Ενµερωτικό ∆ελτίο BirdWING
Τόµος 1 Τεύχος 1 Καλοκαίρι 2008
Σε αυτό το δελτίο, νέα από τα Κέντρα Πληροφόρησης:
• ∆έλτα Έβρου
• Υγρότοπου Κερκίνης
• Λίµνης Μικρής Πρέσπας
• Υγροτόπων Αξιού

Bird Watching In Northern Greece

Εισαγωγή στο Ενηµερωτικό
∆ελτίο BirdWING
Ο σκοπός του παρόντος ενηµερωτικού δελτίου
είναι να σας φέρνει τακτικές ειδήσεις και
πληροφορίες από την εργασία που έχει αναλάβει
το προσωπικό των Κέντρων Πληροφόρησης σε
όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και να παρέχει
ειδήσεις από άλλες δράσεις που έχουν γίνει για την
ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα πτηνά και για το
περιβάλλον σε ολόκληρη την περιοχή.
Αυτό το ενηµερωτικό δελτίο διανέµεται ηλεκτρονικά
µέσω email και µπορεί ελεύθερα να φωτοτυπηθεί
από τα Κέντρα Πληροφόρησης. Είναι διαθέσιµο σε
µορφή pdf και Word. Το ενηµερωτικό δελτίο
δηµοσιεύεται και στα αγγλικά και ελληνικά.
Για να εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό ενηµερωτικό
δελτίο, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το
info@birdwing.eu ή µέσω της ιστοσελίδας στο
www.birdwing.eu.

Η Ε.Ο.Ε. έχει ανάγκη
από νέα µέλη!
Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (Ε.Ο.Ε.) είναι ο
µοναδικός ελληνικός µη κυβερνητικός οργανισµός
που ασχολείται αποκλειστικά µε την προστασία
των άγριων πτηνών και των ενδιαιτηµάτων τους
στην Ελλάδα. Είναι µη κερδοσκοπικός οργανισµός
και ιδρύθηκε το 1982.
Εάν επιθυµείτε να γίνεται µέλος και να
συνεισφέρεται στους σκοπούς της εταιρίας,
µπορείτε
να
επικοινωνήσετε
µε
το:
info@ornithologiki.gr . Η Ε.Ο.Ε. θα σας στείλει
ένα έντυπο το οποίο σας επιτρέπει να πληρώσετε
τη
συνδροµή
σας
µε
VISA.
Αναµένεται ότι σύντοµα θα υπάρξει ένας online
τρόπος πληρωµής, µε τον οποίο η πληρωµή θα
είναι ακόµη ευκολότερη. Ελέγξτε στην ιστοσελίδα:
www.ornithologiki.gr
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Ρεπορτάζ από τον
υγρότοπο Κερκίνης
Ο Υγρότοπος Κερκίνης ευλογήθηκε και πάλι από
µια επιτυχηµένη αναπαραγωγική σεζόν για τον
Αργυροπελεκάνο (Pelecanus crispus). Αυτή είναι
η τέταρτη χρονιά που οι τεχνητές πλατφόρµες
έχουν αποδώσει πάνω από 60 νεαρά πελεκάνων!
Κάθε χρόνο τα µικρά πουλιά δακτυλιώνονται και
στα δύο πόδια και γνωρίζουµε ότι ορισµένα πτηνά
που γεννήθηκαν εδώ επιστρέφουν αργότερα ως
ανώριµα άτοµα.
∆υστυχώς όµως οι ξύλινες εξέδρες δεν θα
διαρκέσουν για πάντα. Ο Φορέας ∆ιαχείρισης,
ωστόσο,ψάχνει τρόπους για να χρηµατοδοτήσει
την κατασκευή ενός µόνιµου «νησιού» µεταξύ των
δύο ξύλινων εξέδρων.
Η θλιβερή είδηση από τη λίµνη φέτος είναι η αναπαραγωγική αποτυχία του Μουστακογλάρονου
(Chlindonias hybridus). Για ανεξήγητους λόγους οι
συνηθισµένες αποικίες δεν δηµιουργήθηκαν, παρά
το γεγονός ότι οι εκτάσεις µε Nymphaea και η
πλωτή εξέδρα είναι ακόµα σε καλή κατάσταση.
Πιο πολλά υποσχόµενη είναι η αναπαραγωγή
τεσσάρων ζευγαριών Σταχτόχηνας (Anser anser)
και η συνεχιζόµενη παρουσία 10 ζευγαριών
Χαλκόκοτας (Plegadis falcinellus). Η Χαλκόκοτα
αναπαραγόταν εδώ και στο παρελθόν και
εξακολουθεί να χρησιµοποιεί άλλους ελληνικούς
υγρότοπους, έτσι θα ήταν καλό να τις ξαναδούµε
πάλι να αναπαράγονται στην Κερκίνη.
Τέλος, ολόκληρη η περιοχή φαίνεται να πάσχει
από έλλειψη κεφαλάδων. Οι Σταχτοκεφαλάδες
(Lanius minor) έχουν µειωθεί ελαφρά, ενώ οι
Αετοµάχοι (L. collurio) και οι Κοκκινοκεφαλάδες (L.
senator) µοιάζουν σχεδόν σπάνιοι φέτος. Οι
προκαταρκτικές έρευνες δείχνουν ότι αυτό δεν
είναι ένα τοπικό φαινόµενο αλλά µάλλον η
κατάσταση σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ωστόσο θα
ήταν καλό να έχουµε κάποια στοιχεία από άλλους
παρατηρητές.
Gordon Ramel
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Νέα από τη Λίµνη
Μικρή Πρέσπα
Η χαµηλή στάθµη του νερού την άνοιξη, µαζί µε τις
παράνοµες πυρκαγιές
σε καλαµιώνες το
Φεβρουάριο στις όχθες της λίµνης, προέβλεψαν
µια φτωχή αναπαραγωγική περίοδο για όλα τα
σηµαντικά είδη υδρόβιων πουλιών. Οι περιοχές
τροφοληψίας και αναπαραγωγής επλήγησαν και η
αναπαραγωγή των πελεκάνων απειλήθηκε.
Ωστόσο, όλα τα είδη ήταν σε θέση να
προσαρµοστούν και κάποια από αυτά βρήκαν
άλλα σηµεία στο βόρειο τµήµα της λίµνης για να
ξεπεραστεί το πρόβληµα των κατεστραµµένων
περιοχών αναπαραγωγής.
Οι παρατηρήσεις ατόµων Χαλκόκοτας (Plegadis
falcinellus) στις αρχές Μαΐου δηµιούργησαν
ελπίδες στους παρατηρητές πουλιών, αλλά
δυστυχώς η αναπαραγωγή δεν επιβεβαιώθηκε. Η
Χαλκόκοτα δεν είχε φωλιάσει για περισσότερα από
30 χρόνια στην περιοχή, µέχρι το 2005. Το
φώλιασµα επιβεβαιώθηκε και πάλι το 2007 και για
τα δύο έτη ήταν άµεσα συνδεδεµένη µε τις δράσεις
διαχείρισης, όπως η αποκατάσταση των υγρών
λιβαδιών στη παρόχθιες ζωνες, που στο παρελθόν
λειτούργησαν ως οι κύριες περιοχές τροφοληψίας.
Οι Αργυροπελεκάνοι και οι Ροδοπελεκάνοι
(Pelecanus crispus και onocrotalus) βρέθηκαν σε
απόσταση αναπνοής από τις πυρκαγιές των
καλαµιώνων αν και οι αποικίες δεν επηρεάστηκαν.
Οι Αργυροπελεκάνοι άρχισαν να φωλιάζουν στα
τέλη Ιανουαρίου - ηµεροµηνία ρεκόρ για την
περιοχή - η οποία και κατάφερε να διατηρήσει
τον τίτλο της µεγαλύτερης αποικίας στον κόσµο, µε

περισσότερα
από
1000
ζευγάρια.
Οι
Ροδοπελεκάνοι έχουν επίσης µια πολύ σηµαντική
αποικία στην Πρέσπα, µε περισσότερα από 300
ζευγάρια.
Τρία ζευγάρια Σταχτόχηνας (Anser anser) µε
µικρά παρατηρήθηκαν φέτος, παρόλο που
υπάρχουν υποψίες ότι µερικά ακόµη ζευγάρια
αναπαράγονται στους πυκνούς καλαµιώνες.
Η Εταιρεία για την Προστασία των Πρεσπών
(ΕΠΠ) συµµετέχει εθελοντικά στην Καταγραφή
των Ελληνική Κοινών Ειδών, που συντονίζεται
από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Στην
καταγραφή καλύπτεται µια ποικιλία διαφορετικών
οικοτόπων από ορεινούς θαµνότοπους, αγροτικές
εκτάσεις
µέχρι
καλαµιώνες.
Τα
πρώτα
αποτελέσµατα δείχνουν ότι το πιο κοινό είδος
είναι το Τσιφτάς (Miliaria calandra) και ο
Αετοµάχος
(Lanius
collurio),
ενώ
η
Τσιχλοποταµίδα (Acrocephalus arundinaceus)
κυριαρχεί στους καλαµιώνες κατά µήκος των
αποστραγγιστικών τάφρων της γεωργικής ζώνης.
Τέλος,
ένα
νέο
Κέντρο
Πληροφόρησης
δηµιουργήθηκε στο χωριό Ζάγκραντεκ, στο
αλβανικό τµήµα της Μικρής Πρέσπας. Το Κέντρο
αυτό δηµιουργήθηκε από την ΕΠΠ σε συνεργασία
µε το Σωµατείο Γυναικών του Ζάγκραντεκ, µε
στόχο την ευαισθητοποίηση των τοπικών
σχολείων (περιοχή Κόρτσα) σχετικά µε τις
φυσικές και πολιτιστικές αξίες της περιοχής και
την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας
και δικτύωσης.
Η ιστοσελίδα της ΕΠΠ είναι η www.spp.gr
Ειρήνη Κουτσέρη

Αίτηση για πληροφορίες
Για να συµµετάσχετε στο πνεύµα των
Ολυµπιακών Αγώνων το καλοκαίρι, δείτε
τους Αγώνες BirdLife στο BirdLife
International στη σελίδα:
www.birdlife.org/Olympics
Γιορτάζοντας τα καταπληκτικά επιτεύγµατα
των πτηνών, οι Αγώνες BirdLife είναι µια
σειρά από online εκδηλώσεις που έχουν
σχεδιαστεί για να δείτε αν µπορείτε να βρείτε
ποια είναι τα καλύτερα πτηνά στον κόσµο!
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Έχετε κάποια ενδιαφέρουσα πληροφορία για το
επόµενο τεύχος µας;

Γράψτε µας για τη διατήρηση των πτηνών στο
µέρος της Βόρειας Ελλάδας που ζείτε ή
γνωρίζετε. Είτε εργάζεσται σε ένα από τα Κέντρα
Πληροφόρησης των υγροτόπων Ramsar ή αν
απλά έχετε µια ιστορία που θέλετε να
µοιραστείτε ή να θέσετε ένα θέµα , παρακαλούµε
ενηµερώστε µας και θα προσπαθήσουµε να την
συµπεριλάβουµε στο επόµενο τεύχος µας.
Email: info@birdwing.eu
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∆ακτυλιώσεις
πουλιών στο
∆έλτα Έβρου
Εδώ και πολλά χρόνια πραγµατοποιούνται
δακτυλιώσεις πουλιών στο ∆έλτα του Έβρου. Οι
επιστήµονες έχουν ανακαλύψει εδώ κα πολύ καιρό
την αξία του υγροτόπου για τα αποδηµητικά πτηνά
και οι δακτυλιώσεις µας έχουν δώσει πολλά
ενδιαφέροντα αποτελέσµατα σχετικά µε τη ζωή
τους.

∆ακτυλιώσεις πουλιών γίνονται κάθε χρόνο στο
∆έλτα και αφορούν:
• Πάπιες και κύκνους κατά τη διάρκεια του χειµώνα
• Νεαρά γλαρόνια και Κορµοράνους τον Ιούλιο
• Αγκαθοκαληµάνες (Vanellus spinosus) κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου
• Στρουθιόµορφα από τα µέσα Αυγούστου έως τα
µέσα Σεπτεµβρίου
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε ή
γράψτε στο Κέντρο Πληροφόρησης: +30 25510
61000, e.makrigianni @ evros-delta.gr
Ελένη Μακρυγιάννη

Tο κουίζ αυτού του τεύχους
Κάθε τεύχος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου Birdwing
θα
περιλαµβάνει
µια
φωτογραφία
ενός
µυστηριώδους πουλιού, που έχει τραβηχτεί στη
Βόρεια Ελλάδα.
Στείλτε την απάντηση στο quiz@birdwing.eu και
στο επόµενο τεύχος θα δηµοσιευτούν τα ονόµατα
όλων εκείνων που απάντησαν σωστά.

∆ιεθνείς Επισκέψεις
Η Μαρία Παναγιωτοπούλου από τον υγρότοπο
του ∆έλτα Αξιού και ο Θεόδωρος Ναζιρίδης από
την Κερκίνη πρόσφατα επέστρεψαν από ένα
ταξίδι στη Σερβία, απ’ όπου αναφέραν την καλή
πρόοδο σχετικά µε την προώθηση της διεθνούς
συνεργασίας µεταξύ των Βαλκανικών Υγροτόπων
για λόγους διατήρησης των πτηνών.
Η Κερκίνη απολαµβάνει διεθνούς προσοχής µε
επισκέψεις από εντοµολόγους, βοτανολόγους
υδρόβιων φυτών και υδροβιολόγους από τη
Ρουµανία, τη Σερβία και τη Βουλγαρία. Η πρώτη
επίσκεψη τον Ιούνιο έγινε για να ψάξουν οι
επιστήµονες για περισσότερα δείγµατα ενός νέου
γένους σφήκας Eupelmid η οποία ανακαλύφθηκε
πέρυσι στο Όρος Κρούσια. ∆υστυχώς το είδος δεν
βρέθηκε, αλλά πολύ ενδιαφέρον υλικό συλλέχθηκε
το οποίο θα προσθέσει σηµαντικά στοιχεία στην
Έκθεση για τη βιοποικιλότητα του Εθνικού
Πάρκου.
Τον Ιούλιο ο Σάκης ∆ροσόπουλος (έλληνας
ειδικός στα Auchenorryncha) και εντοµολόγοι από
τη Σερβία βρέθηκαν στην Κερκίνη µε ηλεκτρονικό
εξοπλισµό για την καταγραφή των ήχων τvn
cicadas στον ήχο όσο και υπερηχογράφηµα. Επτά
είδη καταγράφηκαν, δύο εκ των οποίων ήταν νέα
για την Ελλάδα. Νωρίτερα το καλοκαίρι,
εµπειρογνώµονες έφθασαν από τη Σόφια για τη
µελέτη της χλωρίδας της λίµνης Κερκίνης και την
πανίδα των χειµάρρων του βουνού. Η διαµονή
τους ήταν σύντοµη αλλά ασχολήθηκαν ακετά µε
την καταγραφή και υποσχέθηκαν να προσφέρουν
ένα αντίγραφο όλων των πληροφοριών που
συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της παραµονής
τους στην περιοχή.
Τέλος, στα τέλη Ιουλίου, ο Luc Willemse, ο
πατέρας του οποίου έγραψε την Κλείδα για τη
Orthoptera της Ελλάδας, ήρθε για λίγες µέρες για
να ενηµερώσει τη λίστα των ειδών της Κερκίνης.
Αυτή ήταν η πρώτη του επίσκεψη στην περιοχή
και εντυπωσιάστηκε µε την ποικιλία των
οικοτόπων προσθέτοντας 24 (συν 4 πιθανά) είδη
για το σύνολο της Κερκίνης φτάνοντας έτσι σε ένα
εντυπωσιακό 74 (συν 4 πιθανά) είδη συνολικά για
την περιοχή (ή το 20% των Ελληνικών ειδών σε
συνολικά 372 είδη). Τα καλά νέα για την Ελλάδα
είναι ότι και ο πατέρας του Luc δηµιούργησε έναν
φωτογραφικό οδηγό για τα orthoptera της
Ελλάδας. Για περισσότερες πληροφορίες µπορεί
κανείς να επικοινωνήσει µε τον Luc στο
Willemse@nhn.leidenuniv.nl
Gordon Ramel

Ποιο είναι αυτό το είδος;
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Με επίκεντρο το
Σύµπλεγµα
Υγροτόπων Αξιού
Μόλις 5 χιλιόµετρα δυτικά της πόλης της
Θεσσαλονίκης, βρίσκεται ένα από τα µεγαλύτερα
συµπλέγµατα υγροτόπων στην Ελλάδα. Το δέλτα
των ποταµών Γαλλικού, Αξιού, Αλιάκµονα και
Λουδία,
συµπεριλαµβανοµένης
και
της
λιµνοθάλασσας Καλοχωρίου και Αλυκής Κίτρους .
Αυτά όλα αποτελούν µέρος του Εθνικού Πάρκου,
υγρότοπο Ramsar, ΖΕΠ και ΤΚΣ.

Αν και κοντά στην δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της
Ελλάδας και επηρεζόµενο από την οικονοµική
ανάπτυξη, το σύµπλεγµα υγροτόπων Αξιού
διατηρεί υψηλή σηµασία και αξία για τα σπάνια
και προστατευόµενα είδη πουλιών.
Το χειµώνα που µας πέρασε έγιναν σηµαντικές
παρατηρήσεις δύο πολύ σπάνιων για την Ελλάδα
παρυδάτιων: Ο Τρίχρωµος Φαλαρόποδας
(Phalaropus tricolor) και η Θωρακωτή Σκαλίδρα
(Calidris
melanotos)
παρατηρήθηκαν
από
ερασιτέχνες birdwatchers, µέλη της Ελληνικής
Ορνιθολογικής Εταιρείας. Και τα δύο είδη που
είχαν
εντοπισθεί
στην
περιοχή
της
λιµνοθάλασσας Καλοχωρίου και τις εκβολές του
Γαλλικού, έδωσαν σε πολλούς παρατηρητές την
ευκαιρία να τα παρατηρήσουν και να τα βγάλουν
καλές φωτογραφίες.
Η µικτή αποικία ερωδιών του ∆έλτα Αξιού
κατατάσσεται µεταξύ των 3 µεγαλύτερων της
χώρας µαζί µε εκείνες της λίµνης Κερκίνης και
των υγροτόπων του Αµβρακικού. Η αποικία
αποτελείται
από
Λευκοτσικνιάδες (Egretta
garzetta), Κρυπτοτσικνιάδες (Ardeola ralloides)
και Νυχτοκόρακες (Nycticorax nycticorax), ενώ
άλλα είδη που τη συµπληρώνουν είναι οι
Χουλιαροµύτες
(Platalea
leucorodia),
οι
Κορµοράνοι (Phalacrocorax carbo), οι Λαγγόνες
(Phalacrocorax pygmeus) και οι Χαλκόκοτες
(Plegadis falcinellus). Μια δεύτερη σηµαντική
µικτή αποικία έχει δηµιουργηθεί πρόσφατα στο
∆έλτα του Γαλλικού. Είναι σηµαντικό να τονιστεί
ότι η αχανείς εκτάσεις µε ορυζώνες που
επικρατούν στον γεωργικό τοπίο του πάρκου
υποστηρίζουν
σηµαντικά τους
µεγάλους
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πληθυσµών ερωδιών που αναπαράγονται στην
περιοχή. Για τρία χρόνια τώρα ο Φορέας
∆ιαχείρισης του ∆έλτα Αξιού έχει σκοπό να
συµβάλλει στη δηµιουργία µακροπρόθεσµου
προγράµµατος δακτυλίωσης το οποίο υλοποιείται
από το Τµήµα Βιολογίας του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Κάθε χρόνο ένα
αριθµός νεαρών Μαυροκέφαλων Γλάρων (Larus
melanocephalus) δακτυλιώνεται µε έγχρωµα
πλαστικλά δαχτυλίδια (µαύρο δαχτυλίδι µε λευκό
κωδικό στο αριστερό πόδι). Ο φετινός αριθµός
νεαρών γλάρων ήταν αρκετά χαµηλός σε
σύγκριση µε άλλα χρόνια, επειδή υπήρξαν λίγα
αναπαραγόµενα ζευγάρια στις νησίδες ανατολικά
της εκβολής του ποταµού Αξιού. Αντίθετα µεγάλοι
αριθµοί
αριθµοί
αναπαραγόµενων
Μαυροκέφαλων και
Λεπτόραµφων Γλάρων
(Larus genei), µαζί µε Γελογλάρονα και
Ποταµογλάρονα Sterna nilotica και S. hirundo)
καταγράφηκαν στις αµµονησίδες νότια των
εκβολών του ποταµού Αλιάκµονα.
Αξίζει να επισκεφθείτε το
παρατηρητήριο
στον
υγρότοπο της Αγαθούπολης
(νότια του Αλιάκµονα), το
οποίο έχει χαρακτηριστεί ως
ένα από τα πιο όµορφα στην
Ελλάδα. Η θέα της λίµνης της
Αγαθούπολης και την ελών
του Θερµαϊκού είναι µαγευτική
τόσο για παρατηρητές πουλιών, όσο και για
φυσιολάτρες. (Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη - Κυρ.
10:00-13:00 και Σάβ. - Κυρ. 18:00- 20:00)
Μαρία Παναγιωτοπούλου

Ιστοσελίδες …
∆ιαβάστε
περισσότερα
www.birdwing.eu

για

εµάς

στο

Ρίξτε µια µατιά στη νέα ιστοσελίδα του ∆έλτα
Έβρου: www.evros-delta.gr
Ένα site µε θαυµάσιες φωτογραφίες πουλιών της
Ελλάδας: www.wildlifebirdphotography.gr
Το Bird Forum είναι µια ιστοσελίδα µε πάνω από
70000 µέλη: www.birdforum.net
Μάθετε περισσότερα για τα σπάνια πουλιά της
Ελλ;aδας από την Επιτροπή Αξιολόγησης
Σπάνιων Ειδών: www.rarities.ornithologiki.gr
∆ιαβάστε περισσότερα για τη Λίµνη Κερκίνη στο:
www.lake-kerkini.earthlife.net
Παρακαλώ επικοινωνήστε µαζί µας
επιθυµείτε
η
δική
σας
ιστοσελίδα
συµπεριληφθεί στο επόµενο τεύχος.

εάν
να
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Πουλιά της Βορείου Ελλάδος
Όλοι εσείς που δεν έχετε κάνει ποτέ bird-watching
στη Βόρεια Ελλάδα, σκεφτείτε το εξής: Που αλλού
στην Ευρώπη θα µπορούσατε να δείτε….;
• εκατοντάδες Ροδοπελεκάνους (Pelecanus
onocrotalus) και Αργυροπελεκάνους (P. crispus)
• χιλιάδες Λαγγόνες (Phalacrocorax pygmeus) και
Φοινικόπτερα (Phoenicopterus ruber)
• Θαλασσαετούς, Βασιλαετούς, Στικταετούς,
Κραυγαετούς, Χρυσαετούς, Γερακαετούς και
Φιδαετούς (Haliaeetus albicilla, Aquila heliaca,
clanga,
pomarina,
chrysaetos,
Hieraaetus
pennatus, Circaetus gallicus)
•
Χρυσογέρακα,
Στεπογέρακα,
Κιρκινέζια,
Μαυροπετρίτες
και
Μαυροκιρκίνεζα
(Falco
biarmicus,
cherrug,
naumanni,
eleonorae,
vespertinus)
• Μαυρόγυπες, Όρνια
και Ασπροπάρηδες
(Aegypius monachus, Gyps fulvus, Neophron
percnopterus)

Το βρετανικό Birdwatching Fair είναι
παγκοσµίως η πρώτη και µεγαλύτερη
διεθνής εκδήλωση birdwatching

15, 16 & 17 Aυγούστου 2008
Τόπος: Egleton Nature Reserve, Rutland
Water, Oakham, Rutland, Αγγλία

Αντιπρόσωποι από αρκετά από τα
Κέντρα Πληροφόρησης της Βόρειας
Ελλάδας θα είναι εκεί!
Γνωριστείτε µεταξύ σας και δώστε τους
την υποστήριξή σας!!
www.birdfair.org.uk

Χορηγία του Birdwing για
Birdwatch
• Σφηκιάρηδες και Αετογερακίνες (Buteo rufinus,
Pernis apivorus)
Στη ∆αδιά 36 είδη αρπακτικών έχουν καταγραφεί,
και 20 αναπαράγονται. Το 2008 ένα και µόνο
σηµείο κουρνιάσµατος αετών στη Βόρεια Ελλάδα
φιλοξένησε 47 Στικταετούς (Aquila clanga) και 2
Βασιλαετούς (Aquila heliaca).
Τέσσερα είδη κεφαλά (Laniidae) αναπαράγονται
στη Βόρεια Ελλάδα, µε τον ∆ιπλοκεφαλά να είναι
χειµωνιάτικος
επισκέπτης,
όπως
επίσης
αναπαράγονται οκτώ είδη κουκουβάγιας, µε ένα
ένατο, το Βαλτόµπουφο (Asio flammeus), να
φθάνει στο τέλος του φθινοπώρου. Πέντε είδη
µυγοχάφτη (Muscicapidae) µπορούν επίσης να
παρατηρηθούν.
Εννέα
είδη
∆ρυοκολάπτη
(Picidae)
είναι
επιδηµητικά, ενώ ο Αµµοπετροκλής (Oenanthe
isabellina) και η Αγκαθοκαληµάνα (Hoplopterus
spinosus) αναπαράγονται τακτικά στον Έβρο,
όπου πάνω από 100 000 πάπιες ξεχειµωνιάζουν,
µαζί µε Νανόχηνες (Anser erythropus) και
Κοκκινόχηνες (Branta ruficollis).
Μάθετε περισσότερα στο www.birdwing.eu
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Σας χρειαζόµαστε!

Γιατί να µην συγκεντρώσουµε χρήµατα για τα
πτηνά στη Βόρεια Ελλάδα και να περάσουµε µια
ωραία µέρα birdwatching;
Πάρτε µέρος στην Χορηγία του Birdwing για
Birdwatch αυτό το φθινόπωρο!
• ∆ιαλέξτε οποιαδήποτε τοποθεσία, το µέρος σας
ή οπουδήποτε αλλού.
• αποφασίστε για τη χρονική διάρκεια, όπως 8
ώρες για µια συγκεκριµένη ηµέρα
• Ζητήστε από τους φίλους σας να σας
χρηµατοδοτήσουν µε ένα µικρό ποσό ανά είδος
πουλιού που βλέπετε σε αυτό το διάστηµα
Είναι τόσο απλό!
Θα έχετε µια υπέροχη µέρα birdwatching
και τα πουλιά της Ελλάδας θα ωφεληθούν!
Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα:
email hils@birdwing.eu
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Πηγαίνετε στη Βόρεια
Ελλάδα για birdwatching;
Χρειάζεστε αυτό το βιβλίο.
Αυτo το 100σελίδο βιβλίο, που
δηµοσιεύθηκε
το
2008,
περιέχει
ανανεωµένες
πληροφορίες για τοποθεσίες,
όπως η Λίµνη Κερκίνη, το
∆έλτα Έβρου, το Πόρτο
Λάγος, η ∆αδιά και τα βουνά
του Έβρου. Η καταχώρηση
για
κάθε
τοποθεσία
περιλαµβάνει λεπτοµερείς και ενηµερωµένες
οδηγίες, χάρτες και αξιόπιστες πληροφορίες για το
τι µπορεί να δείτε, πότε και πού. Υπάρχει µία λίστα
µε την τρέχουσα κατάσταση σχετικά µε τα πουλιά
της περιοχής, ένας κατάλογος των πουλιών της
Ελλάδας και έγχρωµες φωτογραφίες των
χαρακτηριστικών ειδών της περιοχής.
Παρακαλώ σηµειώστε ότι όλα τα έσοδα από το
βιβλίο δίνονται απευθείας σε προγράµµατα
προστασίας των πτηνών στην Ελλάδα. Μπορείτε
να παραγγείλετε τα βιβλία online από τη διεύθυνση
www.birdwing.eu

Ευχαριστούµε
για
τη
συµβολή και υποστήριξη
Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους εκείνους
που µας βοήθησαν να φτιάξουµε αυτό το
ενηµερωτικό δελτίο. Ευχαριστούµε τον Gordon
Ramel από την Κερκίνη, χωρίς την έµπνευση του
οποίου αυτό το ενηµερωτικό δελτίο µπορεί να
µην είχε ξεκινήσει. Ευχαριστούµε την Ειρήνη
Kουτσέρη από την Πρέσπα για τον ενθουσιασµό
και τη συνεισφορά της. Είµαστε ευγνώµονες
επίσης στις Στέλλα Βαρελτζίδου και Μαρία
Παναγιωτοπούλου από τον υγρότοπο Αξιού και
τους
Ελένη
Μακρυγιάννη
και
Ανδρέα
Αθανασιάδη από το ∆έλτα του Έβρου για τη
φιλία και την ατέλειωτη υποστήριξή τους.
Ευχαριστούµε επίσης εκείνους που έχουν έρθει
σε επαφή µαζί µας, προσφέροντας υποστήριξη
στην ιδέα, όπως και τον Γιάννη Μαρίνο από το
WWF Έβρου (∆αδιά). Ελπίζουµε ότι θα
µπορέσουµε να συµπεριλάβουµε ειδήσεις σας
στο επόµενο τεύχος.
Στηριζόµαστε στη βοήθεια και την υποστήριξη
των υπολοίπων. Αν νοµίζετε ότι υπάρχει κάτι
που µπορείτε να κάνετε για να µας βοηθήσετε µε
το επόµενο τεύχος, παρακαλούµε να έρθετε σε
επαφή!
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Ειδήσεις από
το BirdLife
"Ύστερα
από
πολλούς
γύρους
διαπραγµατεύσεων µεταξύ των κυβερνήσεων
και οικολόγων µε αντικρουόµενες απόψεις, η
AEWA (Συµφωνία για τα Υδρόβια πουλιά της
Αφρικής - Ευρασίας) ανέθεσε στη BirdLife την
οριστικοποίηση του από καιρό αναµενόµενου
∆ιεθνούς Σχεδίου ∆ράσης για τη Νανόχηνα
(Anser erythropus).
Το διάσηµο Piskulka έχει ανάψει φωτιά στις
καρδιές των Σκανδιναβών µε συζητήσεις γύρω
από το αµφιλεγόµενο πρόγραµµα εµπλουτισµού
του πληθυσµού που υλοποιείται στη Σουηδία.
Ενώ οι Νορβηγοί, οι Φινλανδοί και οι Έλληνες
παροµοίως ύψωσαν φωνές ανησυχίας καλώντας
για την προστασία του άγριου πληθυσµού κατά
µήκος της µεταναστευτικής του οδού. "
BirdLife Ευρώπης e-News Αυγουστος 2008

Τι είναι το
BirdWING.eu;
Έχουµε συστήσει το BirdWING.eu µε στόχο τη
συγκέντρωση
χρηµάτων
και
την
ευαισθητοποίηση για τα πουλιά και τους
οικοτόπους τους στη Βόρεια Ελλάδα.
Οι στόχοι µας είναι:

• να γιορτάσουµε τα επιτεύγµατα των οµάδων
διαχείρισης των υγροτόπων Ramsar
• να σχηµατίσουµε µια οµάδα από ενδιαφερόµενα
άτοµα, µεταξύ των οποίων κάποιους από τους
πολλούς διεθνείς επισκέπτες στην περιοχή
• να παρέχουµε ένα φόρουµ και να αυξήσουµε
την ευαισθητοποίηση για τα πράγµατα που
µπορούν και πρέπει να γίνουν για να βοηθηθούν
τα πουλιά στη Βόρεια Ελλάδα
• να συγκεντρωθούν χρήµατα για συγκεκριµένα
σχέδια για να βοηθήσουµε άµεσα µερικά από τα
πουλιά των οποίων τα ενδιαιτήµατα είναι σε
κίνδυνο
∆είτε την ιστοσελίδα στο www.birdwing.eu για
περισσότερες πληροφορίες
Hilary Koll and Steve Mills
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