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Στο τεύχος αυτό νέα από:
• Την περιοχή του Νέστου
• Δέλτα Αξιού- Λουδία-Αλιάκμονα
• Μικρή – Μεγάλη Πρέσπα
• Λίμνη Κερκίνη
• Δέλτα Έβρου
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Bird Watching In Northern Greece

To BirdWING Newsletter
…σας φέρνει όλα τα νέα από τη Βόρεια Ελλάδα για
τα πουλιά της περιοχής καθώς επίσης και συναφή
ζητήματα με αυτά. Το newsletter εκδίδεται στα
ελληνικά και στα αγγλικά και διανέμεται μέσω email. Ελπίζουμε τα κέντρα πληροφόρησης να
μεριμνήσουν για την εκτύπωση αντιτύπων και την
διανομή αυτών στους επισκέπτες.

Φθινοπωρινά νέα
Μετά την εύρεση ενός ψαραετού
haliaetus), ο οποίος είχε
πυροβοληθεί το φθινόπωρο
που
μας
πέρασε,
το
Birdwing εμφανίστηκε στο
κανάλι της Ε.Ρ.Τ. 3 για να
μιλήσει για το παράνομο
κυνήγι
αρπακτικών
πουλιών.
Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα 7.

Ελευθέρωση όρνιου
Το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων και
η E.Π.Ο. ελευθέρωσαν με επιτυχία ένα όρνιο (Gyps
fulvus), το οποίο είχε βρεθεί την προηγούμενη
χρονιά με σπασμένο πόδι. Η ελευθέρωση πραγματοποιήθηκε στο νέο σταθμό εκτροφής όρνιων στην
περιοχή του Νέστου κοντά στο χωριό Άγιος
Κοσμάς.

(Pandion

Η καλοκαιρινή έκθεση Birdfair, στην οποία
συμμετείχε η Νομαρχία Σερρών, το Birdwing και ο
Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, στέφ-θηκε
από επιτυχία, καθώς πραγματοποιήθηκαν
πολλές
καινούριες
επαφές.
Είμαστε
ιδιαίτερα χαρούμενοι
για τις δωρεές των
μελών μας μέσω της
ιστοσελίδας
www.birdwing.eu

Διαβάστε περισσότερα για την απελευθέρωση
από την Eva Stets και τον Άρη Χρηστίδη στη
σελίδα 3.

Κατασκευή πλατφόρμων
για τους πελεκάνους στην
Κερκίνη

Πολλές ευχαριστίες στον Α.Μ. από το Surrey και
στον Μ.Β.Ν. από την Ολλανδία για τις
γενναιόδωρες προσφορές τους. Στους χαλεπούς
αυτούς καιρούς που οι οικογενειακοί
προϋπολογισμοί συρρικνώνονται,
είναι
ευχάριστο
που
κάποιοι
άνθρωποι
προθυμοποιούνται να συνεισφέρουν από το
υστέρημά τους στην προστασία των πουλιών και
των ενδιαιτημάτων τους.
Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Νίκο
Γάλλιο από τα Χρυσοχώραφα της λίμνης Κερκίνης
για την γενναιόδωρη προσφορά του. Επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα του www.limneokerkini.gr.
Πολλές ευχαριστίες σε όλους σας.
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Ανακαλύψτε περισσότερα για την πρόοδο των
εργασιών στη σελίδα 4.
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Νέα
από
δακτυλίωση
Δέλτα Έβρου

την
στο

Από τα πουλιά που δακτυλιώθηκαν 2
βαλτοποταμίδες (Acrocephalus palustris) από το
Βέλγιο και 4 καλομοποταμίδες 2 από την Σερβία
και 2 από την Ουγγαρία ήταν ήδη δακτυλιωμένες.

Η ομάδα των εθελοντών του Dirk De Mesel
επιδόθηκε σε μία μαραθώνια προσπάθεια
δακτυλίωσης πουλιών στο Δέλτα του Έβρου στα
τέλη του περασμένο καλοκαιριού. Δουλεύοντας
από τις 14 Αυγούστου ως τις 8 Σεπτεμβρίου σε
καθημερινή βάση, η ομάδα δακτυλίωσε 7.536
πουλιά από 59 διαφορετικά είδη.
Αν και τα στοιχεία φαίνονται εντυπωσιακά, ο
ημερήσιος μέσος όρος δακτυλίωσης των 301
πουλιών είναι μικρότερος από εκείνον του 2008
(μέσος όρος 352). Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι
στη δακτυλίωση του 2008 σε μία μόνο ημέρα είχαν
δακτυλιωθεί 1.650 πουλιά.
Σε κάποια είδη όπως κοκκινοκεφαλάς (Lanius
senator),
σχοινοποταμίδα-τσιχλοποταμίδα
schoenobaenus
and
(Acrocephalus
arundianaceus) παρατηρήθηκε μείωση, ενώ σε
κάποια άλλα όπως καλαμοτριλιστής (Locustella
luscinioides),
τσιχλαηδόνι
(Luscinia
megarrhyncjos), βαλτοποταμίδα (Acrocephalus
palustris) φοινίκουρος (Phoenicurus phoenicurus)
αύξηση. Ανάμεσα στα πουλιά που δακτυλιώθηκαν
παρατηρήθηκαν και τα εξής:
• 1 νανοπουλάδα (Porzana pusilla)
• 7 μικροτσικνιάδες (Ixobrychus minutes)
• 3 σαΐνια (Accipiter brevipes)
• 2 αγκαθοκαλημένες (Vanellus spinosus)
• 37 στραβολαίμηδες (Jynx torquilla)
• 56 τσιχλαηδόνια (Luscinia luscinia)
• 684 Marsh, 746 S avi’s & 7 Ri ver W arblers
(Acrocephalus palustris, Locustella luscinioides
and fluviatilis)
• 2 παρδαλοκεφαλάδες (Lanius nubicus), 3
σταχτοκεφαλάδες (Lanius minor)
• 1 νανομυγοχάφτης (Ficedula parva)
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Στην φωτογραφία από αριστερά προς τα δεξιά
είναι οι εθελοντές: Σταύρος Καλπάκης, Μαρία
Νοίδου, Dirk De Mesel και η Eva Stets.
Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο μέλλον σε
αποστολή δακτυλίωσης στο Δέλτα Έβρου,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ελένη
Μακρυγιάννη στην ηλεκτρονική διεύθυνση
e.makrigianni@evros-delta.gr ή στη δική μας
info@birdwing.eu.
Στις παρακάτω εικόνες: παρδαλοκεφαλάς (Lanius
nubicus), στραβολαίμης (Jynx torquilla), σαΐνι
(Accipiter brevipes), τσαλαπετεινός (Upupa
epops), νανοπουλάδα (Porzana pusilla) και
μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutes)
Photos by Eva Stets.
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Ελευθέρωση όρνιου
Η απελευθέρωση τον πουλιών, όταν μπορούν να
γυρίσουν στο φυσικό τους περιβάλλον είναι πάντα
μια από τις πολύ ευαίσθητες και συγκινητικές στιγμές.
1 ΧΙΙ 2009 το πρωί, είχαμε την τύχη να συμμετέχουμε
σε ένα τέτοιο γεγονός, ελευθερώνοντας ένα όρνιο
(Gyps fulvus), στα βουνά στον Αγ. Κοσμά, πάνω από
την Χρυσούπολη - Καβάλας.Το νεαρό όρνιο βρέθηκε
στις 18 VIII 2008 στην περιοχή τον στενών Νέστου
και παραδόθηκε από τον βιολόγο Hans Jerrentrup
στα χέρια του Άρη Χρηστίδη από το Ελληνικό Κέντρο
Περίθαλψης Άγριων Ζώων (ΕΚΠΑΖ).
Το πουλί ήταν αφυδατωμένο και αδύναμο, με σοβαρό
κάταγμα στο πόδι, που μάλλον προήλθε από τις
συνηθισμένες διαμάχες, που έχουν μεταξύ τους οι
γύπες όταν διεκδικούν την τροφή τους.
Μετά από τις πρώτες βοήθειες και την απαιτούμενη
περίθαλψη από τα μέλη του ΕΚΠΑΖ στην Καβάλα, το
όρνιο στάλθηκε στις εγκαταστάσεις στην Αίγινα, όπου
ανάρρωνε για αρκετό καιρό - ώσπου έφτασε η μέρα
απελευθέρωσης.
Την επιχείρηση οργάνωσε ο Hans Jerrentrup και έτσι,
τις πρωινές ώρες, πρώτη μέρα του Δεκέμβρη, κοντά
στην ταΐστρα τον αρπακτικών στον Αγ. Κοσμά τις
Καβάλας όλα ήταν έτοιμα για να γυρίσει το όρνιο
στον τόπο του.
Μετά την μεταφορά, το πουλί δακτυλίωθικε με δυο
δακτυλίδια (μεταλλικό και πλαστικό) και στο αριστερό
του φτερό τοποθετήθηκε αναγνωριστική ταμπέλα
(wing tag). Η διαδικασία δακτυλιωσεις έγινε από την
κα. Δώρα Σκαρτσή από την ομάδα WWF Δαδιάς. Την
προσοχή στο να πάνε όλα καλά κατά την δακτυλίωση
είχαν άλλα τέσσερα άτομα - ας μην τι άλλο - ένας
τέτοιος γύπας και δυνατά νύχια έχει και κοφτερό
ράμφος και ανήκει στα μεγαλύτερα πουλιά της
Ευρώπης, με βάρος περίπου 6500-8000γρ. και
άνοιγμα τον φτερών γύρω στα 2,5 μέτρα.

Η Ε.Π.Ο (Εταιρεία Προστασίας
της Φύσης και Οικοανάπτυξης)
δραστηριο-ποιείται στην περιοχή
του Νέστου με την καθοδήγηση του
Hans Jerrentrup. Ο Hans εργάζεται
ακούραστα για την προστασία του
περιβάλλοντος
στην
ευρύτερη
περιοχή και έχει πετύχει πολλά.
Αν επιθυμείτε να υποστηρίξετε το έργο του ή να
μάθετε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να
βοηθήσετε, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση
epo@kav.forthnet.gr
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Μετά από λίγο, το όρνεο πέρασε για τελευταία φόρα
υπό την φροντίδα του Α. Χρηστίδη, έγινε ο τελευταίος
έλεγχος της καταστάσεις του...και έφτασε η ώρα, που
περιμέναμε όλοι - ο δρόμος του προς την φύση. Το
πουλί χρειάστηκε λίγα λεπτά για να προσαρμοστεί, να
τεντώσει τα δυνατά φτερά του...ίσος να μας κοιτάξει με
ένα αποχαιρετιστήριο βλέμμα...και έφυγε. Πέταξε
ανάλαφρα, με σίγουρη και ήσυχη πτήση προς την
ελεύθερη ζωή - εκεί που είναι η θέση του και εκεί που
ανήκει.
Στην απελευθέρωση παραβρέθηκαν και τους
ευχαριστούμε για αυτό οι αναφερόμενοι πάνω: Hans
Jerrentrup, Άρης Χρηστίδης και Δώρα Σκαρτσή και
επίσης: Elzbieta Kret (WWF- Δαδιά), Ingrid Francart
kai Stephan Beal (εθελοντές από την ομάδα της
Δαδιάς), Eva Stets (συνεργάτης ΕΚΠΑΖ), Stefan
Donth (περιβαλλοντολόγος), Bernd Schuerenberg,
Dieter Rothmund kai Richard Schneider. Τις τοπικές
αρχές εκπροσώπησαν: κ. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος
(Πρόεδρος εταιρίας Προστασίας κ ανάπτυξης Στενών
Νέστου), κ. Ιωάννης Τσακαλίδης (Δήμαρχος Ορεινού)
και ο κ.Αλέκος Χωρινός (Γενικός Γραμματέας
Διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας – Ξάνθης) και λίγοι κάτοικοι της περιοχής.
Την δακτυλίωση - απελευθέρωση κάλυψε διακριτικά το
τηλεοπτικό κανάλι ΕΤ 3 με την δημοσιογράφο Βάσω
Μόραλη.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο συγκεκριμένος γύπας ήταν ο
14-ος, που απελευθερώθηκε φέτος από το ΕΚΠΑΖ. Τα
άλλα 13 απελευθερώθηκαν στην Κρήτη και άλλα 4-5
όρνια υπολογίζετε να είναι έτοιμα για την
απελευθέρωση σε λίγους μήνες. Ένα από τα πούλια
θα αφεθεί ελεύθερο στην Κλεισούρα (Νομός
Καστοριάς) και τα υπόλοιπα θα πετάξουν στην Κρήτη.
Ας ευχηθούμε και σε αυτά τα πουλιά καλές πτήσεις
στον τόπο τους.
Κείμενο και φωτογραφίες Eva Stets & Άρης Χρηστίδης

To ΕΚΠΑΖ (Ελληνικό Κέντρο
Περίθαλψης Άγριων Ζώων) είναι
μία μη- κερδοσκοπική εταιρεία που
τα έξοδά της καλύπτονται από
εθελοντές, γι’ αυτό η υποστήριξή
σας κρίνεται απαραίτητη.
Μπορείτε και εσείς να υιοθετήσετε ένα πουλί ή ένα
ζώο.
Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφτείτε την
πλήρως ενημερωμένη ιστοσελίδα www.ekpazp.gr
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Πλατφόρμες
πελεκάνων
Λίμνη Κερκίνη

στη

Πριν λίγο καιρό οι δυο πλατφόρμες για τους
πελεκάνους
στη
λίμνη
Κερκίνη
ανακατασκευάστηκαν.
Ο
αργυροπελεκάνος
(Pelecanus crispus) είναι ένα απειλούμενο είδος με
εκτιμώμενο παγκόσμιο πληθυσμό 14.000 πουλιά
(2007). Η πρώτη πλατφόρμα κατασκευάστηκε το
2002 και την επόμενη άνοιξη 7 ζευγάρια φώλιασαν
εκεί. Ο αριθμός των ζευγαριών αύξανε με την
πάροδο του χρόνου έτσι κατασκευάστηκε και μία
δεύτερη. Το 2009 καταμετρήθηκαν 50 νεοσσοί.
Ωστόσο, οι παλιές ξύλινες πλατφόρμες χρειάζονταν
επειγόντως επισκευή. Με την ανακατασκευή και την
επέκταση και των δύο, ελπίζουμε ότι ο αριθμός των
ζευγαριών που φωλιάζουν να αυξηθεί.

Οι εργασίες επισκευής ξεκίνησαν όταν η στάθμη του
νερού της λίμνης ήταν χαμηλή και οι τελευταίες
πινελιές, όπως η κάλυψη των επιφανειών με
καλάμια θα ολοκληρωθούν τον Ιανουάριο.

Νέα
Νωρίς
το
φθινόπωρο
στην
Κερκίνη
παρατηρήθηκαν: 500 ροδοπελεκάνοι (Pelecanus
onocrotalus), 200 αργυροπελεκάνοι (Pelecanus
crispus), 4 μαυροπελαργοί (Ciconia nigra), 30 0
χουλιαρομύτες
(Platalea
leucorodia)
και
περισσότερες από 200 δεντροκελάδες. Τον
Νοέμβριο παρατηρήθηκαν 6-7 στικταετοί (Acquila
clanga) και 2 χρυσαετοί (Acquila chrysaetos), 2
πετρίτες (Falco penegrinus), 2 νανογέρακα (Falco
columbarius)
και
2000
φοινικόπτερα
(Phoenicopterus ruber).
Τον Δεκέμβριο οι πάπιες αυξήθηκαν κατακόρυφα
με 15.000 γκισάρια (Aythya ferina) και 74
βουκέφαλες (Bucephala clangula). Επίσης,
παρατηρήθηκαν πολλοί αετοί: 11 στικταετοί
(Acquila clanga), 3 χρυσαετοί (Acquila chrysaetos)
και 4 θαλασσαετοί (Haliaeetus albicilla). Τέλος 10
και
5
μαυροπελαργοί
(Ciconia
nigra)
διπλοκεφαλάδες συμπληρώνουν την εικόνα αυτού
του μήνα.
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Την ίδια στιγμή κατασκευάζονται δύο νέα
παρατηρητήρια για την καλύτερη παρατήρηση
των πελεκάνων (δεν θα έχει πρόσβαση το κοινό).
Το ένα βρίσκεται απέναντι από τις πλατφόρμες
και το άλλο στο στόμιο του ποταμού.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα www.kerkini.gr ή www.birdwing.eu

Στο Δέλτα του Έβρου από το Νοέμβριο και μετά
έχουν παρατηρηθεί: 161 νανόκυκνοι (Cygnus
columbianus), 83 αγριόκυκνοι (Cygnus cygnus),
200 ψαλίδες (Anas acuta), 2090 σφυριχτάρια
(Anas penelope) και 80 καστανόπαπιες (Tadorna
ferruginea). Το πρώτο κοπάδι από ασπρομέτωπες
χήνες (Anser albifrons) έφτασε στις 5 Νοεμβρίου
για να μοιραστεί τη λίμνη με 120 φοινικόπτερα
(Phoenicopterus ruber), 47 αργυροτσικνιάδες
(Egreta
alba)
και
164
αργυροπελεκάνοι
(Pelecanus crispus). Παρατηρήθηκαν επίσης λίγοι
στικταετοί (Acquila clanga), ένας χρυσαετός
(Acquila
2
chrysaetos),
βασιλαετοί
(Aquila heliaca)
και
μερικοί
θαλασσαετοί
(Haliaeetus
albicilla).
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Σημείωμα
Εκδότη
Έχετε ποτέ αναρωτηθεί πως προέκυψε το
ενδιαφέρον σας για τα πουλιά; Επηρεαστήκατε
από την οικογένεια σας ή απλά σας προέκυψε;
Και τι ακριβώς βρίσκεται ενδιαφέρον στην
παρατήρηση πουλιών; Μήπως είναι η
ικανότητά
σας
να
διακρίνεται
έναν
βουνοδενδροβάτη (Certhia familiaris) από έναν
καμποδενδροβάτη (Certhia brachydactyla) από
μακριά;
Ή είναι απλά η χαρά που σας προσφέρεται
όταν έρχεστε σε επαφή με την άγρια ζωή, κάτι
που λείπει από το δομημένο, αστικό
περιβάλλον που ζείτε;
Η παρατήρηση πουλιών μας επιτρέπει την
άμεση επαφή με την άγρια ζωή. Περιέργως σε
εμένα η άμεση αυτή επαφή δεν προήλθε από
την
παρατήρηση
πουλιών
αλλά
ενός
κουναβιού. Καθώς κοιτούσα έξω από το
παράθυρο, παρατήρησα ένα κουνάβι να
σκαρφαλώνει στο περβάζι. Κάτι του απέσπασε
την
προσοχή,
ίσως
κάποια
μυρωδιά.
Κοντοστάθηκε, καθάρισε τα μουστάκια του και
έφυγε. Εγώ βρισκόμουν μόνο ένα μέτρο
μακριά.
Η
«συνάντηση»
αυτή με έκανε να
συνειδητοποιήσω
πόσο σπάνια είναι
η επαφή με την
άγρια ζωή.

Ιδέες για παρατήρηση…
Τοποθετείστε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη,
ταΐστρες.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
διαβάστε στη σελίδα 6.
Βγείτε
έξω
και
επισκεφτείτε
τοποθεσίες
παρατήρησης πουλιών στην περιοχή σας. Μην
ανησυχείτε αν δεν αναγνωρίζεται όλα τα είδη.
Απλά γευτείτε τη χαρά από την παρατήρηση. Αν
επισκεφτείτε την Ελλάδα, ενημερωθείτε πρώτα
από την ιστοσελίδα www.birdwing.eu για καλές
τοποθεσίες παρατήρησης.
Προκαλέστε το ενδιαφέρον των
παιδιών.
Μπορείτε
να
παραγγείλετε ένα αντίτυπο του
καινούριου μας βιβλίου: «Ο
παιδικός οδηγός για τα πουλιά
της Ελλάδας». Όλα τα έσοδα
από την πώληση του οδηγού
προορίζονται για την ενίσχυση
των πουλιών της Ελλάδας.
Διαβάστε περισσότερα στην σελίδα 8.
Γίνεται εθελοντές. Στο τεύχος αυτό έχουμε
αναφορές εθελοντών, οι οποίοι συμμετείχαν σε
δακτυλίωση
ή
πρόσφεραν
βοήθεια
σε
τραυματισμένα πουλιά. Τίποτε άλλο δεν θα σας
φέρει πιο κοντά στα πουλιά από αυτό.

Συγχαρητήρια στους νικητές του
quiz του τελευταίου τεύχους…
Το quiz αυτό ήταν ακόμη δυσκολότερο. Μόνο δύο
άτομα έδωσαν τις σωστές απαντήσεις.

Ωστόσο, η παρατήρηση πουλιών μας δίνει την
δυνατότητα της άμεσης σύνδεσης με το φυσικό
περιβάλλον. Τα βλέπουμε στον κήπο, στο
πάρκο, στις πόλεις.

Το πουλί Α ήταν ένας αρσενικός
καστανοτσιροβάκος (Sylvia
conspicillata).

Οποιαδήποτε μορφή άγριας ζωής και να
παρατηρήσουμε όπως ένα κουνάβι, ένα γεράκι,
έναν κοκκινολαίμη μπορεί να μας βελτιώσει τη
διάθεσή μας. Αλλά το κουνάβι με έκανε να
σκεφτώ πως όσο περισσότερο περιβαλλόμαστε
από ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά
τηλέφωνα, ipods κλπ, τόσο λιγότερες
πιθανότητες έχουμε να έρθουμε σε άμεση
επαφή με τη φύση. Και αν αυτή η απομόνωση
γιγαντώσει , θα μας ενδιαφέρει αν το φυσικό
περιβάλλον καταστραφεί;

Το πουλί Β ήταν ένας ακτίτης
(Actitis hypoleucos)

Steve Mills
φθινόπωρο / χειμώνας 2009

Οι νικητές είναι:
Γιάννης Κακαλέτσης
Πασχάλης Δουγαλής.
Συγχαρητήρια σε!

teve
Δείτε αν μπορείτε να αναγνωρίσετε τα πουλιά στη
σελίδα 7 για το quiz αυτού του τεύχους.
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Ζείτε στην Ελλάδα;
Ο Gordon Ramel έχει κάποιες προτάσεις…
Οι ταΐστρες πουλιών συναντώνται πολύ συχνά
στην Μεγάλη Βρετανία αλλά και σε άλλες δυτικές
χώρες. Επιστρέφοντας από την Αγγλία, η μητέρα
μου έδωσε δύο σακούλες φιστίκια σαν ελάχιστη
προσφορά στο «café πουλιών». Δυστυχώς στην
Ελλάδα, η πρακτική αυτή δεν είναι διαδεδομένη.
Αλλά ο χειμώνας είναι σκληρός, κάποιες μάλιστα
φορές το κρύο είναι δριμύτερο από αυτό της
Βρετανίας και η τροφή δυσεύρετη αν είσαι ένα
μικρό πουλάκι. Είμαι βέβαιος ότι τα πουλιά της
Ελλάδας θα ήθελαν να έχουν και αυτά τις ταΐστρες
τους όπως τα μακρινά τους «ξαδέλφια»!
Αλλά δεν υπάρχουν στην
μπορούμε να βοηθήσουμε;

αγορά

Οι ταΐστρες μου βρίσκονται από τον Οκτώβριο στο
διαμέρισμά μου στον δεύτερο όροφο στο
Σιδηρόκαστρο και πολλές φορές με επισκέπτονται
ταυτόχρονα ως και 7 καλόγεροι (Great Tit). Επειδή
ζω σε μία μικρή πόλη και όχι σε χωριό δεν με
επισκέπτονται σπίνοι αλλά όταν είχα τις ταΐστρες
στο κέντρο Οικοτουρισμού στο χωριό του
Λιθοτόπου (2005& 2006) οι επισκέψεις τους ήταν
συχνές. Αλλά ακόμη και στο μπαλκόνι μου μπορώ
να παρατηρήσω γαλαζοπαπαδίτσες (Parus
caeruleus), σπουργίτια, κάργιες- κάτι που είναι
πολύ πιο συναρπαστικό από την τηλεόραση.

ταΐστρες,

Ναι, μπορείτε.
Κατασκευάστε
ως
και
τέσσερις
ταΐστρες
αφιερώνοντας μόνο
μισή ώρα και με
κόστος που δεν
ξεπερνά τα 2€. Η
ταΐστρα
που
βλέπετε
στην
φωτογραφία
είναι
κατασκευασμένη
από
μεταλλικό
πλέγμα, τις βάσεις
από δύο μπουκάλια
νερού 1,5λίτρου και
σύρμα.

Η
τοποθέτηση
ταΐστρων
στα
κέντρα
πληροφόρησης μπορούν να αποτελέσουν πόλο
έλξης για τους τουρίστες.
Αν δεν ζείτε στην Ελλάδα…
Γιατί δεν στέλνεται με το ταχυδρομείο μία ή δύο
ταΐστρες σε κάποιον που γνωρίζεται στην Ελλάδα;
Ή την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε την
Ελλάδα, μην παραλείψετε να φέρετε μαζί σας μία
ταΐστρα για να τη δώσετε σε κάποιον φίλο σας. Το
βάρος τους είναι μικρό και επιπλέον θα
ενθαρρύνετε τους φίλους σας να έρθουν πιο κοντά
και να εκτιμήσουν την αξία των πτηνών.

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήστε ξύλο και
μεταλλικό δίχτυ όπως φαίνεται στη δεύτερη
φωτογραφία.
Χρησιμοποιείστε ανάλατα
τροφή με την οποία
είναι εξοικειωμένα
τα πουλιά. Η τιμή
τους είναι υψηλή γι’
αυτό προτιμήστε τα
σπασμένα που είναι
φτηνότερα.
Ανακατέψτε
τοποθετείστε.

φιστίκια ή καρύδια,

και

(Προσοχή!: Εξαιτίας του μύκητα alfatoxin, είναι
καλύτερο να χρησιμοποιείτε ξηρούς καρπούς
ασφαλή για κατανάλωση από τον άνθρωπο).
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Και τα πουλιά θα το εκτιμήσουν επίσης!

Βγάζετε καλές
φωτογραφίες;
Αν ναι, μπορείτε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό
φωτογραφίας του Birdwing και να βοηθήσετε
την ορνιθοπανίδα της Ελλάδας. Ο νικητής θα
κερδίσει ένα ζευγάρι κιάλια
Bushnell 10*32.
Περισσότερα σελίδα 9!
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Το quiz του τεύχους αυτού
Μπορείτε να αναγνωρίσετε το πουλί Α ή το Β ή και
τα δύο; Οι φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί στην
Ελλάδα τον Οκτώβριο. Ελπίζουμε ότι οι
συμμετοχές θα είναι περισσότερες από τις
προηγούμενες. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας
στο email: quiz@birdwing.eu
Πουλί Α
Κοιτάξτε
αριστερά

Νέα από τον Ψαραετό
Οι περισσότεροι από εσάς θα ακούσατε για τον
σκοτωμένο
ψαραετό
που
βρέθηκε
σε
προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα Έβρου όπου
απαγορεύεται το κυνήγι. Οι ακτίνες που έγιναν απλά
επιβεβαίωσαν το συμβάν. Εμείς γράψαμε για το
περιστατικό
σε
πολλούς
οργανισμούς.
Πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις με
εμπλεκόμενους φορείς και το τηλεοπτικό κανάλι
Ε.Ρ.Τ. 3 έκανε αναφορά.

Πουλί Β
Κοιτάξτε
δεξιά.

Αν και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βρεθεί ο ένοχος,
είναι ευχάριστο το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι
δραστηριοποιήθηκαν. Λάβαμε απαντήσεις από το
Δασαρχείο της Αλεξανδρούπολης, την Κυνηγετική
Ομοσπονδία Αλεξανδρούπολης, τη Νομαρχία
Έβρου και την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας
και Θράκης. Οι απαντήσεις τους (οι περισσότερες
είναι στα ελληνικά) βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας
www.birdwing.eu.

Νέα από τον ΑξιόΛουδία- Αλιάκμονα
Οι κυνηγοί συνεχίζουν να παραβιάζουν τον νόμο
Παρά την απαγόρευση, το παράνομο κυνήγι
συνεχίζεται στο περιβαλλοντικό πάρκο του
Καλοχωρίου. Φαίνεται ότι οι κυνηγοί εξακολουθούν
να αγνοούν τις απαγορεύσεις και να κυνηγούν
όπου αυτοί επιθυμούν. Δυστυχώς η περιοχή είναι
αφύλακτη καθώς δεν υπάρχουν φύλακες.
Μαθητές της τρίτης δημοτικού του Νέου Ρισίου
κατά την επίσκεψή τους στο πάρκο βρέθηκαν
αντιμέτωποι με πολλά σκοτωμένα νεαρά πτηνά.
Το παράδειγμα αυτό αποτελεί ένα από τα πολλά
συμβάντα παράνομου κυνηγιού που λαμβάνουν
χώρα ακόμη κι όταν μαθητές βρίσκονται εντός του
πάρκου. Η βόλτα, λοιπόν, αυτών των παιδιών
συνοδεύτηκε από τον ήχο των όπλων.
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Το δασαρχείο Θεσσαλονίκης,
η Κυνηγετική Ομοσπονδία
Μακεδονίας
και
Θράκης
καθώς και η Δημοτική
Αστυνομία
ενημερώθηκαν
αμέσως.
« Απαιτούμε οι κυνηγοί να
σέβονται την περιβαλλοντική
νομοθεσία μέσα στα όρια του
Εθνικού
Πάρκου
όπου
εκατοντάδες
παιδιά
εφαρμόζουν
προγράμματα
περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης. Οι μαθητές σε καμία
περίπτωση δεν θα πρέπει να
αισθάνονται τον φόβο που
προκαλεί η παρουσία των
κυνηγών»
δήλωσε
ο
καθηγητής
Κουεμτζής
Θεμιστοκλής- πρόεδρος του
Φορέα Διαχείρισης ΑξιούΛουδία- Αλιάκμονα.
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Εστιάστε στις ακρίδες!
Ένα από τα μεγαλύτερα έντομα που απαντώνται
στη Βόρεια Ελλάδα το φθινόπωρο είναι η
Αιγυπτιακή ακρίδα (Anacridium aegyptium).

Το καινούριο
βιβλίο Birdwing
συγκεντρώνει
χρήματα για τα
πτηνά
της
Ελλάδας
Έχουμε γράψει ένα παιδικό βιβλίο για τα πουλιά
και σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφόρησης
του Δέλτα Έβρου το έχουμε μεταφράσει για να
εκδοθεί στα ελληνικά.

Αν και μπορείτε να τη συναντήσετε καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου, αν ξέρετε που να ψάξετε,
τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο βρίσκεται παντού.
Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό έντομο που το
αρσενικό έχει μήκος 35χιλιοστά, ενώ το θηλυκό
ξεπερνά τα 65χλ.

Πολλά κέντρα πληροφόρησης της ευρύτερης
περιοχής έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για
την έλλειψη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού
που θα απευθύνετε στα παιδιά και θα τους
εξοικειώνει με τον κόσμο των πουλιών. Για το
λόγο αυτό ξεκινήσαμε να γράφουμε αυτό το
βιβλίο, το οποίο αποτελεί έναν οδηγό με στοιχεία
για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα
ενδιαιτήματα των πτηνών.

Αν και μοιάζει πολύ με την ακρίδα Locusta
migratoria, μπορείτε να διακρίνετε την Αιγυπτιακή
από τις 3 εγκοπές που φέρει στο θώρακα και από
τα ριγωτά μάτια της. Δεν είναι ζιζάνιο των αγρών
αλλά συναντάται σε περιοχές με Paliurus spinachriti. Η ακρίδα της φωτογραφίας εντοπίστηκε στη
ρόδα ενός jeep στο κέντρο του Σιδηροκάστρου
στις αρχές Νοεμβρίου.

Παρατήρηση πουλιών
στη Βόρεια Ελλάδα
- νέα έκδοση
Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για τη δεύτερη
έκδοση του βιβλίου «Παρατήρηση πουλιών στη
Βόρεια Ελλάδα» καθώς η πρώτη έκδοση έχει
σχεδόν εξαντληθεί.
Οποιοδήποτε σχόλιο είναι ευπρόσδεκτο. Επίσης,
θα θέλαμε να μας πείτε αν γνωρίζετε καινούριες
τοποθεσίες για παρατήρηση.
Θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι τα έσοδα από
την πώληση των βιβλίων προορίζονται για
προγράμματα προστασίας της ορνιθοπανίδας
στην Ελλάδα. Μπορείτε να παραγγείλετε το βιβλίο
(όσα έντυπα έχουν απομείνει) στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.birdwing.eu.

Birdwing News – 8

Ελπίζουμε ότι τους επόμενους μήνες θα έχουμε
περισσότερο υλικό, το οποίο θα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές όταν
επισκέπτονται τα κέντρα.
Το βιβλίο θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην
www.birdwing.eu.
Θα
σας
ιστοσελίδα
ενημερώσουμε μέσω e-mail για την έκδοσή του.
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Διαγωνισμός
φωτογραφίας του
Birdwing
Έχετε τραβήξει φωτογραφίες πουλιών στην
Ελλάδα; Αν ναι, μπορείτε να συμμετέχετε στο
διαγωνισμό φωτογραφίας που διοργανώνουμε
και ίσως είστε ο νικητής!
Η νικήτρια φωτογραφία θα επιλεχτεί από την
κριτική επιτροπή στις 14 Φεβρουαρίου και θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας στο επόμενο
τεύχος. Ο νικητής θα κερδίσει ένα ζευγάρι κιάλια
10*32 Bushnell Powerview (Roof prism), τα οποία
λόγω του μικρού τους βάρους μπορούν εύκολα
να τοποθετηθούν στην τσέπη σας όταν κάνετε μία
βόλτα έξω στη φύση.
Παρακάτω αναφέρονται
οι κανόνες του διαγωνισμού:
Κανόνες:
1. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν
μόνο μέλη του Birdwing (αν σας έχουμε ήδη
στείλει με e-mail αυτό το τεύχος του Birdwing,
τότε είστε μέλος).
2. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει
μόνο με μία φωτογραφία, η οποία θα πρέπει να
έχει τραβηχτεί στην Ελλάδα. Το πτηνό δεν θα
πρέπει να είναι σε αιχμαλωσία ή τραυματισμένο.
Ο συμμετέχων θα πρέπει να έχει τα δικαιώματα
της φωτογραφίας.
3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται
£5 (ελάχιστη συμμετοχή), τα οποία μπορείτε να
προσφέρετε μέσω του www.birdwing.eu
κάνοντας κλικ στο Donate. Σας παρακαλούμε
να αναφέρετε το όνομά, την διεύθυνση και το email σας. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στην
προστασία της ελληνικής ορνιθοπανίδας, γι’
αυτό σας παρακαλούμε να είστε όσο
περισσότερο γενναιόδωροι μπορείτε!
4. Μετά την προσφορά σας, θα πρέπει να στείλετε
με e-mail την φωτογραφία (όχι μεγαλύτερη από
6MB) στο BWPC@birdwing.eu . Αναφέρετε το
όνομά σας, την τοποθεσία και την χρονολογία.
Η καταλυτική χρονολογία είναι η 1 Φεβρουαρίου
2010.
5. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν πριν το
τέλος του Φεβρουαρίου.
6. Συμμετέχοντας
στον
διαγωνισμό
είστε
σύμφωνοι με την ανάρτηση της φωτογραφίας
στην ιστοσελίδα μας και στην έκδοση αυτής στο
επόμενο τεύχος.

Good luck!
Our thanks to RP for generously donating the prize.
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Νέα από τις
Πρέσπες
Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών πρόσφατα
προέβη στην έκδοση του οδηγού «Περπατώντας
στις Πρέσπες» για τους επισκέπτες του Εθνικού
Πάρκου. Ο οδηγός περιλαμβάνει πολύτιμες
πληροφορίες για την οικολογία, την ιστορία, το
φυσικό περιβάλλον, την αρχιτεκτονική και την
ανθρώπινη παρουσία και συνοδεύεται από
πλούσιο φωτογραφικό υλικό.
Ανάλογα με το στυλ
και τη διάθεσή σας
μπορείτε
να
επιλέξετε μία από τις
14 διαδρομές και να
ανακαλύψετε
τις
ομορφιές
της
περιοχής.
Photo - SPP ARCHIVE /M.GLETSOS

Η έκδοση περιλαμβάνει έναν πλήρη οδηγό και 4
λεπτομερείς χάρτες (κλίμακα 1:25.000) στα
ελληνικά και στα αγγλικά. Το κόστος ανέρχεται
στα 20€. Τα έσοδα από την πώληση θα
διατεθούν στις δράσεις προστασίας που
αναλαμβάνει η Εταιρεία, η οποία εδρεύει στον
Άγιο Γερμανό με αποστολή την προστασία του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της
περιοχής.
Το βιβλίο μπορείτε να το προμηθευτείτε από:
• Το κέντρο Πληροφόρησης
του Διασυνοριακού Πάρκου
Πρεσπών
στον
Άγιο
Γερμανό.
• Σε
περίπτωση
που
προθυμοποιείστε
να
καλύψετε τα ταχυδρομικά
έξοδα, τότε μπορείτε να
προμηθευτείτε το βιβλίο
μέσω
τηλεφώνου
(+30)2385051211, f
ax
(+30)2385051343 ή e-mail
spp@line.gr

Πολλές ευχαριστίες…
Όπως πάντα θα θέλαμε να εκφράσουμε τις
ευχαριστίες μας σε όλους εκείνους που βοήθησαν
να δημιουργηθεί και να τυπωθεί το newsletter.
Ευχαριστούμε την Μαριάννα Βλάση και την
Ειρήνη Κουτσέρη από τις Πρέσπες, τον Gordon
Ramel, Eva Stets, Άρη Χρηστίδη, Dirk De
Mesel, Θόδωρο Ναζηρίδη, Δημάκη Αγγελική
και όλα το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης
Λίμνης Κερκίνης και του Αξιού- ΛουδίαΑλιάκμονα. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
όσους πρόσφεραν χρήματα και όλους εκείνους
που ξεχάσαμε να αναφέρουμε!
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