλλες ταΐστρες για όσο 
διάστηµα χρησιµοποιείτε τη φωλιά Πικαµπού. Τα διάφορα πουλιά που πηγαινοέρχονται για να φάνε µπορεί να κάνουν 
κακό στα πουλιά που χρησιµοποιούν τη φωλιά Πικαµπού. 
5. Εγκαταστήστε τη φωλιά Πικαµπού και τις ταΐστρες το λιγότερο 2 µέτρα από το έδαφος για να αποφύγετε κινδύνους 
από αρπακτικά ζώα. Πάντα να τις τοποθετείτε σε ένα από τα χαµηλότερα σηµείου του παράθυρου µε τη βάση της 
φωλιάς ή την ταΐστρα να ακουµπά στο πλαίσιο του παράθυρου για µεγαλύτερη ευστάθεια. 
6. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κλαδιά δένδρων κοντά στη φωλιά  για να µην υπάρχει ο κίνδυνος επίθεσης από γάτες 
και άλλα ζώα. 
7. Είναι προτιµότερο να µη  συναρµολογήσετε τη φωλιά σε παράθυρα ψηλότερα από 4,5 µέτρα από το έδαφος. 
 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΛΙΑΣ (συµβουλευτείτε τα σχήµατα στις ξένες οδηγίες) 
1. Στερεώστε τη βάση µέσα στις σχισµές της σκεπής (σχ.1) 
2. Περάστε το µικρό ξύλινο καρφί µέσα από την κορυφή της σκεπής και από τη µπροστινή τριγωνική πλευρά µε την 
τρύπα (σχ.1). 
3. Περάστε το µεγάλο ξύλινο καρφί µέσα από τη κέντρο της σκεπής. 
4. Περάστε τις δύο βίδες µέσα από τις τρύπες στα πλάγια. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες φτάνουν µέχρι τη µπροστινή πλευρά 
και πιάνουν όλες τις πλευρές (σχ.2). 
5.  Χρησιµοποιώντας ένα κατσαβίδι (σταυρωτό) περάστε τις δύο βίδες µέσα από τους πλαστικούς σφιγκτήρες µέσα στις 
βεντούζες. Προσοχή: βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες έχουν πιάσει καλά στις βεντούζες. Μην τρυπάτε ή µη γδέρνετε τις 
βεντούζες. 
6. Τοποθετείστε τις βεντούζες στην κάθε πλευρά της φωλιάς περνώντας τους πλαστικούς σφιγκτήρες πάνω από το καρφί 
(σχ.2). 
7. Καθαρίστε καλά το εξωτερικό και το εσωτερικό τζάµι του παραθύρου. 
8. Βάλτε µια σταγόνα φυτικού λαδιού στη βάση κάθε βεντούζας και  τρίψτε  καλά να απλωθεί σε όλη την επιφάνεια για 
να µην στεγνώσει η βάση της βεντούζας. Τοποθετείστε τη φωλιά Πικαµπού σε µια από τις κάτω γωνίες  του παραθύρου 
σας πιέζοντας καλά τις βεντούζες (σχ.3). 
9. Βάλτε το κουρτινάκι από τη µέσα πλευρά του παραθύρου,  βεβαιωθείτε ότι καλύπτει όλη την πίσω πλευρά της φωλιάς 
εµποδίζοντας έτσι να µπει φως και κάθε κίνηση(σχ.4). 
10. ∆έκα µέρες µετά που θα φύγουν τα πουλιά από τη φωλιά, καθαρίστε τη και αφαιρέστε την παλιά φωλιά. Για να 
καθαρίσετε τη φωλιά αποσυναρµολογήστε τα πλαϊνά µέρη της τριγωνικής πλευράς τραβώντας τα προς τα έξω. Κρύψτε 
τη φωλιά  τους µήνες του χειµώνα. 
 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΙΣΤΡΑΣ 
1. Απλώστε µια σταγόνα φυτικό λάδι στη βάση των βεντουζών και τρίψτε τη καλά να καλύψει όλη την επιφάνεια και να 
εµποδίσει να στεγνώσει η επιφάνεια. Τοποθετήστε τις βεντούζες στο πίσω µέρος της ταΐστρας πιέζοντας τη λαβή  της 
βεντούζας µέσα σε κάθε τρύπα της ταΐστρας. Βεβαιωθείτε ότι οι βεντούζες έχουν πιάσει καλά. 
2. Μπορείτε να τοποθετήσετε το πιατάκι της ταΐστρας µόνιµα ή απλά να το βάζετε και να το βγάζετε συχνά. Για να το 
βάλετε µόνιµα χρησιµοποιήστε την αυτοκόλλητη διπλής όψης ταινία που υπάρχει στη συσκευασία. Αφαιρέστε το ένα 
µέρος της ταινίας και πιέστε την στο κάτω µέρος του πιάτου, κατόπιν κάντε το ίδιο µε το άλλο µέρος της ταινίας και 
τοποθετείστε προσεκτικά το πιατάκι στην ταΐστρα (σχ.5). 
3. Καθαρίστε καλά και στεγνώστε το εξωτερικό τζάµι του παραθύρου. Τοποθετείστε την ταΐστρα σε µια από τις κάτω 
γωνίες του παραθύρου πιέζοντας τις βεντούζες σταθερά. Για περισσότερη ασφάλεια, βιδώστε την  κορυφή της ταΐστρας 
µε την προαιρετική βίδα στερεώνοντάς τη εκεί που θέλετε. 
4. Γεµίστε την ταΐστρα µε την τροφή πουλιών της επιλογής σας. Προσοχή: βεβαιωθείτε ότι η τροφή παραµένει φρέσκια 
και αντικαθίσταται συχνά προπαντός όταν έχει υγρασία ή βρέχει. Τα πουλιά µπορεί να αρρωστήσουν  αν φάνε χαλασµένη 
τροφή. 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ 
1. Κρατείστε λεπτοµερείς σηµειώσεις για τα πουλιά που βλέπετε στην αυλή σας. Μετρήστε πόσα πουλιά από κάθε είδος 
βλέπετε κάθε φορά. Σηµειώστε τις συνήθειες φαγητού τους και τη συµπεριφορά. Αυτές οι σηµειώσεις θα σας βοηθήσουν 
πολύ στο να µάθετε για τις ανάγκες τους και µπορεί να κάνετε σπουδαίες ανακαλύψεις! 
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2. Φυτέψτε πυκνούς θάµνους για να χρησιµέψουν σαν καταφύγιο ή φωλιά και περιφράξτε τους µε αγκάθια για να 
κρατήσετε µακριά διάφορα ζώα. Προτιµήστε τριανταφυλλιές, δάφνες, µικρά πεύκα κ.α. 
3. Φυτέψτε διάφορα φυτά για να τραβήξετε έντοµα διότι πολλά ωδικά πουλιά τρώνε τα έντοµα εκτός των άλλων. 
4. Εάν έχετε µεγάλη αυλή, δηµιουργείστε µια "φυσική, άγρια γωνιά"  για τα πουλιά. 
5. Φυτέψτε αειθαλή δένδρα και θάµνους να προστατεύεται ο κήπος σας από ξένα ζώα και να χρησιµεύει για καταφύγιο 
τον χειµώνα. 
6. Φυτέψτε αναρριχητικά φυτά και φροντίστε να αναπτυχθούν γύρω από µεγάλους κορµούς δένδρων δηµιουργώντας 
ένα καταφύγιο για µικρά πουλιά. 
7. Φροντίστε να υπάρχει νερό για να πίνουν και να τσαλαβουτάνε τα πουλιά όλο τον χρόνο. Ακόµα και ένα ταψάκι 
ακουµπισµένο στην πρασινάδα είναι µια καλή µπανιέρα για τα πουλιά. Άµα παγώνει το νερό λόγω χαµηλής θερµοκρασίας 
αντικαταστήστε το µε φρέσκο. 
8. Μπορείτε να προσελκύετε πολλά διαφορετικά είδη πουλιών έχοντας διάφορα είδη τροφών όπως: πορτοκάλι πάνω σε 
ένα µεγάλο καρφί, φιστίκια σε ανοικτή σακούλα... 
9. Έχετε στη διάθεσή σας ειδικό βιβλίο-οδηγό αναγνώρισης διαφόρων ειδών πουλιών. 
10.Χρησιµοποιείστε κιάλια, ελαφριά για εύκολο χειρισµό.  Εξασκηθείτε στο να κοιτάτε συνεχώς ένα πουλί και να κρατάτε 
τα κιάλια σταθερά χωρίς να γυρίζει το κεφάλι σας . 
11. Όταν φυσούν δυνατοί άνεµοι τα µικρά πουλιά µένουν σε σκεπαστούς χώρους. Ελέγξτε την πρόβλεψη καιρού πριν 
ξεκινήσετε για εκδροµή παρακολούθησης πουλιών. 
12. Σε εκδροµή παρακολούθησης πουλιών, ψάξτε για πουλιά στην άκρη ενός δάσους, στα µονοπάτια. 
13. Τα χαρακτηριστικά κάθε πουλιού που θα σας βοηθήσουν στην αναγνώρισή του λέγονται "στίγµατα". 
14. Όταν παρακολουθείτε ένα πουλί: προσπαθήστε να µην το τροµάξετε, µην ενοχλείτε τα νεογνά. Άµα υπάρχουν και 
άλλοι που παρακολουθούν το ίδιο πουλί προσπαθήστε να µην το πλησιάσετε πολύ ώστε να το τροµάξετε και 
προσπαθήστε να µην χειρονοµείτε γιατί τα πουλιά διακρίνουν εύκολα τα χέρια. ∆ιατηρείστε το µέρος καθαρό και µην 
πετάτε  σκουπίδια. 
15. Έχετε τον ήλιο στην πλάτη σας για να βλέπετε καλά τα χρώµατα των πουλιών. 
16. Τα πουλιά τροµάζουν από κινήσεις και ήχους. Μείνετε ακίνητοι όσο γίνεται και προσπαθήστε να κρύβεστε πίσω από 
θάµνους και δένδρα. 
17. Πολλά ωδικά πουλιά έχουν σχεδόν εξαφανιστεί λόγω καταστροφής βιοτικών συνθηκών τους. Παρακινείστε τους 
υπεύθυνους του κράτους να προστατέψουν τους υγροβιότοπους για την σωτηρία των πουλιών. 
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