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Τόμος 1, τεύχος 7 Καλοκαίρι 2010
Στο τεύχος αυτό νέα από:
• Λίμνη Κερκίνη
• Μικρή – Μεγάλη Πρέσπα
• Δέλτα Έβρου
• Αμβρακικό Κόλπο

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.
Επίσης,
τα
κέντρα
πληροφόρησης
εκτυπώνουν αντίτυπα και τα διανέμουν στους
επισκέπτες.

Δωρεές, δωρεές!
Τις τελευταίες εβδομάδες το
Birdwing έχει δεχτεί πολλές
και γενναιόδωρες προσφορές από ανθρώπους από
διαφορετικά σημεία του
πλανήτη. Οι δωρεές αυτές
πραγματοποιούνται είτε μέσω τις ιστοσελίδας μας,
είτε μέσω τραπεζικής κατάθεσης και το ποσό που
συγκεντρώθηκε ανέρχεται στα 500€.
Ευχαριστούμε πολύ τους Terry & Suzie Mills από το
Cape Town και τη Σκιάθο για την γενναιόδωρη
προσφορά
τους.
Επίσης
θα
θέλαμε
να
ευχαριστήσουμε τους Νικόλαο Γάλλιο από το
ξενοδοχείο Λιμναίο κοντά στη λίμνη Κερκίνη, τη
Heidi Bratz από την Αθήνα, τον David Watkins από
την Αγγλία, τον Peter Goedhart από την Ολλανδία
και τον PA από τη Σκοτία.

Η επιτυχία των πλωτών
εξέδρων για τα γλαρόνια
Πολλοί από εσάς θα έχετε ήδη
πληροφορηθεί για την επιτυχία της
καινούριας πλωτής εξέδρας για τα
γλαρόνια
όπου
τουλάχιστον
14
ζευγάρια
ποταμογλάρονα
(Sterna
hirundo) αναπαράχθηκαν πάνω σε
αυτή λίγες εβδομάδες μόνο μετά την
κατασκευή της στο Μανδράκι.
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Bird Watching In Northern Greece

Ενδιαφέροντα μέρη που
επισκεφτήκαμε την Άνοιξη
Για τον εμπλουτισμό της καινούριας έκδοσης του
βιβλίου
«Birdwatching
in
Northern
Greece»
επισκεφτήκαμε κατά τη διάρκεια της άνοιξης πολλές
περιοχές της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Συναντήσαμε
ενδιαφέροντες ανθρώπους που εργάζονται για την
προστασία της ελληνικής ορνιθοπανίδας. Στη σελίδα
3 δείτε το χάρτη με όλα τα νέα σημεία
παρατήρησης που θα συμπεριληφθούν στην
καινούρια έκδοση του βιβλίου.
Είχαμε την τύχη να επισκεφτούμε τους υγροτόπους
Ροδιάς στον Αμβρακικό Κόλπο και να συναντήσουμε
την Μινέρβα Κοντοπούλου και τον σύζυγό της Γιάννη,
οι οποίοι εθελοντικά λειτουργούν το κέντρο
πληροφόρησης
υγροτόπων
Ροδιάς.
Διαβάστε
περισσότερα για το έργο τους και το καταπληκτικό
κέντρο πληροφόρησης στη σελίδα 5.
Συναντήσαμε το προσωπικό από την Εταιρεία
Προστασίας Πρεσπών και αφιερώσαμε πολλές ημέρες
εξερευνώντας το θαυμάσιο περιβάλλον των λιμνών.
Από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της περιπλάνησής
μας ήταν η φωτογράφηση γερακοτσιροβάκων (Sylvia
nisoria) σε αναπαραγωγή. Επίσης δημιουργήσαμε
καινούριες φιλίες και ανακαλύψαμε καινούρια
πράγματα, τα οποία θα συμπεριλάβουμε στην νέα
έκδοση. Διαβάστε για μία απρόσμενη συνάντηση
στη σελίδα 6.
Επισκεφτήκαμε και τους υγροτόπους Αγρά όπου η
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία έχει πραγματοποιήσει
εξαιρετική δουλειά καθιστώντας εύκολη την πρόσβαση
σε όλους. Ευχαριστούμε τον εθελοντή Fabio, ο οποίος
μας ξενάγησε στην περιοχή.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την
κατασκευή της πλωτής εξέδρας στην
υπέροχη λίμνη Κερκίνης, η οποία
χρηματοδοτήθηκε από τις δικές σας
δωρεές καθώς επίσης και από τα
χρήματα που συγκεντρώθηκαν από
την πώληση των βιβλίων του Birdwing
Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα 2.
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Παρατηρήσεις πουλιών
Στα τέλη Απριλίου στα υγρολίβαδα της Σλατίνας στην
περιοχή
της
Πρέσπας
παρατηρήθηκαν
3
διπλομπεκάτσινα (Gallinago media), ενώ στο Πόρτο
Λάγος ένα διπλομπεκάτσινο μαζί
με μία
ραβδοσκαλίδρα
(Limicola
falcinellus).
Στη
λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου νότια της Θεσσαλονίκης
κατά τη διάρκεια του Μαΐου εντοπίστηκε σμήνος από 7
ρωσότρυγγες
(Xenus
cinerus).
Περαστασιακές
παρατηρήσεις κισσόκουκου (Clamator glandarius)
καθώς επίσης και μία ασυνήθιστη παρατήρηση ενός
ζευγαριού
σπιζαετού
(Hieraaetus
fasciatus)
πραγματοποιήθηκαν στη λίμνη Κερκίνη τον περασμένο
Μάιο.

Πλωτές εξέδρες Birdwing για
τα γλαρόνια
Μέλη του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Κερκίνης
ανέλαβαν την κατασκευή, την μεταφορά και την
ανέγερση της πλωτής εξέδρας για τα γλαρόνια. Αρχικά,
η εξέδρα κατασκευάστηκε στο χωριό της Κερκίνης και
στη συνέχεια μεταφέρθηκε με φορτηγό στο Μανδράκι.
Από εκεί με γερανό τοποθετήθηκε στο νερό και
καλύφτηκε με αμμοχάλικο. Μέσα σε λίγες εβδομάδες τα
πρώτα ποταμογλάρονα (Sterna Hirundo) άρχισαν να
φωλιάζουν.

Ένα σμήνος από 40 γελαδάρηδες (Bubulus ibis)
εντοπίστηκε στον Καλαμά και μόνο ένας στην Κερκίνη.
Σμήνη 100 και περισσότερων νεροχελίδονων
εντοπίστηκαν σε πολλά μέρη όπως στο Δέλτα του
Έβρου και στο Πόρτο Λάγος. Συνολικά 22 κιρκινέζια
(Falco naumanni), τα οποία προετοιμαζόταν για την
αναπαραγωγική περίοδο, καταμετρήθηκαν στην
η
αποικία κοντά στη λίμνη Ισμαρίδα. Την 1 Μαΐου στο
Δέλτα του Έβρου παρατηρήθηκαν περισσότερα από
1000 γλαρόνια, κυρίως
μαυρογλάρονα και
αργυρογλάρονα
(Chlidonias
niger,
Chlidonias
leucopterus).
Επίσης στον Έβρο τον Ιούλιο και τις αρχές Αυγούστου
παρατηρήθηκαν 1468 χαλκόκοτες (Plegadis falcinellus),
735 ροδοπελεκάνοι (Pelecanus onocrotalus), 386
λιμόζες (Limosa limosa) και 47 καστανόπαπιες
(Tadorna ferruginea).

Νέα από το Δέλτα
του Έβρου
Ο Φορέας Διαχείρισης του Δέλτα του Έβρου βρίσκεται
σε αναμονή για το Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο θα
ρυθμίζει την θήρα στην περιοχή. Το Birdwing έχει
στείλει επιστολή στην υπουργό περιβάλλοντος Τίνα
Μπιρμπίλη και σε άλλους αρμόδιους, στην οποία
τονίζεται η ανάγκη διασφάλισης της μεγαλύτερης
δυνατής προστασίας των περιοχών Ramsar.
Οι χωρίς
προηγούμενο
ανοιξιάτικες
πλημμύρες στον
Έβρο είχαν ως
αποτέλεσμα η
πρόσβαση στο κύριο
μονοπάτι γύρω από
την λιμνοθάλασσα
Παλούκια να είναι
αδύνατη.
Η διάνοιξη των καναλιών ώστε το νερό να μπορεί να
φτάνει γρηγορότερα στη θάλασσα ήταν αναγκαία, η
επαναφορά τους, όμως, στην αρχική τους κατάσταση
δεν είναι εύκολη. Στην φωτογραφία φαίνεται η απώλεια
ενός τμήματος του αναχώματος
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Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη του προσωπικού του
Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης που ασχολήθηκαν
με την κατασκευή της εξέδρας και τον Θεόδωρο
Ναζηρίδη για τον συντονισμό της προσπάθειας, καθώς
επίσης και όλους όσους προσέφεραν χρήματα.
Ελπίζουμε να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε
περισσότερες εξέδρες στο μέλλον.
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Το quiz του τεύχους αυτού

Πουλί Β, η φωτογραφία είναι από τις Πρέσπες,
βορειοδυτικά της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια του
Μαΐου.

Μπορείτε να αναγνωρίσετε το πουλί Α ή το Β ή και
τα δύο; Περιμένουμε τις απαντήσεις σας στο email:

quiz@birdwing.eu

Το Πουλί Α είναι εύκολο να αναγνωριστεί και η
φωτογραφία είναι από το Δέλτα του Έβρου, τον
Ιούνιο.

Καινούριος οδηγός
Birdwing
Η καινούρια έκδοση του «Birdwing in Northern
Greece» θα εκδοθεί το φθινόπωρο και θα καλύπτει
μία μεγαλύτερη έκταση της Βόρειας Ελλάδας,
συμπεριλαμβάνοντας τοποθεσίες στις Βορειοδυτικές
ακτές και στις λίμνες των Πρεσπών. Τα αντίτυπα της
πρώτης έκδοσης έχουν σχεδόν εξαντληθεί, γι’ αυτό
όσοι επιθυμούν να αγοράσουν το βιβλίο θα πρέπει
να περιμένουν την δεύτερη
έκδοση του
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«Birdwatching
Northern Greece»

in

Οι τοποθεσίες που
σημειώνονται
στον
παρακάτω
χάρτη
περιγράφονται
αναλυτικά στο βιβλίο.
Στο βιβλίο, επίσης, συμπεριλαμβάνεται ένα τμήμα,
στο οποίο γίνεται αναφορά και για άλλες τοποθεσίες
με λιγότερες, όμως, λεπτομέρειες. Οι θέσεις αυτές
δεν παρουσιάζονται στον παρακάτω χάρτη.
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Αναφορά ταξιδιού
Παρακάτω παραθέτουμε την αναφορά ενός ταξιδιού
τριών μελών μας. Το πλήρες κείμενο συνοδευόμενο
από εξαιρετικές φωτογραφίες βρίσκεται αναρτημένο
στην ιστοσελίδα μας www.birdwing.eu στο
Downloads.
25 Απριλίου- 9 Μαΐου 2010
Βορειοανατολική Ελλάδα
Ian Kinley, Derek McAlone & Dave Thexton
Το ταξίδι αυτό στην βορειοανατολική Ελλάδα ήταν το
τρίτο και μάλιστα για δεύτερη φορά κατά την διάρκεια
της άνοιξης και όπως αναμέναμε ήταν συναρπαστικό
με
highlights
την
παρατήρηση
ενός
διπλομπεκάτσινου (Gallinago media)
και μίας
λιοστριτσίδας (Hippolais olivetorum). Ο καλός καιρός,
το καταπληκτικό τοπίο, η παρατήρηση κάποιον
σπανίων πουλιών σε κοντινή απόσταση από εμάς, ο
φιλικός χαρακτήρας των ντόπιων κατοίκων καθώς και
η απουσία άλλων παρατηρητών έκαναν το ταξίδι μας
αξέχαστο.

Παρά τις προσπάθειες του Birdwing να
προκαλέσει το ενδιαφέρον, καθώς και τις
διαθέσιμες πια πληροφορίες για την περιοχή,
συναντήσαμε μόνο δύο ομάδες παρατηρητών
κατά τη διάρκεια του δεκαπενθήμερου ταξιδιού
μας, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με το
περσινό μας ταξίδι την άνοιξη στην Λέσβο.
Ωστόσο δεν υπάρχει αμφιβολία πιο από τα δύο
σενάρια προτιμούμε. Περισσότεροι επισκέπτες
στην περιοχή θα σήμαινε και περισσότερα
χρήματα, τα οποία θα μπορούσαν να διατεθούν
για τη διατήρηση των ενδιαιτημάτων και της άγριας
ζωής.
Αυτή τη φορά επισκεφτήκαμε την περιοχή δύο
βδομάδες νωρίτερα σε σχέση με το προηγούμενό
μας ταξίδι, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να
γίνουμε
μάρτυρες
εντυπωσιακότερων
παρατηρήσεων.
Ωστόσο
εκτός
από
μία
κοκκινοκελάδα (Anthus cervinus) και μερικούς
καστανολαίμηδες
(Saxicola rubetra) δεν
μπορέσαμε
να
παρατηρήσουμε
την
μεταναστευτική κίνηση άλλων στρουθιόμορφων
πουλιών. Από την άλλη πλευρά ο αριθμός των
παρυδάτιων πουλιών ήταν σε γενικές γραμμές
υψηλότερος
και στα σμήνη των γλαρονιών
κυριαρχούσαν τα μουστακογλάρονα (Chlidonias
hybridus) και τα αργυρογλάρονα (Chlidonias
leucopterus), σε αντίθεση με την προηγούμενη
φορά που το κυρίαρχο είδος ήταν τα
μαυρογλάρονα (Chlidonias niger).
Κιρκινέζια (Falco
naumanni),
Καλαμόκαστρο,
Ian Kinley

Kapsalo, Dadia, Ian Kinley
Μία σημαντική αλλαγή που συντελέστηκε από το
τελευταίο μας ταξίδι το 2006 είναι η ποιότητα
παροχής πληροφοριών για την ορνιθοπανίδα της
περιοχής. Η αλλαγή αυτή οφείλεται σχεδόν
εξολοκλήρου στις προσπάθειες του Steve Mills και
της Hillary Koll, ιδρυτές του Birdwing και συγγραφείς
του απαραίτητου για έναν παρατηρητή βιβλίου
«Birdwatching in Northern Greece». Η ιστοσελίδα
www.birdwing.eu αποτελεί μία πηγή πολλών και
ταυτόχρονα χρήσιμων πληροφοριών, οι οποίες
συνεχώς ανανεώνονται. Το βιβλίο, επίσης, παρέχει
λεπτομερείς περιγραφές των πουλιών και των
σημείων παρατήρησής τους, όπως επίσης και έναν
καλά ενημερωμένο χάρτη. Μπορείτε να παραγγείλετε
το βιβλίο από την ιστοσελίδα, ενώ η καινούρια
έκδοση είναι σχεδόν έτοιμη. Τα χρήματα που
συγκεντρώνονται από τις πωλήσεις δίνονται σε
προγράμματα διατήρησης και προστασίας της
ελληνικής ορνιθοπανίδας.
Ευχαριστούμε τους Steve & Hilary για την βοήθεια
τους στην περιοχή του Έβρου, καθώς επίσης και για
τις πληροφορίες που μας δώσανε πριν το ταξίδι μας.
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Η οικονομική κρίση καθώς και η κοινωνική
δυσαρέσκεια για τα συνεπακόλουθα της (π.χ. η
τιμή της βενζίνης αυξήθηκε από 1,38 σε
1,50€/λίτρο μέσα σε 15 ημέρες) δεν μας
επηρέασαν.
Αριθμός ειδών που παρατηρήθηκαν κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού:193

Ian Kinley
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.birdwing.eu
για να διαβάσετε την πλήρη αναφορά. Τους
ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την υποστήριξή τους.
Αν έχετε επισκεφτεί την Βόρεια Ελλάδα την άνοιξη
και το καλοκαίρι που μας πέρασε, παρακαλούμε
ενημερώστε μας για αυτά που παρατηρήσατε.
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Κέντρο
Υγροτόπων
Ροδιάς
Το κέντρο υγροτόπων Ροδιάς βρίσκεται στο χωριό
Στρογγυλή στον Αμβρακικό κόλπο, όχι πολύ μακριά
από την Πρέβεζα, στην βορειοδυτική Ελλάδα.
Οι υγρότοποι της Ροδιάς χαρακτηρίζονται από υψηλή
βιοποικιλότητα και ανήκουν στη σύμβαση Ramsar.
Επίσης, αποτελούν περιοχή του δικτύου Natura 2000.
Τέλος, υπάρχει και ένα φανταστικό κατάστημα με
ενθύμια αλλά και με μοναδικά αντικείμενα, το οποίο
συγκεντρώνει χρήματα από τις πωλήσεις αυτών για
τη συνεχή προβολή της περιοχής.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε
από την ιστοσελίδα www.rodiawetlands.gr ή να
επικοινωνήσετε μαζί τους μέσω της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης rodia@otenet.gr .

Η λειτουργία του κέντρου, το οποίο στεγάζεται στο
κτίριο του παλιού δημοτικού σχολείου, ξεκίνησε το
2002. Υπεύθυνοι του κέντρου είναι η Μινέρβα και ο
Γιάννης, οι οποίοι εργάζονται σε εθελοντική βάση και
διοργανώνουν εκδρομές είτε για σχολεία, είτε για
οργανωμένες ομάδες, είτε για μεμονωμένους
τουρίστες. Οι εκδρομές αυτές περιλαμβάνουν
παρατήρηση ορνιθοπανίδας, επίσκεψη στο Μοναστήρι
της Παναγίας, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε
ιχθυοκαλλιέργειες ή και σε φάρμες βουβαλιών ανάλογα
με το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.
Το κέντρο, επίσης, παρέχει πληροφορίες για την
πλούσια βιοποικιλότητα των υγροτόπων μέσω
προβολών βίντεο και εκθέσεων.

Σημείωμα Εκδότη
Ανυπομονώ να συναντήσω όλους εσάς τους
ενθουσιώδεις ορνιθοπαρατηρητές στην Αγγλία στην
έκθεση Birdwatching Fair την επόμενη εβδομάδα. Είναι
πολύ ευχάριστο να συναντάς ανθρώπους με τους
οποίους μοιράζεσαι κοινά ενδιαφέροντα και κοινά
οράματα αλλά αν δεν δράσουμε άμεσα όλοι, ο φυσικός
πλούτος μας θα συρρικνωθεί.
Η ευχαρίστηση που μας προσφέρει η παρατήρηση της
ελληνικής ορνιθοπανίδας, το εύρος των ειδών, η
κοντινή επαφή με τα πουλιά, οι καλές καιρικές
συνθήκες και η φιλοξενία των κατοίκων είναι ιδιαίτερα
θετικά στοιχεία. Ωστόσο εξίσου σημαντικό είναι να
προσφέρουμε και εμείς τη βοήθεια μας όπου αυτή
κρίνεται απαραίτητη.
Αν η παρατήρηση πουλιών είναι μία αγαπημένη σας
ασχολία και δεν έχετε ποτέ επισκεφτεί την Ελλάδα,
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Στην καινούρια έκδοση του βιβλίου μας
«Birdwatching in Northern Greece», η οποία θα
εκδοθεί αργότερα μέσα στη χρονιά, θα υπάρχει
ιδιαίτερη αναφορά στον Αμβρακικό Κόλπο.
τότε ένα ταξίδι στη χώρα θα μπορούσε να βοηθήσει
καθώς τα χρήματα που θα αφήσετε στους κατοίκους
των αγροτικών περιοχών θα τους προτρέψουν να
προστατεύσουν τις περιοχές τους και όχι να τις
καταστρέψουν. Αν πάλι έχετε επισκεφτεί τη χώρα και
δεν σχεδιάζεται άλλο ταξίδι στο κοντινό μέλλον
μπορείτε να στείλετε επιστολές στους υπεύθυνους
σε καίριες θέσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος και να ζητήσετε την εφαρμογή των
νόμων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για
περισσότερες πληροφορίες.
Εναλλακτικά, μπορείτε να μας υποστηρίξετε είτε
κάνοντας το Birdwing γνωστό σε άλλους, είτε
δωρίζοντας ένα μικρό ποσό που θα μας βοηθήσει να
συνεχίσουμε το έργο μας.
Αν πραγματικά αγαπάτε τα πουλιά τότε δεν αποτελεί
για σας θέμα αν θα βοηθήσετε αλλά πως θα
βοηθήσετε.
Όχι μόνο μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά αλλά και
πρέπει να την κάνουμε.

Steve Mills
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Η ζωή στις Πρέσπες
Όταν κάποιος μπορεί να παρατηρήσει από τον κήπο
του έναν γαλαζοκότσυφα (Monticola solitarius), ένα
χρυσαετό(Aquila chrysaetos) ή ένα τσαλαπετεινό
(Upupa epops) τότε σίγουρα δεν ζει στο Λονδίνο. Το
2000 αποτέλεσε για εμάς χρονιά- ορόσημο καθώς
αποφασίσαμε να εγκαταλείψουμε την Αγγλία και να
ξεκινήσουμε ένα ταξίδι προς το άγνωστο και πιο
συγκεκριμένα προς τη Βόρεια Ελλάδα στις Πρέσπες.
Τότε όλοι μας ρωτούσανε πως πήραμε μία τέτοια
απόφαση και γιατί επιλέξαμε τις Πρέσπες. Η
απάντηση ήταν απλή: επιθυμούσαμε μία περιπέτεια,
ένα ταξίδι στο άγνωστο. Βέβαια θα πρέπει να πούμε
ότι τις πιθανές αρνητικές συνέπειες μιας τέτοιας
απόφασης δεν τις είχαμε λάβει και τόσο υπόψη.

Έτσι περάσανε 10 χρόνια από τη στιγμή που
μετακομίσαμε εδώ και είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί που
ζούμε σε έναν από τους πλουσιότερους οικολογικά και
πολιτιστικά τόπους της Ευρώπης. Τον κατάλογο με τα
είδη που μπορούμε να παρατηρήσουμε από την αυλή
μας θα τον ζήλευαν σχεδόν όλοι οι φίλοι μας. Στις
Πρέσπες υπάρχει η μεγαλύτερη αποικία στην Ευρώπη
του αργυροπελεκάνου (Pelecanous crispus), ενώ
επίσης στην περιοχή αναπαράγονται λαγγόνες
(Phalacrocorax pygmeus), ροδοπελεκάνοι (Pelecanous
Onocrotalus),
αργυροτσικνιάδες
(Egretta
alba),
πορφυροτσικνιάδες (Ardea purpurea), μικροτσικνιάδες
(Ixobrychus minutus) και χαλκόκοτες (Plegadis
falcinellus).

Πάντα θέλαμε να αφήσουμε πίσω τη ζωή που κάναμε
στο Λονδίνο για να βρούμε κάτι που θα μας
ολοκλήρωνε. Δεν υπήρχε Σαββατοκύριακο χωρίς να
επισκεφτούμε την εξοχή είτε για περίπατο είτε για
παρατήρηση της ορνιθοπανίδας. Οι μέρες αυτές
αποτελούσαν μία ανάσα για την καθημερινότητά μας,
η οποία χαρακτηριζόταν από πολύ εργασία και
άγχος.
Κάποια μέρα λάβαμε,
όπως συνήθως, το
περιοδικό RSPB στο
οποίο υπήρχε μία
αναφορά
για
το
βιβλίο «Prespa- A
story for Man and
Nature» του Γιώργου
Κατσα-δωράκη. Δεν
είχαμε
ξανακούσει
ποτέ για την περιοχή
αλλά η κριτική του
βιβλίου
ήταν
εξαιρετική για αυτό
αποφασίσαμε να το
αγοράσουμε.
Όταν λοιπόν έφτασε το βιβλίο καθίσαμε να το
διαβάσουμε με ένα ποτήρι κόκκινο κρασί στο χέρι.
Κάποιος πιο σοφός θα το σκεφτόταν καλύτερα, θα
έκανε κάποια έρευνα στην βιβλιοθήκη ή στο internet,
θα είχε αγοράσει τουριστικό οδηγό ή θα μιλούσε σε
φίλους που είχαν ταξιδέψει στην Ελλάδα. Κάποιος
πιο σοφός θα σκεφτόταν πως η απόφασή μας να
μετακομίσουμε σε μια χώρα που κανένας από τους
δυο μας δεν είχε επισκεφτεί ποτέ και της οποίας η
γλώσσα είναι από τις πιο δύσκολες γλώσσες που
μπορεί κανείς να βρει στην Ευρώπη, θα ήταν
βιαστική. Κάποιος πιο σοφός ίσως, αλλά όχι εμείς.
Τρεις ώρες αργότερα και ένα μπουκάλι ακόμη είχαμε
αποφασίσει να μετακομίσουμε στην Πρέσπα. Τελικά
ήταν κάτι πολύ απλό. Σε κάθε σελίδα και σε κάθε
φωτογραφία του βιβλίου ήταν εμφανέστατη η
απεριόριστη αγάπη του συγγραφέα για την Πρέσπα
και για τα πουλιά και τα ζώα που περιλάμβανε. Και
απλά σκεφτήκαμε πως αφού ένας άνθρωπος που
έγραψε τόσο όμορφα πράγματα με τόση αγάπη και
ποιητική διάθεση για την Πρέσπα όπως ο κύριος
Κατσαδωράκης, αγαπάει τόσο πολύ την περιοχή
αυτή, τότε θα μπορούσαμε να την αγαπήσουμε και
εμείς.
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Υπάρχουν αποικίες μελισσοφάγων (Merops apiaster).
Εύκολα, επίσης, κάποιος μπορεί να παρατηρήσει
μουστακαλή
(Panurus
biarmicus),
αμπελουργό
(Emberiza melanocephala), τσαλαπετεινό (Upupa
epops), υφάντρα (Remiz pendulinus) αλλά και
παρυδάτια. Σε έναν περίπατο στο βουνό μπορεί να
παρατηρηθούν: βραχοτσοπανάκος (Sitta neumayer),
βλαχοτσίχλονο (Emberiza hortulana), δεντροσταρήθρα
(Lullula arborea) και φιδαετό (Circaetus gallicus). Εκτός
από πολλά άλλα πουλιά που μπορούμε να αναφέρουμε,
στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περισσότερα από
1300 είδη φυτών, μία απίστευτη ποικιλία από
πεταλούδες και έντομα και πολλά ερπετά, όπως
χελώνες. Πολλές φορές, επίσης, ήμαστε τυχεροί και
συναντήσαμε αλεπούδες, αγριόγατες, αγριόχοιρους,
ασβούς και ζαρκάδια, ενώ οι βίδρες αφήνουν τα ίχνη
τους γύρω από τα κανάλια. Ακόμη είχαμε την τύχη να
συναντηθούμε με καφέ αρκούδα και λύκο.

Μέσα σ’ αυτά τα δέκα χρόνια η ζωή μας αντάμειψε
πολλές φορές με καινούριους φίλους, καινούριες
ευκαιρίες, καινούρια ειδη πουλιών και καταπληκτικές
συμπτώσεις. Μία από τις πιο πρόσφατες ήταν όταν
εξορμήσαμε στο βουνό για ορχιδέες και παρατηρήσαμε
ένα αυτοκίνητο με βρετανικές πινακίδες.
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Το quiz του
προηγούμενου τεύχους
Το πουλί Α
ήταν ένας
καστανολαίμης
(Saxicola
ruberta).

Ενδιαφέρουσες
ιστοσελίδες
1. Μάθετε περισσότερα για τις ομορφιές των
Πρεσπών στο blog του Julian Hoffman «Notes from
Near and Far» στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://julianhoffman.wordpress.com/ .

Οι περισσότεροι από εσάς το αναγνωρίσατε.
Ωστόσο, η αναγνώριση του δεύτερου είδους σας
δυσκόλεψε. Πολλοί λίγοι
αναγνωρίσατε στην
φωτογραφία έναν κορμοράνο (Phalacrocorax
carbo).

2. Ενδιαφέρεστε για φωτογραφίες από την ελληνική
ορνιθοπανίδα; Αν ναι, τότε μπορείτε να ρίξετε μία
ματιά στις φωτογραφίες του μέλους μας Μάνου
Παπαδομανωλάκη.
Μία από τις
αγαπημένες
μας
φωτογραφίες
είναι αυτή με
μία
γερακίνα
(Buteo buteo).
Άλλες
καταπληκτικές
φωτογραφίες
μπορείτε
να
βρείτε
στην
ιστοσελίδα

www.manospapadomanolakis.com
Δείτε στη σελίδα 3 το quiz αυτού του τεύχους.

Η ζωή στις Πρέσπες συνέχεια:
Στην περιοχή αυτή σπάνια μπορεί κάποιος να
συναντήσει αυτοκίνητα πόσο μάλλον με βρετανικές
πινακίδες. Η περιέργεια ήταν μεγάλη, γι’ αυτό
πλησιάσαμε και είδαμε το αυτοκόλλητο του
Birdwing. Τότε, λοιπόν, ο ιδιοκτήτης του
αυτοκινήτου κατευθύνθηκε προς το όχημα του,
έτοιμος να αντιμετωπίσει τους επίδοξους ληστές.
Αυτή την φορά, όπως σε πολλές άλλες περιστάσεις,
η κατάφωρη αδιαφορία για τις επιπτώσεις κατέληξε
σε μια ακόμα απρόσμενη χαρά- δείπνο με τον Steve
Mills και την Hilary Koll εκείνο το βράδυ και η αρχή
μιας πολύ όμορφης φιλίας, μολονότι κρίνοντας από
το ύφος της Hilary εκείνο το πρωί καθώς πλησίαζε
στο αμάξι, η όλη βραδιά θα μπορούσε να είχε
εξελιχθεί τελείως διαφορετικά.
Οπότε να έχετε πάντα στον νου σας πως κάτι
απρόσμενο μπορεί να σας συμβεί. Μπορεί να έρθει
οποτεδήποτε, μεταμφιεσμένο σε οποιαδήποτε
μορφή. Ένα αθώο βιβλίο που παραγγείλλατε, ένα
πετάρισμα πουλιού σε έναν μακρινό θάμνο ένα
ανοιξιάτικο πρωινό, μια απλή ερώτηση από έναν
άγνωστο. Παρόλο που λέγεται πως η μοντέρνα ζωή
είναι γεμάτη από κρυμμένους κινδύνους, είναι η
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εμπειρία μου που λέει πως όσο πιο ανοιχτοί είμαστε
στο ενδεχόμενο να ασχοληθούμε με κάτι τυχαίο, τόσο
πιο πολύ θα επιβραβευόμαστε με εμπειρίες που ίσως
να μην είχαμε αποκτήσει αν πράτταμε αλλιώς, και με
μια γεμάτη λίστα πουλιών επίσης!
Παρεμπιπτόντως, ο χρυσός αετός αν χαρακτηριστεί
ως ένα πουλί που μπορεί κανείς να δει στον κήπο
του, επεκτείνει τον ορισμό του «πουλιού της αυλής»
ώστε να συμπεριλήφθει η κατηγορία « πουλιά που
βλέπει κανείς μέσα από το τηλεσκόπιο καθώς πίνει
μια παγωμένη μπύρα στον κήπο μετά από μια μεγάλη
μέρα γεμάτη από παρατήρηση πουλιών, και με
δυσκολία αποφασίζει να κοιτάξει ένα περίεργο
εξόγκωμα στην κορυφή του βουνού πίσω από το
σπίτι μας», που το παραδέχομαι είναι λίγο
ασυνήθιστο, αλλά ένα εξίσου απρόσμενο γεγονός.

Julia Henderson
Στην

ιστοσελίδα

της

Εταιρείας

Πρεσπών

www.spp.gr , στον σύνδεσμο e-shop μπορείτε να

παραγγείλετε το βιβλίο του Γιώργου Κατσαδωράκη
είτε στα ελληνικά, είτε στα αγγλικά.
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Θέλετε να κάνετε δώρο σε
ένα παιδί?

Venue: Egleton Nature Reserve, Rutland
Water, Oakham, Rutland, England
Representatives from Birdwing and Lake
Kerkini will be there.
Make yourself known to them and give
them your support!
www.birdfair.org.uk

Ο παιδικός οδηγός για τα πουλιά της Ελλάδας
εκδόθηκε και πωλείται. Το βιβλίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά για να αποκτήσουν
γνώσεις για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα
ενδιαιτήματα των πτηνών. Όλα τα χρήματα από τις
πωλήσεις
θα
δοθούν
σε
προγράμματα
προστασίας της ορνιθοπανίδας.
Ο οδηγός αυτός αποτελεί ένα καταπληκτικό δώρο.
Περιέχει πληροφορίες για τη μετανάστευση, τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα (ράμφος, φτερά, κ.α.),
τα ενδιαιτήματα, τη δίαιτα, το κελάηδισμα και άλλα
στοιχεία των πουλιών. Επίσης, υπάρχουν
περιγραφές για τα πιο σημαντικά πουλιά της
Ελλάδας όπως για τους λευκοπελαργούς, για τα
φοινικόπτερα, για τα όρνια κ.ά.

Δεν έχετε
ξανακούσει για το
Birdwing?
Ποιοι είμαστε?
Στόχος του Birdwing είναι η ενημέρωση και η
συγκέντρωση χρημάτων για την ορνιθοπανίδα και
τα ενδιαιτήματα της Βόρειας Ελλάδας.
Οι σκοποί μας είναι οι εξής:







η δημιουργία μίας ομάδας ανθρώπων με
συλλογική άποψη για θέματα προστασίας,
η δημιουργία ενός forum που θα
ενημερώνει για τις δράσεις που μπορούν
να πραγματοποιηθούν για την προστασία
της ορνιθοπανίδας της Βόρειας Ελλάδας,
η
συγκέντρωση
χρημάτων
για
συγκεκριμένα έργα που θα βοηθήσουν
άμεσα τα ενδιαιτήματα των ειδών που
απειλούνται.
η επιβράβευση των Φορέων Διαχείρισης
των περιοχών Ramsar για αυτά που έχουν
πετύχει.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα μας www.birdwing.eu

Φίλοι του
Birdwing
Αν σας αρέσει το facebook τότε γίνεται φίλοι με μας
και μοιραστείτε μαζί μας φωτογραφίες, video και
πληροφορίες για την ορνιθοπανίδα της Ελλάδας.
Αν δεν σας αρέσει το facebook, μην ανησυχείτε. Θα
συνεχίσουμε να ανανεώνουμε την ιστοσελίδα και να
σας αποστέλλουμε τακτικά το newsletter.
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Στην ιστοσελίδα www.birdwing.eu μπορείτε να
παραγγείλετε τον οδηγό τώρα!

Πολλές ευχαριστίες
Όπως πάντα θα θέλαμε να εκφράσουμε τις
ευχαριστίες μας σε όλους εκείνους που βοήθησαν
να δημιουργηθεί και να τυπωθεί το newsletter.
Ευχαριστούμε τους Julia Henderson & Julian
Hoffman από τις Πρέσπες, τους Μινέρβα
Κοντοπούλου και Γιάννη από το κέντρο
πληροφόρησης των υγροτόπων Ροδιάς, τον Ian
Kinley για την αναφορά του, τον Gordon Ramel,
Θόδωρο Ναζηρίδη, Δημάκη Αγγελική και το
προσωπικό όλων των κέντρων πληροφόρησης της
Βόρειας Ελλάδας που μας έδωσαν πληροφορίες και
μας βοήθησαν στην μετάφραση. Τέλος, θα θέλαμε
να ευχαριστήσουμε όσους πρόσφεραν χρήματα και
όλους εκείνους που ξεχάσαμε να αναφέρουμε!
Θα θέλαμε επίσης να ευχηθούμε καλή τύχη στον
Gordon Ramel, ο οποίος εργάζεται ως δάσκαλος
στην Ταϊλάνδη τώρα. Ο ενθουσιασμός αλλά και η
προσφορά του για την προστασία της ελληνικής
φύσης θα μας λείψουν.
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