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Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη:  
 

Ένα ιδιωτικό καταφύγιο για τους παπαγάλους: 
Το Πάρκο "Amazonas" στης Κουρούνες Λασιθίου 
Ένα άρθρο της υπέυθηνης της NLUK για την καλή µεταχείριση των ζώων στην Κρήτη, Stephanie Krips, Γούρνες.  
 

 
 

Πώς θα πάτε στον Αµαζόνιο στην Κρήτη; Καθόλου τρελή ερώτηση και παρα πολύ 
εύκολη για να απαντηθεί απο το χειµώνα του 2010. Περίπου 50 χλµ. ανατολικά του 
Ηρακλειου,στην εθνική οδό Αγιου Νικολάου υπάρχει η έξοδος προς Νεάπολη. ∆υτικά 
του Αγίου Νικολάου περίπου 15 χλµ απο την πόλη υπάρχει η έξοδος παλι για Νεάπολη. 
Η όµορφη πόλη της Νεάπολης και ο εντυπωσιακός Μητροπλιτικός ναός της «Μεγάλης 
Παναγίας», αξίζει µια επίσκεψη και µπορεί να συνδεθεί εύκολα µε την επίσκεψη του 
"Amazonas Park’’. 
 

530 µέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας έχει ως τέλικό σηµείο το ταξίδι 
απο Νεάπολη προς Κουρούνες µε πάρα πολύ  καλή σήµανση. Απλά 
ακολουθήστε τις πρασινόλευκες πινακίδες του Amazonas Park (βλέπε 
φωτογραφία). Μετά από λιγότερο από πέντε λεπτά αριστερά θα δείτε το πάρκο 
και στο δεξί χέρι το πάρκινγκ, µόλις φτάσατε στον Αµαζόνιο. 
 

Το πάρκο είναι ένα καταφύγιο για τους παπαγάλους µικρούς και µεγάλους από 
όλο τον κόσµο. Υπάρχουν ζώα που κατασχέθηκαν απο τελωνειακούς για την 
παράνοµη εισαγωγή ζώων ή ακόµη και κακή στάση του σώµατος, ή πουλιά των 

οποίων οι ιδιοκτήτες δεν θα µπορούσαν, για παράδειγµα, για οικονοµικούς λόγους ή λόγω ηλικίας να 
συνεχίσουν να φροντίζουν . Ένας παπαγάλος µπορεί να φτάσει εύκολα τα 80 χρόνια ζωής!  
 

Οι ιδρυτές του πάρκου είναι τρία πρόσωπα 
(βλ. φωτογραφία): Fabienne (πρώην 
διευθυντής πωλήσεων στο Λουξεµβούργο), 
Πάτρικ, αριστερά (∆ηµοσιογράφος σε 
γνωστή εφηµερίδα του Λουξεµβούργο) και 
Patricio, δεξιά (Πορτογάλος δηµοσιογράφος 
και αυτός σε γνωστή εφηµερίδα του 
Λουξεµβούργου). 
 

Ο Patricio κληρονόµησε την αγάπη του για 
τους µικρούς παπαγάλους όπως τα 
 Nymphicus hollandicus και τα Melopsittacus 
undulatus, καθώς και για κάθε έιδους 
παπαγάλους, απο  τον πατέρα του, και κόλλησε µε τον ιό και τους δύο φίλους του. Έχει ήδη ασχοληθεί στο 
Λουξεµβούργο µε την φροντίδα των παπαγάλων, επίσης κάποια στιγµή του ζητήθηκε η βοήθεια του απο την 
τελωνιακή αρχή για την φροντίδα των κατασχεµένων παπαγάλων. Όσο περνούσε ο καιρός τόσο πιο συχνές 
γινόντουσαν οι παρακλήσεις από τα τελωνεία, την αστυνοµία και από ιδιώτες και έτσι το ένα έφερε το άλλο.  
Εν τω µεταξύ, οι τρεις φίλοι έχτισαν το ‘’Πάρκο Αµαζόνιος’’, αν και δεν τους άρεσε τόσο πολύ σαν όνοµα, 
επειδή για αυτούς δεν είναι ένα απλό πάρκο, αλλά ένα καταφύγιο! Ωστόσο, το δηµιούργηµά τους έπρεπε να 
έχει ένα όνοµα, και αφού για τα ελληνικά δεδοµένα η λέξη καταφύγιο δέν ειναι και τόσο διαδεδοµένη 
επέλεξαν τον όρο ‘’Πάρκο΄΄.Οι εγκαταστάσεις(βλ. Φωτο.) αποτελούνται απο 29 κλουβιά – φωλιές (θα 
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προστεθούν άλλα 30 µέχρι το τέλος του 2011) και είναι ολες µία προς 
µία φτιαγµένες απο τους ιδιοκτήτες. Για την δηµιουργία του πάρκου, 
χρησιµοποιήθηκαν για παράδειγµα, 15 000 βίδες! Επίσης, έχουν χτίσει 
ολόκληρο το µέρος µονοι τους οπως επίσης έχουν φυτέψει φυτά, κλπ. 
Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι τα χρήµατα της εισόδου θα δοθούν 
στο πρακτορείο προστασίας ζώων IBAMA Amazonas» στη 
Βραζιλία. Τα χρήµατα αυτά χρησιµοποιούνται ειδικά για τα απειλούµενα 
είδη παπαγάλων του Αµαζονίου, αλλά και για την περιοχή του 
Αµαζονίου γενικότερα. 
 

Σε κάθε επισκέπτη του πάρκου γίνετε ξενάγηση και του εξηγούνται όλα λεπτοµερώς. Ξεκινώντας από τα 
διάφορα είδη παπαγάλων, πώς ζουν, από πού προέρχονται, την ιστορία τους, το προσδόκιµο ζωής τους ... και 
όλα αυτά στα γερµανικά, αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ιταλικά και τα 
λουξεµβουργιανά . 
Αυτή τη στιγµή ζούν εκέι περίπου 90 ζώα και κάθε µέρα αυξάνονται! Όχι µόνο επειδή σχεδόν κάθε µέρα 
υπάρχει µια επείγουσα κλήση,, αλλά και γιατί όπως είναι φυσιολογικό, υπάρχει αναπαραγωγή! Τα µωρά 
παπαγαλάκια!  12 απο αυτά υπάρχουν  αυτή τη στιγµή. Αλλά δεν είναι όλα όµορφα και ρόδινα - µια κυρία 
παπαγάλος έχει καµία απολύτως επιθυµία να φροντίσει για τους απογόνους της. Ο Patricio έχει αναλάβει  τα 
τέσσερα µωρά και τα έχει πάρει µαζί του στο σπίτι  και τα ταΐζει µε το σταγονόµετρο. Το αν θα επιβιόσουν  
και τα 4 είναι αβέβαιο, επειδή ενισχύεται το ανοσοποιητικό σύστηµα, ακόµη και τα πουλιά πρέπει να 
ταίζονται απο τους γονείς τους. 
Μάλλον δεν είναι ακόµα γνωστό ότι οι παπαγάλοι χρειάζονται ειδικές ζωοτροφές  και οτι  πρέπει να τρώνε  5 
είδη φρούτων και 2 είδη λαχανικών κάθε µέρα. 
Στο πάρκο δεν κοιτάνε µόνο την υγιεινή ζωή των παπαγάλων αλλα και την ευτυχεία τους.Και τι χρειάζεται 
για να είναι κάποιος για να είναι «ευτυχής»; Ένα σύντροφο! Είναι  πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι τα πουλιά 
δεν αισθάνονται µοναξιά και όπως µπορείτε να δείτε απο την αναπαραγωγή η δουλειά του Patricio, της Fa-
bienne και του Patrick έχει εξαιρετική επιτυχία. 
 

Τέλος, µία από τις πολλές ιστορίες πουλιών που έχει επηρεάσει εµένα προσωπικά περισσότερο απο τις άλλες: 
"Petito": Ένας πολύ ντροπαλός αρσενικός παπαγάλος που ζόυσε 14 χρόνια σε ένα κελάρι και κατέληξε στο 
σταθµό στις αρχές Μαΐου 2011. Εν τω µεταξύ, έχει  εµπιστοσύνη στον Patricio και αρχίζει είδη να µιλάει. Εδώ 
στο σταθµό είναι συχνό φαινόµενο να σας καλωσορίσει ένας παπαγάλος µε ένα "Καληµέρα" σε διάφορες 
γλώσσες. Η εικόνα κάτω αριστερά: Patricio, µε ένα Ara, λεπτοµερείς πληροφορίες για την οικογένεια των 
παπαγάλων (και Αράς), βλ. παρακάτω: [ http://de.wikipedia.org/wiki/Eigentliche_Papageien ]). 
 

Το χειµώνα, το κλουβί είναι µε πλεξιγκλάς για την προστασία από τη βροχή. Συνέχεια βελτιώνεται και 
επεκτείνεται. Από το Σεπτέµβριο του 2011 θα επισκευτούν το πάρκο σχολεία και η Fabienne, ο Patrick και ο 
Patricio χαίρονται που τα παιδιά κατανοούν ότι αυτά τα ζώα είναι ένα πολύχρωµο κοµµάτι  κοσµήµατος ή 
παιχνίδια, αλλά οι ευθήνη είναι µεγάλη για τους ιδιοκτήτες τους, όπως και σε κάθε άλλο ζώο. 
 

Αν θέλετε εκτός του να πληρώσετε την είσοδο (10 € / άτοµο, παιδιά 8 €) να κάνετε  µια καλή πράξη, τότε µια 
τσάντα  φρούτων ή  λαχανικών είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Το εισιτήριο µπορεί να χρησιµοποιηθεί όλο το 
χρόνο. Το πάρκο είναι ανοιχτό όλο το χρόνο (9.00 π.µ. - 19.00 µ.µ)  
 

     
 

Εικ. Μέση: Ένα ζευγαράκι παπαγάλων στο κλουβί τους  στο "Amazonas Park"΄; Εικ. δεξιά: ο σχετικός πίνακας πληροφοριών 
(όπως είναι κολληµένος σε κάθε κλουβί), παρέχει τις πιο σηµαντικές πληροφορίες για το είδος. 
 

Μετάφραση από τα γερµανικά: Manos Karabinakis              NR: ζώα: [Art.-Nr. 3.084; Zitat-Nr. 10.115] impr. eik.amp 08/2011 
 


