Ενηµερωτικό ∆ελτίο BirdWING
Τόµος 1 Τεύχος 3 Άνοιξη 2009
Στο τεύχος αυτό νέα από:
•
•
•
•
•

Πόρτο Λάγος
Λίµνη Κερκίνη
Νέστο
∆έλτα Έβρου
Μικρή – Μεγάλη Πρέσπα

Το ενηµερωτικό δελτίο
…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 e-mail. Ελπίζουµε τα κέντρα
πληροφόρησης να µεριµνήσουν για την
εκτύπωση αντιτύπων και για την διανοµή αυτών
στους επισκέπτες.
Έχουµε ήδη 200 υποστηρικτές! Όσα περισσότερα
µέλη έχουµε τόσο πιο δυνατή θα είναι η φωνή
µας, γι’ αυτό προωθήστε αυτό το newsletter σε
όσους πιθανόν να τους ενδιαφέρει.

Νέα
Ο ήπιος φετινός χειµώνας είχε σαν αποτέλεσµα
τον µικρό αριθµό από νερόκοτες στην περιοχή
του δέλτα του Έβρου αλλά και σε άλλους
υγροτόπους της Βόρειας Ελλάδας. Η ετήσια
άφιξη της νανόχηνας (Anser erythropus) στον
Έβρο φέτος δεν συνέβη, απλά γιατί προτίµησε να
µείνει στην Κερκίνη!
Θα πρέπει να περιµένουµε για να δούµε αν αυτό
το γεγονός θα είναι µόνιµο ή παροδικό, εξαιτίας
της υψηλής στάθµης του νερού στη λίµνη
Κερκίνη, η οποία είχε σαν αποτέλεσµα να
πληµµυρίσουν κάποιες παραλίµνιες εκτάσεις και
έτσι να αυξηθούν για το είδος οι δυνατότητες για
τροφοληψία.
Ευτυχώς, όµως, υπήρξαν άλλα είδη στην περιοχή
του Έβρου που κέντρισαν το ενδιαφέρον, όπως
1000 αγριόκυκνοι και νανόκυκνοι (Cygnus cygnus
and columbianus), 27 στικταετοί (Aquila clanga),
2 θαλασσαετοί (Haliaeetus albicilla) και 1
βασιλαετός (Aquila heliaca). Καταµετρήθηκαν
επίσης 6 µαυροπελαργοί (Ciconia nigra) και 113
αργυροτσικνιάδες (Egretta alba), ενώ το
∆εκέµβρη παρατηρήθηκε και µία χαµωτίδα
(Tetrax tetrax).
Στη λίµνη Κερκίνη στο τέλος του ∆εκεµβρίου
παρατηρήθηκαν 2 ελαιοτρύγονα (Streptopelia
orientalis), είδος που απαντάται σπάνια στην
Ελλάδα. Τον Φεβρουάριο στη λίµνη υπήρχαν 142
αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus), ένας
ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus) και 1400
φοινικόπτερα (Phoenicopterus roseus).
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Bird Watching In Northern Greece

Επίσκεψη στην
περιοχή του
Νέστου
Ένα κρύο πρωινό του Φλεβάρη, ξεκινήσαµε την
εξερεύνησή µας στην περιοχή του Νέστου µαζί
µε τον οδηγό µας Hans Jerretrup, του οποίου η
οργάνωση EPO κατέχει κεντρική θέση στην
ιστορία που ακολουθεί. Προορισµός µας ήταν το
χωριό
Άγιος Κοσµάς, στο οποίο έχει
κατασκευαστεί ένας σταθµός εκτροφής όρνεων
και παρατήρησης σε συνεργασία µε το EU LIFE.
Αν και ο σταθµός δεν είναι ακόµη ανοιχτός στο
κοινό, ήµαστε τυχεροί γιατί µας επιτράπηκε η
είσοδος. Από το περασµένο καλοκαίρι κουφάρια
από σκοτωµένα ζώα, κυρίως από αγελάδες και
γουρούνια, αφήνονται στο σταθµό κατά τακτά
χρονικά διαστήµατα µε αποτέλεσµα να αρχίσει
δειλά µία οµάδα από όρνια (Gyps fulvus) να
κάνει την εµφάνισή της στην περιοχή για να
τραφεί. Επίσης, παρατηρούνται χρυσαετοί
(Aquila chrysaetos), ενώ το χειµώνα έχει
καταγραφεί ένας βασιλαετός (Aquila heliaca) και
ένας θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla). Ο Hans
βρίσκεται σε συνεργασία µε τις τοπικές αρχές για
τη δηµιουργία ενός κέντρου στο χωριό Άγιος
Κοσµάς και ήδη έχει εξασφαλιστεί ένα κτίριο για
το σκοπό αυτό.
(Συνέχεια στη σελ 5)

Γίνε συνδροµητής
Για κάθε νέο συνδροµητή τον Απρίλιο το
newsletter µας θα δωρίζει 2€ σε προγράµµατα
προστασίας που λαµβάνουν χώρα στην Ελλάδα.
∆ιαδώστε το και βοηθήστε να συγκεντρωθούν
χρήµατα! Ενηµερώστε τους φίλους σας και
παροτρύνετε τους να επισκεφτούν την ιστοσελίδα
www.birdwing.eu για να γίνουν συνδροµητές µε
ένα απλό κλικ ή στέλνοντας e-mail στη
διεύθυνση: info@birdwing.eu.
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Παγκόσµια ηµέρα
υγροτόπων 2009
Πόρτο Λάγος
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στα πλαίσια της
παγκόσµιας ηµέρας υγροτόπων το κέντρο
πληροφόρησης της λίµνης Βιστονίδας οργάνωσε
εκδηλώσεις για τους µαθητές των δηµοτικών και
των γυµνασίων της περιοχής. Συνδιοργανωτές
των εκδηλώσεων αυτών ήταν το κέντρο
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Βιστονίδας και της
υπερνοµαρχίας ∆ράµας- Καβάλας- Ξάνθης.

Σηµείωµα
Εκδότη
Στο τεύχος αυτό υπάρχουν νέα από την ευρύτερη
περιοχή. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από
τα κέντρα πληροφόρησης στον Έβρο, Κερκίνη,
Πρέσπα, Πόρτο Λάγος και Νέστο.
Όπως διαβάσατε ήδη στην πρώτη σελίδα, τα
µέλη του Birdwing έχουν φτάσει τα 200, γεγονός
πολύ σηµαντικό, αν λάβουµε υπόψη ότι
λειτουργούµε µόνο ένα χρόνο. Ωστόσο, αν
πραγµατικά επιθυµούµε η φωνή µας να ακουστεί,
θα πρέπει τα µέλη µας να αυξηθούν.
Με ποιο τρόπο, όµως; Σκεφτείτε ότι αν κάθε
µέλος µας µπορέσει και πείσει ένα φίλο του τότε
αυτόµατα τα µέλη µας θα διπλασιαστούν. Τόσο
απλά!
Όλοι γνωρίζουµε ανθρώπους που ενδιαφέρονται
για το περιβάλλον. Μιλήστε τους, στείλτε τους email και συστήστε τους στο Birdwing. ∆ώστε τους
το newsletter ή ενηµερώστε τους για την
ιστοσελίδα µας στην διεύθυνση www.birdwing.eu
Ενηµερώστε τους για το πόσο σηµαντικό είναι ότι
εµείς, οι άνθρωποι που ενδιαφερόµαστε για τα
πουλιά και για τη φύση γενικότερα, µπορούµε να
αναδείξουµε τα προβλήµατα και να πιέσουµε για
τη λύση τους.
Και αν το κάθε µέλος µπορέσει να
«στρατολογήσει» δύο ή και τρία καινούρια µέλη…

Steve Mills

Website highlights
1.

Οι εκδηλώσεις περιελάµβαναν παρουσιάσεις,
προβολή
video,
χειροκατασκευές
και
παρατήρηση πουλιών στη λίµνη. Στο τέλος
απονεµήθηκαν διπλώµατα συµµετοχής στους 100
µαθητές που πήραν µέρος στις διάφορες
εκδηλώσεις.
Βασίλης Τερζής - fdnesism@otenet.gr
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Αν σχεδιάζετε να επισκεφτείτε την Βόρεια Ελλάδα
φέτος και έχετε ήδη αγοράσει το βιβλίο Birdwing,
θυµηθείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα µας
www.birdwing.eu στο Book updates. Εκεί,
υπάρχουν όλα τα τελευταία νέα καθώς και
διάφορες αλλαγές που έχουν συντελεστεί, όπως
στους δρόµους.
2.
Στην
ιστοσελίδα
www.wingsoverwetlands
µπορείτε να ενηµερωθείτε για µία από τις
µεγαλύτερες και σηµαντικότερες πρωτοβουλίες
για τη διατήρηση των υγροτόπων και της
ορνιθοπανίδας τους στην περιοχή της Ευρασίας
και Αφρικής.
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Μεγάλη ανταπόκριση
για το ερωτηµατολόγιο του Birdwing
Ένα Θα θέλαµε να εκφράσουµε τις θερµές µας
ευχαριστίες σε όσους συµπλήρωσαν
το
ερωτηµατολόγιο.
Στο ερωτηµατολόγιο απάντησαν άνθρωποι που
ζουν και εργάζονται στην Βόρεια Ελλάδα όπως
µέλη των φορέων διαχείρισης αλλά και
επισκέπτες τόσο τακτικοί όσο και αυτοί που για
πρώτοι φορά επισκέφτηκαν την περιοχή.
Οι περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που κέντρισαν
το ενδιαφέρων ήταν: το δέλτα του Έβρου, η λίµνη
Κερκίνη, η ∆αδιά, οι Πρέσπες, ο Αξιός, το Πόρτο
Λάγος, ο Νέστος, η Ισµαρίδα και άλλα µέρη όπως
το όρος Φαλακρό, οι λίµνες Βόλβη- Κορώνεια, οι
λίµνες Χειµαδίτιδα, Ζάζαρη, Αγρά και Πικρολίµνη,
η λιµνοθάλασσα Αγίου Μάµα, τα έλη της Νέας
Φώκαιας, τα δάση και οι λίµνες των νοµών
Καστοριάς/ Φλώρινας.
Όλοι όσοι απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο
πιστεύουν ότι οι περιοχές της Βορείου Ελλάδας
µπορούν να ωφεληθούν από τη βοήθεια του
Birdwing.
Οι προτεινόµενοι τρόποι µε τους οποίους το
Birdwing
θα
µπορούσε
να
βοηθήσει
κατηγοριοποιούνται σε τρεις µεγάλες οµάδες:
• Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο της
τοπικής όσο και της διεθνής κοινότητας των
παρατηρητών των πουλιών.
• Εύρεση οικονοµικών πόρων και συνεργασία µε
τις τοπικές αρχές για την άµεση βελτίωση των
ενδιαιτηµάτων.
• Άσκηση πολιτικής πίεσης.
Σύµφωνα µε το ερωτηµατολόγιο, τα χρήµατα που
θα συγκεντρωθούν θα πρέπει να διατεθούν για
την:
• άµεση βελτίωση των ενδιαιτηµάτων
• αγορά γης
• εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.
Όσον αφορά τις σηµαντικότερες απειλές για τα
πουλιά της Ελλάδας, οφείλονται κυρίως:
• στην υποβάθµιση και στην καταστροφή των
ενδιαιτηµάτων τους. Μία αιτία για την
κατάσταση αυτή είναι ο τρόπος µε τον οποίο
ασκείται
σήµερα
η
εντατική
γεωργία
(λιπάσµατα, φυτοφάρµακα κλπ.).
• στην αδιαφορία τόσο της τοπικής κοινότητας
όσο
και
των
πολιτικών
αρχών
για
περιβαλλοντικά θέµατα.
• στην
παράνοµη
χρήση
µολυσµένων
δολωµάτων στο κυνήγι.
• στην έλλειψη εκπαίδευσης.
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Αισθανόµαστε
ότι
οι
απαντήσεις
στο
ερωτηµατολόγιο είναι συναφείς µε τους σκοπούς
του Birdwing, οι οποίοι είναι:
• η δηµιουργία µίας οµάδας ανθρώπων που θα
χαρακτηρίζεται από µία συλλογική φωνή πάνω
σε θέµατα διατήρησης,
• η δηµιουργία ενός forum για την ενηµέρωση και
την ευαισθητοποίηση πάνω σε θέµατα που
µπορούν να γίνουν για την προστασία των
πουλιών της Βόρειας Ελλάδας.
• η συγκέντρωση χρηµάτων για την άµεση
βοήθεια των πουλιών, των οποίων τα
ενδιαιτήµατα απειλούνται.
Στην
σελίδα
7 υπάρχουν
περισσότερες
πληροφορίες για τους τρόπους µε τους οποίους
τα µέλη του Birdwing µπορούν να κάνουν την
διαφορά.

Συγχαρητήρια -σε όλους που συµµετείχαν στον
quiz του τελευταίου τεύχους…
Andreas Meissner
Chris Durdin
Colin and Sue Turvey
David Davidson
David Goulding
David Toms
Johannes Laber
John Barclay
Σταύρος Καλπάκης
Yia Kak
Zoe Smith
Baptiste Doutau
Συγχαρητήρια για την σωστή αναγνώριση του
πουλιού της φωτογραφίας ως σφηκιάρη (Pernis
apivorus)
Βλέπε σελίδα 6 για το κουίζ αυτού του δελτίου!

Ελληνική
χλωρίδα
Ως και τα µέσα Μαρτίου η τυπική χλωρίδα
διακοσµούσε την περιοχή γύρω από τη λίµνη της
Κερκίνης κυρίως µε µοβ από τα φυτά Romulea
bulbocodium, Lamium amplexicaule, Viola hirta
και Anemone blanda, µε µπλε από Squilla nivalis
και βοτρύανθους (Muscari sp.), κίτρινο από
Ranunculus ficaria, ανδελόχορτα (Ranunculus
sp.) and Hypecoum imberbe και άσπρο από
Ornithogalum montanum και Capsella bursapastoris

Birdwing News - 3

Νέα από τον
υγρότοπο της
Κερκίνης
Το Φεβρουάριο πραγµατοποιήθηκαν κάποιες
µικρές επιδιορθώσεις στις ξύλινες πλατφόρµες ενώ
προστέθηκαν και κάποια καλάµια τόσο εκεί όσο
και στις νησίδες µε σκοπό την αύξηση των
αναπαραγόµενων ζευγαριών. Το προσωπικό του
Φορέα ∆ιαχείρισης σκοπεύει να ανακατασκευάσει
τις πλατφόρµες κατά τη διάρκεια του φετινού
καλοκαιριού. Στις 7 Μαρτίου ο πρώτος
αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) έκανε την
εµφάνισή του σε µία από τις πλατφόρµες.
Στις 8 Μαρτίου οι δύο πρώτες σαρσέλες (Anas
querquedula) εµφανίστηκαν, ενώ, µόνο, µετά από
µία εβδοµάδα ο αριθµός τους αυξήθηκε σε 80. Στις
9 Μαρτίου έφτασε στην περιοχή της Κερκίνης ο
πρώτος λευκός πελαργός (Ciconia ciconia). Και τα
δύο
παραπάνω
είδη
παρουσίασαν
µία
καθυστέρηση ως προς την άφιξή τους σε σχέση µε
τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα, ο πρώτος
τσαλαπετεινός (Upupa epops) και το πρώτο
σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica) αφίχθηκαν
νωρίτερα από άλλες χρονιές. (∆είτε τον παρακάτω
πίνακα).
Μετά το 2005, για πρώτη φορά φέτος
επαναλαµβάνεται η επιστηµονική µελέτη για την
ανοιξιάτικη µετανάστευση των πουλιών. Η
διαφηµιστική καµπάνια ήταν επιτυχηµένη και µία
µεγάλη οµάδα εθελοντών δεσµεύτηκαν να
εργαστούν µε τον Gordon Ramel. Ιδανικά, 4
εθελοντές για µία εβδοµάδα χωρίζονται σε ζεύγη
και κάθε πρωί διανύουν 3 διαφορετικές διαδροµές
του 1 χιλιοµέτρου.
Οι
πρώτοι
εθελοντές
Tsvetomira,
Miroslava,
και
Daniel, φοιτητές τρίτου έτους της
οικολογίας από το πανεπιστήµιο
της Σόφιας, έφτασαν στις 15
Μαρτίου.

Οι βόρειοι άνεµοι που έπνεαν στην περιοχή στις
αρχές του Μαρτίου µείωσαν σηµαντικά τις
πιθανότητες εύρεσης µεταναστευτικών ειδών κατά
τη διάρκεια της πρώτης εβδοµάδας της έρευνας.
Ωστόσο παρά τις αµφιβολίες µας, η αρχή ήταν
καλή µε τις πρώτες αφίξεις της χρονιάς από
τσαλαπετεινό (Upupa epops) και σταβλοχελίδονο
(Hirundo rustica). Στη συνέχεια παρατηρήθηκαν
µαυροσκούφης
(Sylvia
atricapilla)
και
σταχτοπετροκλής (Oenanthe oenanthe) παρά
τους κρύους βόρειους ανέµους την Πέµπτη και
τις έντονες χιονοπτώσεις την Παρασκευή, οι
οποίες διέκοψαν προσωρινά τις έρευνες. Η
σηµαντικότερη άφιξη της εβδοµάδας ήταν µία
αετογερακίνα
(Buteo
rufinus),
η
οποία
παρατηρήθηκε σε πλαγίες πάνω από το χωριό
της Βυρώνειας. Αν και αυτά τα πουλιά
αναπαράγονται κοντά, σπάνια τα παρατηρούµε
µέσα στα όρια του Εθνικού Πάρκου.
Στις αρχές της επόµενης ηµέρας, καθώς ο καιρός
βελτιώθηκε,
παρατηρήθηκαν
οι
πρώτοι
µαυροπελαργοί (Milvus migrans) και νυχτοκόρακες (Nycticorax nycticorax) του έτους.
Επίσης υπήρξαν στοιχεία που υποδείκνυαν
σηµαντική µετακίνηση καρβουνιάρηδων (Phoenicurus ochruros), αφού καταµετρήθηκαν 49 άτοµα
σε δύο διαδροµές του ενός χιλιοµέτρου κοντά στο
ποτάµι, βόρεια της λίµνης, στις 23 Μαρτίου.
∆ιαβάστε περισσότερα για τις εµπειρίες των
εθελοντών στο επόµενο τεύχος του Birdwing
newsletter.
Άλλα νέα… Στα µέσα Μαρτίου, ο Φορέας
∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης αγόρασε 2800
πλαστικές σηµαδούρες. Ο σκοπός της αγοράς
αυτής είναι να µοιραστούν οι σηµαδούρες στους
ψαράδες για να τις χρησιµοποιήσουν στα δίκτυα
τους και να αντικαταστήσουν, έτσι, τα διάφορα
πλαστικά µπουκάλια (µπουκάλια νερού, λαδιού
κλπ.) που έχουν µέχρι και σήµερα και τα πετούν
σε διάφορα σηµεία της λίµνης. Οι σηµαδούρες θα
δοθούν στους ψαράδες στις αρχές του Απρίλη.
Gordon Ramel και Θεόδωρος Naziridis

Υγρότοπος Κερκίνης: Κάποιες από τις πρώτες εαρινές παρατηρήσεις
Είδος

2004

2005

2007

2008

2009

Anas querquedula

Απουσία καταγραφής

18 Μαρτίου

πριν 24 Μαρτίου

1 Μαρτίου

8 Μαρτίου

Ciconia ciconia

11 Μαρτίου

17 Μαρτίου

7 Μαρτίου

5 Μαρτίου

9 Μαρτίου

Egretta garzetta

26 Μαρτίου

18 Μαρτίου

1 Απριλίου

Απουσία καταγραφής

14 Μαρτίου

Limosa limosa

26 Μαρτίου

18 Μαρτίου

Απουσία καταγραφής

1 Μαρτίου

14 Μαρτίου

Philomachus pugnax
Himantopus himantopus
Upupa epops

21 Μαρτίου
Απουσία καταγραφής
21 Μαρτίου

8 Μαρτίου
3 Απριλίου
1 Απριλίου

Απουσία καταγραφής
24 Μαρτίου
24 Μαρτίου

1 Μαρτίου
14 Μαρτίου
27 Μαρτίου

14 Μαρτίου
16 Μαρτίου
16 Μαρτίου

Hirundo rustica

23 Μαρτίου

20 Μαρτίου

30 Μαρτίου

11 Μαρτίου

16 Μαρτίου

Delichon urbica

21 Μαρτίου

8 Μαρτίου

30 Μαρτίου

26 Μαρτίου

19 Μαρτίου

Oenathe oenanthe

26 Μαρτίου

3 Απριλίου

24 Μαρτίου

4 Απριλίου

19 Μαρτίου

Remis pendulinus

Απουσία καταγραφής

6 Απριλίου

5 Απριλίου

29 Μαρτίου

16 Μαρτίου

Milvus migrans

21 Μαρτίου

1 Απριλίου

24 Μαρτίου

29 Μαρτίου

24 Μαρτίου

(2006: µετρήσεις µη διαθέσιµες)
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Πολλές ευχαριστίες στη
Megan Somers!
Η δεκάχρονη Megan
Somers
συγκεντρώνει
χρήµατα για τα πουλιά
της Βορείου Ελλάδας.
Ήδη, έχει συγκεντρώσει
30€ για το birdwing από
κέρµατα µικρής αξίας
της οικογένειάς της και
των φίλων της.
Η Megan, η οποία ενδιαφέρεται πραγµατικά για
την προστασία του περιβάλλοντος, δήλωσε: «Θα
συνεχίσω να συγκεντρώνω χρήµατα».
Στην
Megan έχουν σταλεί αυτοκόλλητα birdwing και
µία κλειδοθήκη. Ευχαριστούµε πολύ Megan!
Τα χρήµατα που συγκεντρώνονται για
το birdwing µπορούν να κατατεθούν µε
ένα απλό κλικ στο σύνδεσµο donate
της ιστοσελίδας www.birdwing.eu

Επίσκεψη στην περιοχή
Νέστου (Συνέχεια από τη σελίδα 1)
Εκτός από τον σταθµό εκτροφής, το
παρατηρητήριο και το κέντρο πληροφόρησης, το
οποίο από µόνο του αποτελεί µία αξιέπαινη
προσπάθεια, στην περιοχή έχουν γίνει και άλλα
σηµαντικά έργα.
Από τις αρχές του εικοστού αιώνα πάνω από τα
τρία τέταρτα των υγροτόπων της Βορείου
Ελλάδος έχουν χαθεί. Το 2001, στα πλαίσια ενός
προγράµµατος, χρηµατοδοτούµενο από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε µία προσπάθεια
αποκατάστασης και διαχείρισης των λιµνών στην
περιοχή του δέλτα του Νέστου, κοντά στην πόλη
της Χρυσούπολης. Με τη βοήθεια των δήµων και
της περιφέρειας της περιοχής, δηµιουργήθηκαν
γύρω από τις λίµνες «ουδέτερες ζώνες» έτσι
ώστε να αποτραπεί η είσοδος των γεωργικών
απορροών. 50.000 υδρόβια φυτά φυτεύτηκαν,
ενώ αποµακρύνθηκαν από την περιοχή
σκουπίδια
και
µπάζα.
Κατασκευάστηκαν
µονοπάτια που τα επισκέπτονται πολλοί
µαθητές.
Ο Φεβρουάριος είναι ένας µήνας ήσυχος για την
περιοχή αλλά σύντοµα οι καλαµιώνες θα
ζωηρέψουν και θα γεµίσουν από συλβιίδες,
χελιδόνια, ερωδιούς. Η περιοχή αποτελεί
παράδεισο και αξίζει την επίσκεψη.
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Πέρα από τις λίµνες προς την πλευρά του
στοµίου του ποταµού, 60 εκτάρια λιβαδιών
φυτεύτηκαν µε δέντρα ώστε να µπορέσει να
επεκταθεί το παρυδάτιο δάσος (ή τουλάχιστον ότι
απέµεινε από το τεράστιο παρυδάτιο δάσος που
προϋπήρχε).
Τέσσερις
κατακερµατισµένοι
παραπόταµοι
επανασυνδέθηκαν
για
να
µεγαλώσει η έκταση µε καθαρό νερό.
Κάποτε στην περιοχή αυτή υπήρχε ένα από τα
µεγαλύτερα παρυδάτια δάση της Ευρώπης, το
οποίο κάλυπτε µία έκταση των 30000 ακρ.
∆υστυχώς, τη δεκαετία του 1950 µεγάλη έκταση
του δάσους αυτού αποψιλώθηκε για να
µετατραπεί η γη σε καλλιεργήσιµες εκτάσεις, οι
οποίες µετά από 2 δεκαετίες, ειρωνικά,
εγκαταλείφθηκαν από τους αγρότες ως µη
παραγωγικές.
Παρά τη µεγάλη µείωση που υπέστη η έκταση
του, το παρυδάτιο δάσος αποτελεί ακόµη και
σήµερα ένα µαγικό τόπο, όπου µπορεί κάποιος
να ακούσει το κελάηδισµα των συκοφάγων
(Oriolus oriolus) και των αηδονιών. Μπορούν,
επίσης να παρατηρηθούν βίδρες, αγριόγατες,
τσακάλια και αγριογούρουνα. Στο δάσος φωλιάζει
ένα ζευγάρι από θαλασσαετούς (Haliaeetus
albicilia), σφηκιάρηδες (Pernis apivorous) και
κραυγαετούς (Aquila pomarina). Στο στόµιο του
ποταµού κατασκευάστηκαν πλωτές νησίδες, οι
οποίες χρησιµοποιούνται µε µεγάλη επιτυχία από
εκατοντάδες ζευγάρια ποταµογλάρονων (Sterna
hirundo) και νανογλάρονων (Sterna albifrons).
Αν και οι προσπάθειες από ελληνικής πλευράς
για προστασία της βιοποικιλότητας, πολλές
φορές δεν στέφονται µε επιτυχία, θα πρέπει να
υπογραµµίσουµε τη µεγάλη πρόοδο που έχει
σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια. Συγχαρητήρια
στον Hans και την ΕΠΟ!
Ανακαλύψτε περισσότερα για το
έργο της ΕΠΟ µέσω της ιστοσελίδας
µας
www.birdwing.eu
στον
σύνδεσµο Living Lakes, Nestos link.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες για την περιοχή
του Νέστου διαβάστε το βιβλίο του birdwing
«Παρατήρηση πουλιών στη Βόρειο Ελλάδα».
∆είτε στη σελίδα 6.

Πεταλούδες
Η πεταλούδα γι’ αυτό το
τεύχος είναι η Nymphalis
polychloros,
ένα
συνηθισµένο είδος για
την
Ελλάδα
και
προάγγελος της άνοιξης.
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Το quiz του τεύχους αυτού
Στο quiz αυτό διπλασιάζουµε τη διασκέδαση και
προσφέρουµε για αναγνώριση δύο πουλιά.
Μπορείτε να αναγνωρίσετε το πουλί Α, το πουλί Β
ή και τα δύο;
∆ηλώστε τις συµµετοχές σας στο email
quiz@birdwing.eu. Οι απαντήσεις και τα
ονόµατα των επιτυχόντων θα δηµοσιευτούν στο
επόµενο τεύχος.
Πουλί Α

Πουλί Β

Και τα δύο είδη παρατηρούνται στην Βόρεια
Ελλάδα το µήνα Φεβρουάριο.

Παρατήρηση πουλιών στη
Βόρεια Ελλάδα
Οι 100 σελίδες αυτού του βιβλίου
περιλαµβάνουν πληροφορίες (τις
πιο σύγχρονες) για διάφορες
περιοχές όπως η λίµνη Κερκίνη, το
δέλτα του Έβρου, το Πόρτο Λάγος,
τη ∆αδιά και τα βουνά του Έβρου.
Για κάθε µία περιοχή υπάρχουν
χάρτες και
αναλυτικές
και
αξιόπιστες πληροφορίες για το τι µπορεί να
παρατηρήσει κάποιος πότε και που. Υπάρχει,
επίσης, µία λίστα µε τα πουλιά της ευρύτερης
περιοχής, µία λίστα ελέγχου των πουλιών της
Ελλάδος, καθώς και έγχρωµες φωτογραφίες
κάποιων ειδών, τα οποία είναι χαρακτηριστικά για
την περιοχή.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι όλα τα έσοδα από τις
πωλήσεις των βιβλίων δίνονται σε προγράµµατα για
την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
Μπορείτε να παραγγείλετε το βιβλίο µέσω της
ιστοσελίδας www.birdwing.eu

Birdwing News – 6

Ποιοι είµαστε
Για να απαντήσουµε στις
ερωτήσεις σας αλλά και για
να ενηµερώσουµε τα νέα
µας µέλη, αναφέρουµε
παρακάτω
τέσσερα
στοιχεία για το ποιοι είµαστε και γιατί
δραστηριοποιηθήκαµε για την ίδρυση του birdwing.
1. Είµαστε (ο Steve και η Hilary) συγγραφείς και
σύµβουλοι πλήρης απασχόλησης µαθηµατικών
βιβλίων και software για µαθητές και δασκάλους.
Εκτός, όµως, από την εργασία µας, είµαστε
επιφορτισµένοι µε τη συγγραφή του birdwing,
την δηµιουργία και την ανανέωση της
ιστοσελίδας, καθώς και µε άλλα διοικητικά
θέµατα (γι’ αυτό κάποιες φορές µπορεί να µην
απαντάµε απευθείας στα email σας.
2. Εδώ και πολλά χρόνια επισκεπτόµαστε την
Ελλάδα στις διακοπές µας και παρατηρούµε
πουλιά τόσο στα νησιά όσο και στην ηπειρωτική
χώρα. Και πριν λίγα χρόνια αγοράσαµε ένα
ερειπωµένο σπίτι στη Θάσο, το επισκευάσαµε
και τώρα περνάµε όσο περισσότερο χρόνο
µπορούµε εκεί.
3. Ο Steve γράφει µία στήλη για τα πουλιά στην
εφηµερίδα “Athens- News”, η οποία εκδίδεται
στα αγγλικά µε σκοπό να ενηµερώσει και να
ευαισθητοποιήσει το αναγνωστικό κοινό. Αν
επιθυµείτε να διαβάσετε τα άρθρα του στο
διαδίκτυο,
επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα
www.athensnews.gr και κάντε κλικ στο search.
Εκεί, στο κουτί Author δακτυλογραφήστε Steve
Mills και έτσι θα µπορείτε να διαβάσετε τα άρθρα
του.
4. Σκοπός µας είναι η διάδοση πληροφοριών για τα
πουλιά της Ελλάδας και η συγκέντρωση
χρηµάτων για την βελτίωση των ενδιαιτηµάτων
τους.
Hilary Koll και Steve Mills
Υ.Γ. Ευχαριστούµε την Eva Stets για την
φωτογραφία που τράβηξε στο δέλτα του Έβρου.

Ειδική
ανοιξιάτικη προσφορά
Με κάθε αγορά
βιβλίου δώρο
µία κλειδοθήκη.
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Καλλιτέχνης πουλιών
Ένας από τους υποστηρικτές του
Birdwing ο Πασχάλης ∆ουγάλης είναι ένας
διεθνούς
φήµης
βραβευµένος
εικονογράφος άγριας φύσης και πουλιών.
Τώρα ζει στο Μόναχο της Γερµανίας όπου
εργάζεται σαν εικονογράφος για βιβλία που
σχετίζονται µε την φύση. Παραδείγµατα της
δουλειάς του, όπως ο Βασιλικός Αετός(Aquila
heliaca) µπορεί κάποιος να δει στην παρακάτω
ιστοσελίδα: www.dougalis-art.com

Ο Πασχάλης αναφέρει ‘Μου λείπει το σπίτι
µου[στην Ελλάδα] περισσότερο από ότι µπορείτε
να φανταστείτε, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει
δυνατότητα εργασίας στην Ελλάδα για κάποιον µε
το δικό µου επάγγελµα! Ελπίζω τουλάχιστον ότι
θα µπορώ να εκπροσωπώ την πατρίδα µου όσο
περισσότερο µπορώ από το εξωτερικό’.
Επικοινωνία µαζί του στην διεύθυνση:
P-Dougalis@t-online.de

Έκθεση του WWF για
το ∆έλτα του Έβρου
Μια σύντοµη ενηµέρωση για το δέλτα του Έβρου
µπορεί να πραγµατοποιηθεί από την ακόλουθη
σύνδεση:
http://greenapple.gr/COP10Ramsar-EVROS.pdf
Η Θεοδώρα Νάτσου, από το WWF Ελλάδος,
πρόσφατα µας είπε ότι ο οργανισµός τους
συντάσσει αναφορές καταστάσεων προς όλες τις
αρµόδιες αρχές, ώστε να υπάρξει πολιτική πίεση
για περαιτέρω προστασία.
Μετά από ένα γράµµα που γράψαµε στον
Richard Corbett, κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή,
µια
επίσηµη
Κοινοβουλευτική
Επερώτηση στις 17/03/09 σχετική µε αυτό το
θέµα.
Θα σας ενηµερώσουµε σχετικά µε την απάντηση.
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Αντιπρόσωποι
στo Ευρωπαϊκή
Κοινοβούλιο
Έχετε ποτέ γράψει σε µέλος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου; Ξέρετε πώς να επικοινωνήσετε
µαζί του ή µαζί της;
Αυτοί οι σηµαντικοί αντιπρόσωποι είναι η φωνή
µας
στις
Βρυξέλλες
και
µπορούν
να
αντιµετωπίσουν περιβαλλοντικά ζητήµατα στη
Βόρειο Ελλάδα. Οι περισσότεροι από εµάς
αναγνωρίζουν ότι θα πρέπει να ασκηθεί πίεση
στην Ελληνική κυβέρνηση για να επιβεβαιώσουν
ότι οι οικότοποι όχι µόνο προστατεύονται αλλά
και
διαχειρίζονται
κατάλληλα.
Σηµαντικές
αποφάσεις σε πολλούς σπάνιους και πολύτιµους
οικότοπους λαµβάνονται από ανθρώπους µε
συγκρουόµενα συµφέροντα, όπως οι ψαράδες, οι
αγρότες και οι κυνηγοί. Είναι επίσης πολύ
σηµαντικό να ακουστούν και οι φωνές αυτών που
ασχολούνται σαν αντικείµενο, µε την διατήρηση
και την προστασία.
Έχουµε γράψει στον τοπικό µας αντιπρόσωπο
σχετικά µε την λίµνη Κορώνεια, το δέλτα του
Έβρου και άλλες απειλούµενες περιοχές. Τον
περασµένο χρόνο κατατέθηκε επερώτηση στην
Επιτροπή του κοινοβουλίου σαν απάντηση στο
ερώτηµά µας. Μικρές ενέργειες, όπως ένα
γράµµα ή email, όπου όλοι µπορούµε να
κάνουµε, έχουν πραγµατικά αποτέλεσµα.
Μπορείτε να δεσµευτείτε για να γράψετε στον
τοπικό σας αντιπρόσωπό στην Ευρώπη? Εάν
κάθε ένας από εµάς έγραφε σε έναν
αντιπρόσωπο για τους ελληνικούς οικοτόπους,
σκεφτείτε τι αποτέλεσµα θα είχε.
∆εν γνωρίζεις τον τρόπο για να έρθεις σε επαφή;
Τότε πήγαινε:

www.europarl.europa.eu / members.do
Επέλεξε τη γλώσσα που επιθυµείς στην κορυφή
στα δεξιά και κάνε κλικ στη χώρα σου.
(Προσοχή κάποιες χώρες όπως το Ηνωµένο
Βασίλειο είναι χωρισµένες σε περιφέρειες και
µπορούµε
να
γράψουµε
µόνο
στους
περιφερειακούς αντιπροσώπους).
Ίσως επιθυµείτε να γράψετε κάτι αλλά δεν ξέρετε
τι; Επικοινωνήστε µαζί µας στη διεύθυνση
takeaction@birdwing.eu
και
θα
σας
αποστείλουµε κάποια ενδεικτικά γράµµατα που
µπορείτε να τα χρησιµοποιήσετε…
Σας παρακαλούµε να δεσµευθείτε σ’ αυτό.
Αυτοί είναι οι αντιπρόσωποί µας.
Ας τους χρησιµοποιήσουµε!
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Νέα από τις
Πρέσπες
Ο ήσυχος χειµώνας είχε κυρίως να επιδείξει
πάπιες, χήνες, κύκνους τόσο στη Μικρή όσο και
στη Μεγάλη Πρέσπα. Ο αργοπορηµένος παγετός
που κράτησε µόνο λίγες µέρες επέτρεψε σε
κάποιες πάπιες να παραµείνουν περισσότερο
στην περιοχή.

Τοπικές οµάδες για την
προστασία των πουλιών
Ανήκετε σε κάποια οµάδα για την προστασία των
πουλιών ή ίσως πραγµατοποιείτε τακτικές
συναντήσεις µε άλλους παρατηρητές πουλιών;
Έχουµε εκτυπώσει έγχρωµα φυλλάδια birdwing
για σας για να µπορείτε να τα διανέµετε σε
άλλους ανθρώπους που µπορεί να
ενδιαφέρονται.

Η
Εταιρεία
Προστασίας
των
Πρεσπών
ολοκλήρωσε τις ετήσιες, µέσο-χειµωνιάτικες
καταµετρήσεις στις 17 Ιανουαρίου. Η δράση αυτή
συντονίζεται από την Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρεία, η οποία συµµετέχει στο ευρωπαϊκό
πρόγραµµα. Ο αριθµός των ειδών παρέµεινε ο
ίδιος σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, 23
διαφορετικά είδη καταγράφτηκαν, αλλά ο
συνολικός αριθµός των πουλιών ήταν σχεδόν ο
µισός σε σχέση µε το 2008.
Ανάµεσα στα είδη που καταγράφηκαν ήταν
µεγάλα κοπάδια από σκουφοβουτηχτάρια
(Podiceps cristatus), κιρκίρια (Anas crecca),
χουλιαρόπαπιες (Anas clypeata), µαυροκέφαλες
πάπιες (Aythya fuligula), νανοπρίστες (Mergellus
albellus) και χηνοπρίστες (Mergus merganser).

Αν επιθυµείτε την αποστολή φυλλαδίων χωρίς
χρέωση, παρακαλώ στείλτε την ταχυδροµικής
σας διεύθυνση στο info@birdwing.eu ή
συµπληρώστε τα στοιχεία σας στην ιστοσελίδα
www.birdwing.eu

Πολλές ευχαριστίες

Στις αρχές του Φεβρουαρίου, οι πρώτοι
αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus) άρχισαν
να καταφτάνουν στην αποικία τους, η οποία είναι
η µεγαλύτερη στον κόσµο. Αριθµεί 1000 ζευγάρια
αργυροπελεκάνων (Pelecanus crispus) τα
τελευταία πέντε χρόνια. Ήδη, τα περισσότερα
ζευγάρια αφίχθησαν στους καλαµιώνες της
Μικρής Πρέσπας µε σκοπό την αναπαραγωγή,
ενώ η άφιξη των ροδοπελεκάνων (Pelecanus
onocrotalus) από την Αφρική αναµένεται ως το
τέλος Μαρτίου.

Όπως πάντα θα θέλαµε να εκφράσουµε τις
ευχαριστίες µας σε όλους εκείνους που
βοήθησαν να δηµιουργηθεί και να τυπωθεί
το newsletter. Ευχαριστούµε τον Βασίλη
Τερζή από το κέντρο της Βιστονίδας και την
Ειρήνη Κουτσέρη από την Πρέσπα για την
συνεισφορά τους. Επίσης, ευχαριστούµε τον
Hans Jerentrup για το χρόνο που διέθεσε για
να µας δείξει την περιοχή του Νέστου,
καθώς και τον Θεόδωρο Ναζηρίδη, Angeliki
Dimaki, και τον Gordon Ramel για τα νέα
από την Κερκίνη. Τέλος, ευχαριστούµε το
προσωπικό του φορέα στο δέλτα του Έβρου
και όλους εκείνους που ξεχάσαµε να
αναφέρουµε.

… και πολλές ευχές

Ανίτα Λογοθέτη - a.logotheti@spp.gr
Ειρήνη Κουτσέρη - i.koutseri@spp.gr
Ιστοσελίδα Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών www.spp.gr
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Ευχόµαστε τα καλύτερα στην Ελένη και τον
Ανδρέα που περιµένουν τον ερχοµό του
τρίτου τους παιδιού στις αρχές του Ιουνίου.
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