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To Birdwing Newsletter
…ζαο θέξλεη φια ηα λέα απφ ηε Βφξεηα Διιάδα γηα ηα
πνπιηά ηεο πεξηνρήο θαζψο επίζεο θαη ζπλαθή
δεηήκαηα κε απηά. Σν newsletter εθδίδεηαη ζηα ειιεληθά
θαη ζηα αγγιηθά θαη δηαλέκεηαη κέζσ e-mail. Δπίζεο, ηα
θέληξα πιεξνθφξεζεο εθηππψλνπλ αληίηππα θαη ηα
δηαλέκνπλ ζηνπο επηζθέπηεο.

Αναβολή!
Διπίδακε φηη ηελ Άλνημε ζα κπνξνχζακε λα
κεηαηξέςνπκε ην Birdwing ζε θηιαλζξσπηθφ νξγαληζκφ,
φπσο είρακε αλαθέξεη θαη ζην πξνεγνχκελν ηεχρνο,
αιιά ε βξεηαληθή θπβέξλεζε πξνηίζεηαη λα αιιάμεη ηε
λνκνζεζία
πνπ
δηέπεη
ηνπο
θηιαλζξσπηθνχο
νξγαληζκνχο. Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην ζα έξζεη πξνο
ζπδήηεζε ζην θνηλνβνχιην ην θζηλφπσξν, πξάγκα πνπ
ζεκαίλεη φηη ζα είκαζηε ζε ζέζε λα πξνβνχκε ζηελ
κεηαηξνπή ηνπ Birdwing ζην ηέινο ηνπ έηνπο ή ζηελ
αξρή ηνπ επφκελνπ. Οη αιιαγέο πνπ πξφθεηηαη λα
ηζρχζνπλ κε ηνλ θαηλνχξην λφκν επλννχλ απφιπηα ην
Birdwing, γη‟ απηφ δελ επηζπκνχκε θάηη δηαθνξεηηθφ.
Πξέπεη απιά λα νπιηζηνχκε κε ππνκνλή! Γηαβάζηε
πεξηζζφηεξα ζηε ζειίδα 7.
Έλα άιιν αξλεηηθφ ζηνηρείν, ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ
Διιάδα ζπλδπαζκέλε κε άιια ζέκαηα έρεη
δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζην θέληξν πιεξνθφξεζεο
ζηε Γαδηά. Γηαβάζηε πεξηζζφηεξα γηα ηελ θαηάζηαζε
ζηε ζειίδα 6.
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Αναπαπαγωγή Οπηικομάναρ
(Crex crex)
ζηη Βόπεια Δλλάδα
Σνλ Ηνχιην πνπ καο πέξαζε ζηα ιηβάδηα πάλσ απφ ηνλ
Άγην Γεξκαλφ ζηελ Πξέζπα αθνχζηεθαλ νξηηθνκάλεο,
γεγνλφο πνιχ εληππσζηαθφ θαζψο δελ έρεη
παξαηεξεζεί άιιε θνξά ζηελ Διιάδα ε αλαπαξαγσγή
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο.

Δίλαη επηβεβαησκέλν, ινηπφλ, φηη δχν νξηηθνκάλεο
θαινχζαλ γηα αλαπαξαγσγή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
απνγεχκαηνο, εκπεηξία θαηαπιεθηηθή γηα φζνπο
κπφξεζαλ λα ηελ βηψζνπλ, ή κάιινλ θαιχηεξα λα ηελ
αθνχζνπλ.

Απφ ηελ άιιε φκσο ππάξρνπλ θαη ζεηηθά λέα φπσο νη
γελλαηφδσξεο πξνζθνξέο νξηζκέλσλ κειψλ καο θαη νη
πάξα πνιιέο πιεξνθνξίεο πνπ ιάβακε απφ φζνπο
επηζθέθηεθαλ ηε Βφξεηα Διιάδα γηα birdwatching ή γηα
λα βγάινπλε θσηνγξαθίεο. ην ηεχρνο απηφ
αθηεξψζακε ηηο ζειίδεο 3 θαη 4 ζηα ζρφιηα ησλ κειψλ
καο έηζη ψζηε λα απνηειέζνπλ πεγή έκπλεπζεο γηα
ηνπο κειινληηθνχο επηζθέπηεο ζηελ παλέκνξθε Βφξεηα
Διιάδα.
Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνπο E. Crabtree, S.
Cameron θαη S&T Miles γηα ηηο δσξεέο ηνπο.
Οη πσιήζεηο ηνπ νδεγνχ «Παξαηήξεζε πνπιηψλ ζηε
Βφξεηα Διιάδα» πεγαίλνπλ αξθεηά θαιά θαη κάιηζηα
έρνπλ ζπγθεληξσζεί θάπνηεο ρηιηάδεο επξψ. Ζ
πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπκε ηψξα είλαη ν ηξφπνο
αμηνπνίεζεο απηψλ ησλ ρξεκάησλ ζε έξγα γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο νξληζνπαλίδαο θαη ηα ελδηαηηήκαηα ηεο.
Γηαβάζηε πεξηζζφηεξα ζηε ζειίδα 7.
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Ζ
παξαπάλσ
εθπιεθηηθή
θσηνγξαθία
ηνπ
Αξγπξνπειεθάλνπ (Pelecanus crispus) είλαη ηεο Paula
Graham, ε νπνία επηζθέθηεθε γηα πξψηε θνξά ηε ιίκλε
Κεξθίλε. Γηαβάζηε πεξηζζφηεξα γηα ην ηαμίδη ηεο αιιά
θαη άιισλ κειψλ καο ζηηο ζειίδεο 3 θαη 4.
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Νέα άνοιξηρ/ καλοκαιπιού
για ηην οπνιθοπανίδα
Ζ κεηαλάζηεπζε ησλ ζηξνπζηφκνξθσλ εηδψλ
άξγεζε θέηνο εμαηηίαο ηεο αζπλήζηζηα θξχαο θαη
βξνρεξήο άλνημεο ζηελ Διιάδα. Καηά ηε δηάξθεηα
ηνπ Μαΐνπ ζηε ιίκλε Κεξθίλε θνληά ζηε γέθπξα
ηεο Βπξψλεηαο παξαηεξήζεθε έλα ηεπνγέξαθν
(Falco cherrug), θνληά ζηε Βξνληνχ έλα
Υξπζνγέξαθν
(Falco
biarmicus),
ελψ
επέζηξεςαλ ζηηο θσιηέο ηνπο ν Θαιαζζαεηφο
(Haliaeetus albicilla) θαη ν Υξπζαεηφο (Aquila
chrysaetos). Δπίζεο παξαηεξήζεθαλ ηα εμήο:
έλα φξλην ζηελ νξνζεηξά ηεο Κεξθίλεο ζηηο 8
Μαΐνπ (Gyps fulvus), έλαο αζπξνπάξεο
(Neophron percnopterus) θνληά ζην Λατιηά ζηηο
14 θαη έλαο ζηεπφθηξθνο (Circus macrourus) ζηε
ιίκλε ζηηο 9 ηνπ ίδηνπ κήλα.

garrulous) πνπ ήηαλ ιηγφηεξεο θαη ηνπο θαζηαλνχο
ακπεινπξγνχο (Emberiza bruniceps) πνπ έθαλαλ
ηελ εκθάληζή ηνπο ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ κήλα.
Παξαηεξήζεθαλ επίζεο κεγάινη αξηζκνί απφ
νξηχθηα (Coturnix coturnix). ζν αθνξά ηνπο
αεηνχο παξαηεξήζεθαλ ζαιαζζαεηνί, θηδαεηνί θαη
θξαπγαεηνί (Haliaeetus albicilla, Circaetus gallicus
& Aquila pomarina). Δπίζεο ζα πξέπεη λα
αλαθέξνπκε ηηο εμήο παξαηεξήζεηο: 7.095
ιαζπνζθαιίδξεο
(Calidris
alpina),
1.920
δξεπαλνζθαιίδξεο
(C.
ferruginea),
300
λαλνζθαιίδξεο (C. Minuta), 294 καπξνγιάξνλα
(Chlidonias niger), 10 πνξθπξνηζηθληάδεο (Ardea
purpurea) θαη ε πην ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε 2
ξσζφηξπγγεο (Xenus cinereus).

Σνλ Ηνχλην θαη ηνλ Ηνχιην ε αλαπαξαγσγηθή
δξαζηεξηφηεηα έθηαζε ζην απνθνξχθσκά ηεο κε
πάλσ απφ 90 λενζζνχο Αξγπξνπειεθάλνπο
(Pelecanus crispus). Πεξηζζφηεξα απφ 70
καπξνβνπηερηάξηα
(Podiceps
nigricollis)
θψιηαζαλ ζηε ιίκλε, ελψ ζηε θσιηά ηνπ
ρξπζαεηνχ (Aquila chrysaetos) ππήξρε έλαο
λενζζφο κε πνιχ θαιέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο.
ε κεγάιν πςφκεηξν ζην Μπέιεο θψιηαζε ν
Μαχξνο θαη ν Λεπθνλψηεο Γξπνθνιάπηεο
(Dryocopus martius & Dendrocopus leucotus).
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπλίνπ θαη ηνπ Ηνπιίνπ ζην
Γέιηα ηνπ Έβξνπ παξαηεξήζεθαλ:
 1.604 καπξφηξπγγεο (Tringa erythropus)
 402 ιηκφδεο (Limosa limosa)
 268
δξεπαλνζθαιίδξεο
(Calidris
ferruginea)
 236 βαιηφηξπγγεο (Tringa stagnatilis)
 60 λεξνρειίδνλα (Glareola pratincola)
 188 θαινκαθαλάδεο (H. himantopus)
 187 πξαζηλνζθέιεδεο (Tringa nebularia)
 48 αγθαζνθαιεκάλεο (Vanellus spinosus)

Ο Απξίιηνο ζην Γέιηα ηνπ Έβξνπ έθεξε θάπνηεο
ελδηαθέξνπζεο
παξαηεξήζεηο
φπσο:
680
θηδαεηνχο (Circaetus gallicus), νη νπνίνη πέηαμαλ
πάλσ απφ ην Κέληξν Πιεξνθφξεζεο κέζα ζε
έλα δίσξν κφλν, 1 ξσζφηξπγγαο
(Xenus
cinereus), 915 βαιηφηξπγγεο (Tringa stagnatilis)
αξηζκφο κάιινλ ξεθφξ γηα ηελ Δπξψπε, 773
καπξφηξπγγεο (T. erythropus), πεξηζζφηεξεο απφ
3.500 ιηκφδεο (Limosa limosa), πεξίπνπ 7.000
ιαζπνζθαιίδξεο (Calidris alpina) θαη 2
θηζφθνπθνη (Clamator glandarius).
Ζ αξγνπνξεκέλε κεηαλαζηεπηηθή θίλεζε ηνλ
Μάην
έθεξε
κεγάινπο
αξηζκνχο
απφ
καπξνκπγνράθηεο
θαη
ζηαρηνκπγνράθηεο
(Ficedula hypoleuca & Muscicapa striata), ζε
αληίζεζε κε ηηο ραιθνθνπξνχλεο (Coracias
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Ο πξσηαγσληζηήο απηήο ηεο πεξηφδνπ ήηαλ ρσξίο
ακθηβνιία ε ιεχθνπξε θαιεκάλα (Vanellus
leucurus) πνπ παξαηεξήζεθε απφ ηελ Διέλε θαη ην
Γηάλλε ζηηο 27 Ηνπιίνπ. Ζ θαηαγξαθή απηή είλαη
κφιηο ε δσδέθαηε ζηελ Διιάδα κε ηελ ηειεπηαία λα
έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ Έβξν ην Μάην ηνπ
2009.
Άιια παξπδάηηα είδε πνπ θαηακεηξήζεθαλ ήηαλ:
283 ρνπιηαξνκχηεο (Platalea leucorodia) ,281
ραιθφθνηεο
(Plegadis
falcinellus)
θαη
11
πνξθπξνηζηθληάδεο (Ardea purpurea). ηηο αξρέο
ηνπ Ηνπλίνπ παξαηεξήζεθαλ 70 κνπζηαθνγιάξνλα,
52
καπξνγιάξνλα
θαη
5
αξγπξνγιάξνλα
(Chlidonias hybridus, niger & leucopterus) θαη 102
γεξνγιάξνλα (Sterna nilotica).
Δλεκεξσζείηε γηα ηα ζεκεία ζέαζεο
ηζηνζειίδα καο www.birdwing.eu

ζηελ
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Δαπινοί επιζκέπηερ ζηη
Βόπεια Δλλάδα για
παπαηήπηζη
Πνιινί απφ εζάο πνπ αγνξάζαηε ηε δεχηεξε έθδνζε
ηνπ νδεγνχ «Παξαηήξεζε πνπιηψλ ζηε Βφξεηα
Διιάδα» θαη επηζθεθηήθαηε ηελ πεξηνρή καο ζηείιαηε
ηηο αλαθνξέο θαη ηα ζρφιηα ζαο γηα ην ηαμίδη πνπ
πξαγκαηνπνηήζαηε. Παξαθάησ αλαθέξνπκε θάπνηα
απφ ηα πνιιά ζρφιηα πνπ δερηήθακε:
Brian Gormley: Δλδηαθεξόκνπλ έηζη θαη αιιηώο λα
επηζθεθηώ ηε Βόξεηα Διιάδα αιιά απνδείρηεθε όηη
θαη ε παξαηήξεζε πνπιηώλ έρεη εμαηξεηηθέο
πξννπηηθέο! Θα ζπληζηνύζα αλεπηθύιαθηα λα
ηαμηδέςεηε ζηελ πεξηνρή θαη ζίγνπξα εγώ ζα ην
μαλαθάλσ.
Αλ θαη ε πεξηνρή θαηαιακβάλεη κεγάιε έθηαζε
ζπλαληήζακε κόλν ιίγνπο παξαηεξεηέο (κία νκάδα
20 αηόκσλ ζηε ιίκλε Κεξθίλε). Πνιινί καο είπαλ όηη
πξνηηκνύλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη όρη ηε Λέζβν
πνπ
θαηαθιύδεηαη
από
νξληζνπαξαηεξεηέο.
Σπκθσλώ απόιπηα!
Οη δξόκνη είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, δελ ππάξρνπλ
δηόδηα ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν, ε θίλεζε είλαη
πεξηνξηζκέλε θαη ε νδήγεζε απνδεηθλύεηαη πνιύ
εύθνιε. Όζνπο ζπλαληήζακε (αγξόηεο, ζηξαηησηηθνύο
θιπ) ήηαλ πνιύ εμππεξεηηθνί θαη θηιηθνί.
Michael Miles: Σπγραξεηήξηα γηα ηνλ εμαηξεηηθό ζαο
νδεγό. Δίκαζηε κία νκάδα 5 αηόκσλ, ε νπνία κόιηο
επέζηξεςε από έλα ηαμίδη 5 εκεξώλ ζηε ιίκλε
Κεξθίλε θαη έθαλε ρξήζε ηνπ νδεγνύ ζαο. Θα πξέπεη
λα παξαδερηώ όηη αλάκεζα ζηα 100 ηαμίδηα
παξαηήξεζεο νξληζνπαλίδαο πνπ έρνπκε θάλεη απηό
ήηαλ έλα από ηα θαιύηεξα. Σηε ζύληνκε δηάξθεηα ηνπ
ηαμηδηνύ καο (κόλν 4,5 εκέξεο) παξαηεξήζακε 166
είδε, αξηζκόο πνιύ ηθαλνπνηεηηθόο αλ ιάβνπκε
ππόςε ην γεγνλόο όηη ε απνθνξύθσζε ηεο
κεηαλάζηεπζεο ήηαλ δύν βδνκάδεο αξγόηεξα.

Leo Tukker: Τν ηαμίδη κνπ ήηαλ εθπιεθηηθό κε πνιιά
πνπιηά θαη άιια δώα, όκνξθα ινπινύδηα,
θαηαπιεθηηθά ηνπία, θηιηθνύο αλζξώπνπο θαη εμαίζην
θαγεηό. Γηαβάζηε ηελ πιήξε αλαθνξά ηνπ ηαμηδηνύ
ηνπ
Leo
Tukker
ζηελ
ηζηνζειίδα
καο

www.birdwing.eu
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Paula Graham: επηζθέθηεθε ηε ιίκλε ηεο Κεξθίλεο ην
Μάξηην ηνπ 2011 γηα δηάζηεκα 10 εκεξώλ γηα
θσηνγξάθεζε.
Όια ήηαλ ππέξνρα: ε ρώξα, νη επγεληθνί θαη θηιόμελνη
άλζξσπνί ηεο, ην θαγεηό θαη θπζηθά όια ηα πνπιηά θαη
ην ζαπκάζην ηνπίν ηεο ιίκλεο Κεξθίλεο. Σίγνπξα ζα
επηζθεθηώ μαλά ηελ πεξηνρή ην θζηλόπσξν θαη ηελ
άλνημε! Πηζαλόλ ηνπ ρξόλνπ λα μαλαηαμηδέςσ ζηελ
πεξηνρή κε κία νκάδα αλζξώπσλ από ηε ιέζρε
θσηνγξαθίαο, νη νπνίνη έρνπλ δεη ηηο θσηνγξαθίεο
πνπ ηξάβεμα θαη ε θαληαζία ηνπο θαιπάδεη ήδε! (Η
θσηνγξαθία ηνπ αξγπξνπειεθάλνπ ζηελ πξώηε
ζειίδα ηνπ newsletter είλαη ηεο Paula).

Sarah Pinnegar Scaramangas: Η νηθνγέλεηα κνπ θαη
εγώ κόιηο επηζηξέςακε από έλα εθηαήκεξν ηαμίδη ζηε
Βόξεηα Διιάδα. Δπηζθεθηήθακε ηε ιίκλε Κεξθίλε, ην
δάζνο ηεο Γαδηάο θαη ην δέιηα ηνπ Έβξνπ. Ο νδεγόο
ζαο ήηαλ πνιύηηκνο κε ζαθείο νδεγίεο. Σαο
επραξηζηνύκε!
Ο Christian Deviaene επηζθέθηεθε αξθεηέο θνξέο ηε
Βφξεηα Διιάδα θαη καο πεξηέγξαςε ιεπηνκεξψο ηα
φκνξθα ηνπία, ηε πνηθηιία ησλ πνπιηψλ, ηα εξπεηά, ηα
ινπινχδηα θαη ηνπο αλζξψπνπο. «Σπγραξεηήξηα γηα ηε
δνπιεηά ζαο, ε νπνία καο απνθάιπςε ην κεγαιείν ηεο
ειιεληθήο θύζεο αιιά ηαπηόρξνλα θαη ηε θηινμελία θαη
ηνλ πνιηηηζκό ησλ αλζξώπσλ ηεο».
Ο Karl Dutton ηαμίδεςε ζηε ιίκλε Κεξθίλε θαη ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή ηεο ζηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ
Μαΐνπ. Οη ζεκαληηθφηεξεο παξαηεξήζεηο ηνπ
πεξηιακβάλαλε πεξηζζφηεξα απφ 200 θνηληθφπηεξα
(Phoenicopterus
ruber),
γεξαθνιεζηφγιαξν
(Stercorarius parasiticus), κηθξνπνπιάδα (Porzana
parva), πεπθνδξπνθιάπηε (Dendrocopos major),
λαλνδξπνθνιάπηε (Dendrocopos minor), βαιθαληθφ
δξπνθνιάπηε (Dendrocopos syriacus). Δπίζεο
παξαηήξεζε έλαλ πνηακνζθπξηθηή (Charadrius
dubius) ζε κία ιαθθνχβα κε λεξφ πίζσ απφ έλα
εκπνξηθφ θέληξν, πνιιά
καπξνθηξθηλέδηα (Falco
vespertinus),
θξαπγαεηνχο
(Aquila
pomarina),
αζπξνπάξεδεο
(Neophron
percnopterus),
θηζζφθνπθνπο
(Clamator
glandarius),
καπξνβνπηερηάξηα
(Podiceps
nigricollis),
βαιηφπαπηεο (Aythya nyroca), ζαξζέιεο (Anas
querquedula), ςαιίδεο (Anas acuta), λαλνζθαιίδξεο
(Calidris minuta), θαιακνθαλάδεο (Himantopus
himantopus), ιαζπφηξπγγεο (Tringa glareola), αθηίηεο
(Actitis hypoleucos). χλνιν 170 είδε κέζα κφλν ζε
κία εβδνκάδα.
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Γιαηί δεν επιζκέπηεζηε και
εζείρ ηην πεπιοσή?

Το quiz ηος
πποηγούμενος ηεύσοςρ

Ο Andreas Volz επηζθέθηεθε ηε ιίκλε Κεξθίλε θαη ηε
ιίκλε Καζηνξηά ζηηο αξρέο ηεο άλνημεο πνπ καο
πέξαζε. Σν ηαμίδη ηνπ ήηαλ πέξα απφ ηηο πξνζδνθίεο
ηνπ φζνλ αθνξά ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ηξάβεμε. Οη
εθπιεθηηθέο ηνπ θσηνγξαθίεο φπσο θαη ε παξαθάησ
βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα:

Σν είδνο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θσηνγξαθία είλαη έλαο
ήηαπξνο (Botaurus stellaris)

www.volz-naturfoto.de/de/aktuell.html

πγραξεηήξηα ζηνπο

O Adriaan Saynaeve επηζθέθηεθε ηηο Πξέζπεο, ηνλ
Έβξν θαη ηε Γαδηά (29/4-5/5/2011): Ο νδεγφο ζαο
ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκνο γηα καο θαη δελ ηνλ αθήζακε
νχηε ζηηγκή απφ ηα ρέξηα καο. Τπήξραλ, φκσο, ιίγνη
birdwatchers θαη ειπίδσ ν νδεγφο θαη ην birdwing λα
βνεζήζεη ζηελ πξνψζεζε απηήο ηεο παλέκνξθεο
πεξηνρήο σο έλαλ πξννξηζκφ γηα birdwatchers θαη
ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.

Peter Buxton
Dimitar Popov
Kerstin Blassnig
Boris Demovič
Leo Tukker
Dave Holden
Johan Debuck
Stefan Wegleitner
γηα ηε ζσζηή ηνπο απάληεζε.
Γείηε ζηε ζειίδα 9 ην quiz απηνχ ηνπ ηεχρνπο.

Επιζκεθηήκαηε ηην
ανανεωμένη
ιζηοζελίδα μας?
Ζ αλαλεσκέλε ηζηνζειίδα καο είλαη κεγαιχηεξε γηα λα
κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη πιεξνθνξίεο γηα λέα
θαληαζηηθά κέξε ζηε Βφξεηα Διιάδα φπσο ν
Ακβξαθηθφο θφιπνο, ε επξχηεξε πεξηνρή γχξσ απφ ηε
Θεζζαινλίθε, ην Πφξην Λάγνο, ν Νέζηνο, ε ιίκλε
Ηζκαξίδα θαη νη Πξέζπεο.

Θα ζέιακε λα ζαο επραξηζηήζνπκε ηδηαίηεξα γηα ηα
ζρφιηα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο απνζηέιιεηε θαη
ιππνχκαζηε πνπ δελ ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο ζην
newsletter γηα λα ηα ζπκπεξηιάβνπκε φια.

Νέα από ξενοδοσεία
Απνθαζίζακε λα ζπληάμνπκε έλα θαηάινγν κε
μελνδνρεία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ηα νπνία έρεηε
επηζθεθηεί θαη γηα ηα νπνία καο έρεηε ζηείιεη ήδε ηα
ζρφιηα ζαο. Ζ ιίζηα απηή ζα είλαη δηαζέζηκε ζηελ
ηζηνζειίδα καο γηα λα βνεζήζεη φζνπο απφ εζάο
ζθνπεχεηε λα
ηαμηδέςεηε εθεί. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα www.birdwing.eu
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Δπηζθεθηείηε

ηελ

ηζηνζειίδα

ζηε

δηεχζπλζε

www.birdwing.eu
Δδψ κπνξείηε λα δείηε ηηο αλαθνξέο ηαμηδηψλ ηνπ
ηξέρνληνο αιιά θαη παιηφηεξσλ ρξφλσλ. Αμίδεη ε
πξνζπάζεηα λα δηαβάζεηε ηηο ηαμηδησηηθέο αλαθνξέο
ησλ ηειεπηαίσλ 3 ρξφλσλ ηνπ David Tomlinson κε ηίηιν
“Gourmet Birds” .
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Νέα από ηην Κεπκίνη
Πνιινί επηζθέπηεο ηεο ιίκλεο Κεξθίλεο απηή ηελ άλνημε
παξαηήξεζαλ φηη ην θνκκάηη γεο φπνπ θάζε ρξφλν
έξρνληαη νη ραιθφθνηεο (Plegadis falcinellus) κεηψζεθε
αηζζεηά εμαηηίαο ησλ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ λσξίηεξα
ηνλ ίδην ρξφλν. Σν λεξφ ηνπ πνηακνχ απμήζεθε
απφηνκα, πιεκκχξηζε θαη έηζη ηψξα εηζέξρεηαη ζηε
ιίκλε κέζα απφ ην θνκκάηη γεο φπνπ βξίζθνληαη νη
ραιθφθνηεο. θνπφο είλαη ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζην
κέιινλ λα επαλαθέξνπλε ην λεξφ έηζη ψζηε λα
εηζέξρεηαη ζηε ιίκλε απφ ην θαλάιη πνπ ππήξρε. ιε
απηή ε θαηάζηαζε είρε σο απνηέιεζκα λα
παξαηεξεζνχλ ιηγφηεξα είδε ζηα ξερά λεξά ηνπ
αλαηνιηθνχ αλαρψκαηνο.
πσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ θσηνγξαθία, θέηνο
είρακε έλαλ αζπλήζηζην επηζθέπηε ζην παξπδάηην
δάζνο- έλαλ θνξκνξάλν αικπίλν.

Γηα κία αθφκε ρξνληά ε αλαπαξαγσγή ησλ
αξγπξνπειεθάλσλ (Pelecanus crispus) ζηηο ηερλεηέο
πιαηθφξκεο ζηέθζεθε κε επηηπρία, θαζψο ππήξμαλ
πάλσ απφ 90 λενζζνί. ηηο 21 Ηνπλίνπ, γηα έλαηε
δηαδνρηθή ρξνληά,
νη λεαξνί αξγπξνπειεθάλνη
δαθηπιηψζεθαλ (ζχλνιν 73 άηνκα) απφ ην πξνζσπηθφ
ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. ηε ζπλέρεηα ε επξχηεξε
πεξηνρή γχξσ απφ ηηο πιαηθφξκεο ήηαλ ππφ ηε ζηελή
παξαθνινχζεζε
ηνπ
Φνξέα
έηζη
ψζηε
λα
δηεπθνιπλζνχλ νη αξγπξνπειεθάλνη ζην ηάτζκα ησλ
λενζζψλ.
Δπίζεο ην πξνζσπηθφ ηνπ Φνξέα θαηαζθεχαζε
επηπιένληα ξνπζη απφ θνξκνχο δέληξσλ γηα λα
κπνξνχλ λα μεθνπξάδνληαη ζ‟ απηά νη λενζζνί κηαο θαη
ε ηθαλφηεηά ηνπο ζην πέηαγκα είλαη πεξηνξηζκέλε. Οη
λενζζνί απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εγθαηαιείςνπλ ηηο

πιαηθφξκεο θαη πέζνπλ ζην λεξφ δελ κπνξνχλ λα
επηζηξέςνπλ ζ‟ απηέο αθνχ νη πιαηθφξκεο είλαη
πςειφηεξεο απφ ηε ζηάζκε ηεο επηθάλεηαο ηεο
ιίκλεο.
ζνλ αθνξά ην δεπγάξη ησλ ρξπζαεηψλ (Aquila
chrysaetos), νη νπνίνη πεγαηλνέξρνληαη ζηε θσιηά
ηνπο ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο παξαηεξήζεηο εθεί
βξίζθεηαη κφλν έλαο λενζζφο θαη είλαη ηδηαίηεξα
εληππσζηαθφ πφζν γξήγνξα αλαπηχζζεηαη. Αμίδεη,
επίζεο, λα ζεκεησζεί ν ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο απφ
καπξνβνπηερηάξηα
(Podiceps
nigricollis)
(πεξηζζφηεξεο απφ 70 θσιηέο) θαη ην γεγνλφο φηη
πεξίπνπ 12 δεπγάξηα απφ πνηακνγιάξνλα (Sterna
hirundo) θσιηάδνπλ ζηε πισηή εμέδξα ηνπ Birdwing.
Αξθεηνί ηζίθηεδεο (Milvus migrans) αλαπαξάγνληαη
γχξσ απφ ηε ιίκλε θαη εηδηθφηεξα ζηε λνηηνδπηηθή
πιεπξά ηεο ζηνπ ιφθνπο ηνπ Μαπξνβνχλη.

Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα είκαζηε πνιχ ηπρεξνί θαζψο
παξαηεξήζακε θάπνηα ζπάληα είδε νξληζνπαλίδαο
ζηελ νξνζεηξά Κεξθίλεο- Μπέιεο ζε πςφκεηξν
πάλσ απφ 1.500 κέηξα.
Πην ζπγθεθξηκέλα
παξαηεξήζακε καχξν δξπνθνιάπηε (Dryocopus
martius), ππξξνθφηζπθα (Monticola saxatilis),
πεηξνπέξδηθα
(Alectoris
graeca),
ιεπθνλψηε
δξπνθνιάπηε (Dendrocopos leucotos), ππξξνβαζηιίζθν (Regulus ignicapillus), βνπλνδεληξνβάηε
(Certhia familiaris) θαη πνιιά άιια.
Σέινο, εμαηηίαο ηεο αλφδνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηα
δαξθάδηα (Capreolus capreolus) πξνηηκνχλ ηα
ρακειφηεξα πςφκεηξα θνληά ζηε ιίκλε. Πξνζσπηθά
πηζηεχσ φηη ν πιεζπζκφο ηφζν ησλ δαξθαδηψλ φζν
θαη ησλ αγξηνγνχξνπλσλ (Sus scrofa) έρεη απμεζεί
ζεκαληηθά ζηα Κξνχζηα ξε.
Φσηνγξαθίεο απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο Λίκλεο
Κεξθίλεο
Κώζηαο Παπαδόπνπινο
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Γάζορ Γαδιάρ
Ζ θαηάζηαζε ζην θέληξν νηθνηνπξηζκνχ ηεο Γαδηάο
έρεη βειηησζεί. Πνιινί απφ εζάο ίζσο λα γλσξίδεηε
φηη απφ ηελ 1ε Μαΐνπ πνιιέο εγθαηαζηάζεηο
(θαθεηέξηα,
ιεσθνξείν,
μελνδνρείν)
δελ
ιεηηνπξγνχζαλ. Σν θέληξν πιεξνθφξεζεο ηψξα
ιεηηνπξγεί απφ ηηο 9:00- 17:00 θαζεκεξηλά ππφ ηελ
αηγίδα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ,
ελψ ε κεηαθνξά κε ην ιεσθνξεηάθη σο ην ζεκείν
παξαηήξεζεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο 9:00 σο ηηο
19:00 θαζεκεξηλά απφ ηε WWF. Ζ πεδνπνξία ζηα
κνλνπάηηα είλαη δσξεάλ. Σα πξνβιήκαηα, θπζηθά,
επεξέαζαλ αξλεηηθά ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ
ηνπο ηειεπηαίνπο δχν κήλεο.
Δπίζεο, νη ππξθαγηέο ζηα ηέιε ηνπ Απγνχζηνπ
απείιεζαλ θαη ην δάζνο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ,
θαηαζηξέθνληαο
ρηιηάδεο
εθηάξηα
γεο.
Οη
ζεκαληηθφηεξεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ
Δζληθνχ Πάξθνπ επηπρψο δηαζψζεθαλ αιιά ήηαλ
πξαγκαηηθά κία πνιχ δχζθνιε θαηάζηαζε.

Δθνικό Πάπκο Γάζοςρ
Γαδιάρ- ΛεςκίμηρΣοςθλίος, Δλλάδα,
Πποζηαζία
Βιοποικιλόηηηαρ
Ωζηφζν κία ζεηηθή λφηα απνηέιεζε ε έθδνζε απφ ηε
WWF ηνπ βηβιίνπ:

‘Dadia-Lefkimi-Soufli Forest
National Park, Greece, Biodiversity,
Management and Conservation’.
Σν
βηβιίν
απηφ
απνηειεί κία άξηζηε
πξνζπάζεηα
κε
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο γηα φιεο
ηηο
έξεπλεο
πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ζηελ
πεξηνρή
ηα
ηειεπηαία
ρξφληα.
Δθδφζεθε απφ ηνπο
Γηψξγν Καηζαδσξάθε
θαη Hans Kallander
θαη
πεξηιακβάλεη
εηθνλνγξαθήζεηο ηνπ
Παζράιε Γνχγθαιε.
Αξηζκφο ISBN 9789607506108
Δπηθνηλσλήζηε κε ηε WWF γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζην email:

support@wwf.gr

Έκθεζη Birdwatching ζηη
Βπεηανία
Γπζηπρψο ν Steve θαη εγψ δελ ζα κπνξέζνπκε λα
παξαβξεζνχκε ζηελ έθζεζε απηή ηε ρξνληά, αιιά
πνιινί απφ εζάο γλσξίδεηε ήδε ην Νίθν απφ ην
μελνδνρείν Ληκλαίν ζηα Υξπζνρψξαθα ηεο
Κεξθίλεο, ν νπνίνο ζα καο αληηπξνζσπεχζεη.
Ο Νίθνο καδί κε πξνζσπηθφ απφ ηνπο θνξείο
δηαρείξηζεο ηεο Λίκλεο Κεξθίλεο, Αμηνχ-ΛνπδίαΑιηάθκνλα θαη ηεο Κνξψλεηαο θαη Βφιβεο ζα
βξίζθνληαη ζην marquee 5, stands 13 & 14.

19th – 21st August 2011
Venue: Egleton Nature Reserve, Rutland
Water, Oakham, Rutland, England
Representatives from Lake Kerkini, Axios
and Lake Koronia Management Bodies
will be there this year.
Make yourself known to them and give
them your support!
www.birdfair.org.uk
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Editor’s comment
Γεηά ζαο!
πλήζσο ν Steve γξάθεη
απηή ηε ζηήιε, αιιά ζην
ηεχρνο απηφ απνθάζηζα
λα ηε γξάςσ εγψ. αο
παξαθαιψ
λα
κε
ζπγρσξήζεηε γηα ηα πην
ζπλαηζζεκαηηθά
κνπ
ζρφιηα!
Ήδε αλαθέξακε ηηο δπζθνιίεο αιιά θαη ηηο
θαζπζηεξήζεηο
πνπ
ζπλαληήζακε
γηα
ηε
κεηαηξνπή ηνπ birdwing ζε θηιαλζξσπηθφ
νξγαληζκφ θαη νη νπνίεο καο έθαλαλ ηε δσή
δχζθνιε!
Ηδξχζακε ην birdwing ην 2008 θαη μεθηλήζακε ηηο
πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο
ειιεληθήο νξληζνπαλίδαο. Πιεξνθνξήζακε ηνλ
θφζκν γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε Βφξεηα
Διιάδα γηα παξαηήξεζε πνπιηψλ έηζη ψζηε λα
εληζρχζνπκε
ηνλ
νηθνηνπξηζκφ.
Γξάςακε
newsletters, δεκηνπξγήζακε κία ηζηνζειίδα κε
ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ καο
θαη ζπλεξγαζηήθακε κε ην πξνζσπηθφ ησλ θέληξσλ
πιεξνθφξεζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο γηα ηε
δηάζεζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, φπσο ν νδεγφο γηα
ηα πνπιηά γηα παηδηά. Ωζηφζν, ν θχξηνο ζθνπφο
καο ήηαλ θαη ζπλερίδεη λα είλαη ε άκεζε βειηίσζε
ησλ βηνηφπσλ ησλ δηάθνξσλ εηδψλ πνπιηψλ.
πγθεληξψζακε ρξήκαηα θαη ην πξψην καο έξγν
ήηαλ ε θαηαζθεπή πισηήο εμέδξαο γηα ηελ
αλαπαξαγσγή γιαξνληψλ ζηε ιίκλε Κεξθίλε, κία
πξνζπάζεηα πνπ ζηέθεηαη κε επηηπρία απφ ηφηε.
Σψξα κε θάπνηεο ρηιηάδεο επξψ ζε ηξαπεδηθφ
ινγαξηαζκφ θαη πεξηζζφηεξα απφ 600 κέιε ηα
πξάγκαηα θαίλνληαη θαιχηεξα. Διπίδνπκε φηη κε ηε
κεηαηξνπή ηνπ birdwing ζε θηιαλζξσπηθφ
νξγαληζκφ ζα πξνθχςνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο
γηα ζπγθέληξσζε επηπιένλ ρξεκάησλ, ηα νπνία ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πην απνηειεζκαηηθά έξγα γηα
ηελ πξνζηαζία ηεο ειιεληθήο νξληζνπαλίδαο.
ηαλ επηζθεθηήθακε γηα πξψηε θνξά ηελ έθζεζε
ηνπ Birdfair πξηλ κεξηθά ρξφληα, ζπλαληήζακε θαη
κηιήζακε κε έλαλ άληξα απφ έλα κεγάιν
νξγαληζκφ, ν νπνίνο είπε: «Διιάδα! Σν
πξνζπαζήζακε θαη ηα παξαηήζακε κέζα ζε ιίγν
δηάζηεκα. Δίλαη ηειεησκέλε ππφζεζε!». ηνλ άληξα
απηφλ ρξσζηάσ επγλσκνζχλε γηαηί κε πείζκσζε
(θαζψο είκαη πνιχ απνθαζηζηηθή) λα ηνπ απνδείμσ
φηη ήηαλ ιάζνο θαη φηη εκείο δελ ζα ηα
παξαηήζνπκε!
Σν ηειεπηαίν φκσο δηάζηεκα ηα ιφγηα ηνπ έξρνληαη
ζπλέρεηα ζην κπαιφ κνπ. Αλ θαη έρνπκε θαηαθέξεη
αξθεηά, κεξηθέο θνξέο θαίλεηαη φηη είκαζηε κφλνη
καο θαη φηη ηίπνηα δελ κπνξεί λα πεηχρεη.
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Ήιπηδα ίζσο αθειψο φηη ζα ππήξραλ πεξηζζφηεξνη
άλζξσπνη πνπ ζα επηζπκνχζαλ λα αγσληζηνχλ καδί
καο, λα αζθήζνπλ πίεζε ζηνπο δηνηθνχληεο, λα
βνεζήζνπλ
ζηελ
εθαξκνγή
δηάθνξσλ
πξνγξακκάησλ θαη λα κνηξαζηνχλ ην ίδην φξακα κε
καο.
κσο ππάξρνπλ θάπνηα κέιε ησλ νπνίσλ ε
βνήζεηα είλαη πνιχηηκε θαη πνπ πηζαλφλ λα κελ
αληηιακβάλνληαη πφζν πνιχ καο ππνζηεξίδνπλ.
Γηαηί ρσξίο ηελ ππνζηήξημή ηνπο ίζσο ηα
παξαηνχζακε. Αξθεί έλα απιφ email κε ζεηηθά
ζρφιηα γηα ηε δνπιεηά καο γηα λα καο δψζεη δχλακε
λα ζπλερίζνπκε.
Απηφ πνπ πξνζπαζψ λα πσ είλαη φηη δελ πξφθεηηαη
λα ηα παξαηήζνπκε θαη νπνηαδήπνηε βνήζεηα είλαη
εππξφζδεθηε. ζν πεξηζζφηεξνη είκαζηε ηφζα πην
πνιιά κπνξνχκε λα πεηχρνπκε!
Μπνξείηε λα ζθεθηείηε θάπνην ηξφπν γηα λα καο
βνεζήζεηε;














Μπνξείηε λα δεζκεπηείηε λα γξάθεηε ή
λα ζηέιλεηε email κία ή δχν θνξέο ην
ρξφλν ζηνπο δηνηθνχληεο;
Έρεηε θάπνηα πξαθηηθή ηδέα γηα ην πψο
ζα κπνξέζνπκε λα αμηνπνηήζνπκε ηα
ρξήκαηα πνπ ζπγθεληξψλνπκε γηα ηε
βειηίσζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ
πνπιηψλ;
Γλσξίδεηε απφ ζρεδηαζκφ ηζηνζειίδσλ;
Μπνξείηε λα δσξίζεηε ρξήκαηα (αλ δελ
ην έρεηε ήδε θάλεη);
Μπνξείηε λα γξάςεηε έλα άξζξν γηα ην
επφκελν newsletter;
Μπνξείηε λα καο ζπκβνπιέςεηε ζε
ζέκαηα νηθνλνκηθήο θχζεο γηα ην
birdwing;
Μπνξείηε λα καο βνεζήζεηε ζηελ
εθηχπσζε πιηθνχ;
Δίζηε ζε ζέζε εζείο ή θάπνηνο απφ ηελ
νηθνγέλεηά ζαο λα δηνξγαλψζεηε κία
εθδήισζε
γηα
ηε
ζπγθέληξσζε
ρξεκάησλ γηα ην birdwing;
Έρεηε θάπνηα άιιε ηδέα πνπ ζα
κπνξνχζακε λα ηε κνηξαζηνχκε κε φια
ηα κέιε καο;

Αλακέλνπκε ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζρφιηα ζαο, νη
νπνίεο ζα δεκνζηεπζνχλ ζην θζηλνπσξηλφ
newsletter. Αο ζπλεξγαζηνχκε γηα λα πεηχρνπκε
θάηη ζεηηθφ γηα ηα πνπιηά ηεο Διιάδαο!

Hilary Koll
info@birdwing.eu
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O Arthur Morris ζηη
Κεπκίνη
Ίζσο γλσξίδεηε ηνλ παγθνζκίνπ θήκεο ακεξηθάλν
θσηνγξάθν θχζεο ηνλ Arthur Morris, ν νπνίνο
επηζθέθηεθε πξηλ κεξηθνχο κήλεο καδί κε κία νκάδα
θσηνγξάθσλ ην Δζληθφ Πάξθν Λίκλεο Κεξθίλεο θαη
εληππσζηάζηεθε απφ ην ηνπίν θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
πξνζθέξεη γηα θαληαζηηθέο θσηνγξαθίεο. Ο Art, ν νπνίνο
παξέρεη πνιιέο ζπκβνπιέο θαη πιεξνθνξίεο πάλσ ζε
ζέκαηα
θσηνγξαθίαο
ζηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
www.birdsasart.com, έκεηλε ζην μελνδνρείν Ληκλαίν ζηα
Υξπζνρψξαθα θνληά ζηε ιίκλε.
Παξαθάησ αλαθέξνπκε θάπνηα ζρφιηα πνπ έθαλε γηα ην
ηαμίδη ηνπ:

Δλλάδα: Ω, θεέ μος!
Σα φλεηξα κνπ γηα ηε ιίκλε Κεξθίλε πξαγκαηνπνηήζεθαλ
απιά ζε κία εκέξα. Ζ πεξηνρή απνδείρηεθε πνιχ θαιχηεξε
απφ ηηο πξνζδνθίεο πνπ είρα. Σα πνπιηά είλαη θαηαπιεθηηθά
θαη ήκεξα. Καη ε νκάδα θαληαζηηθή! Καη ην θαγεηφ ζετθφ!
Τγηεηλφ θαγεηφ κε κειηηδάλεο εηδηθά γηα κέλα!
Δπίζεο, ην μελνδνρείν ήηαλ εθπιεθηηθφ! Ο Robert O‟ Toole
θαη εγψ κνηξαζηήθακε έλα ηεξάζηην δσκάηην κφλν κε 70€ ηε
βξαδηά, ηηκή ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη ην
παξαδνζηαθφ πξσηλφ.
Γεληθά ε πξψηε κέξα ήηαλ απίζαλε! Οη θσηνγξαθίεο πνπ
ηξάβεμα ήηαλ αλάκεζα ζηηο θαιχηεξεο θαη πην
ζπλαξπαζηηθέο πνπ έρσ βγάιεη ζηα 28 ρξφληα θαξηέξαο.

Εαρινή δακησλίωζη
ζηον Έβρο
Απηή ηελ άλνημε νκάδα εζεινληψλ δαθηπιίσζαλ δηάθνξα
είδε νξληζνπαλίδαο απφ ηηο 28 Απξηιίνπ σο ηηο 11 Μαΐνπ
ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Φνξέα δηαρείξηζεο Γέιηα Έβξνπ ζε
ζπλεξγαζία κε ην εζληθφ θέληξν δαθηπιηψζεσλ.
Αλ θαη ν πγξφο θαηξφο δελ απνηέιεζε ζχκκαρν ζην πεδίν,
δαθηπιηψζεθαλ 380 πνπιηά απφ 35 δηαθνξεηηθά είδε.
Δλδηαθέξνπζεο
ήηαλ
νη
εμήο
παξαηεξήζεηο:
Μαπξνκπγνράθηεο, Κξηθνκπγνράθηεο, Ναλν-κπγνράθηεο
(Ficedula
hypoleuca,
F.
albicollis,
F.
parva),
Γαζνθπιινζθφπνο, Κηηξηλνζηξηηζίδα & Πνηακν-ηξηιηζηήο
(Phylloscopus sibilatrix, Hippolais icterina & Locustella
fluvialitis), Σζηριαεδφλη (Luscinia luscinia), Μηθξνπνπιάδα
(Porzana parva).
Δπραξηζηνχκε φζνπο βνήζεζαλ ζηελ πξνζπάζεηα καο
είηε απφ θνληά είηε απφ καθξηά.
Πξνγξακκαηίδεηαη θαη λέα δαθηπιίσζε ζηα ηέιε
Απγνχζηνπ.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
επηθνηλσλήζηε κε ηελ Διέλε Μαθξπγηάλλε γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
ζην
email:

e.makrigianni@evros-delta.gr
ηα κέζα Ηνπιίνπ έγηλε ε θαηαγξαθή ηεο αλαπαξαγσγήο
ησλ πειαξγψλ ζην Ννκφ Έβξνπ.
Ζ θαηαγξαθή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπκβνιή ηνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Πάξθνπ Γέιηα Έβξνπ θαη ηνπ
WWF – Διιάο Πξφγξακκα Έβξνπ.
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Ξενοδοσείο Λιμναίο
Γιαθέηει και δωπεάν
αζύπμαηο δίκηςο!

πηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ζηε δηεχζπλζε:

www.limneokerkini.gr

Arthur Morris
Birds as Art 2011

Γηαβάζηε πεξηζζφηεξα ζρφιηα θαη
θσηνγξαθίεο
ζηελ
ειεθηξνληθή

δείηε ηηο
δηεχζπλζε:

www.birdsasart-blog.com/2011/02/28/greeceoh-my-god/

Ζ θαηάζηαζε ηνπ αλαπαξαγφκελνπ πιεζπζκνχ ηεο
πεξηνρήο κειεηάηαη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα θαη νη δχν
θνξείο έρνληαο κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ην είδνο
έκπξαθηα ζηεξίδνπλ ηελ παξαθνινχζεζή ηνπ.
πλνιηθά γηα ηελ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν ηνπ 2011
θαηαγξάθεθαλ 263 ελεξγέο θσιηέο, νη πεξηζζφηεξεο
εθ ησλ νπνίσλ ζηνπο παξέβξηνπο νηθηζκνχο.
Δλδεηθηηθά ζηνλ Πφξν θαηαγξάθεθαλ 10 ελεξγέο
θσιηέο, ζηηο Φέξεο 17, ζην Πξαγγί 22, ζηε Βχζζα 9,
ζηα Μαξάζηα 6.
ιεο ζρεδφλ νη θσιηέο ήηαλ θηηαγκέλεο πάλσ ζε
ζηχινπο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. ηηο ειάρηζηεο
εμαηξέζεηο ζπκπεξηιακβάλεηαη κία θσιηά ζην Λνπηξφ
πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζην θακπαλαξηφ ηεο εθθιεζίαο,
κία θσιηά ζε θνπγάξν ζην νπθιί θαη κία θσιηά ζε
θνξκφ δέληξνπ ζηα Ρίδηα Έβξνπ.
Ζ θαηαγξαθή πειαξγψλ είλαη κηα ζπλαξπαζηηθή
εκπεηξία. εκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα πνπιηά
δίλνπλ πάληα νη θάηνηθνη ησλ νηθηζκψλ ηα ζπίηηα ησλ
νπνίσλ είλαη δίπια ζηηο θσιηέο. Δίλαη εληππσζηαθφ
πφζν λνηάδνληαη γηα ηα πνπιηά θαη κε πφζε πξνζνρή
ηα παξαηεξνχλ.
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο γηα δηάθνξεο αλζξσπνγελείο
αηηίεο πνιιά είδε πνπιηψλ έρνπλ κεησζεί, έλα εθ ησλ
νπνίσλ θαη ν Πειαξγφο. Ο Έβξνο είλαη κηα απφ ηηο
ζεκαληηθέο πεξηνρέο ζηε ρψξα καο γηα ην είδνο θαη
ειπίδνπκε φηη απηφ ζα δηαηεξεζεί γηα πάληα.

Eleni Makrigianni
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Δθνικό Πάπκο Αναηολικήρ
Μακεδονίαρ Θπάκηρ

Σςνεπγάηερ Birdwing

Τπάξρνπλ θάπνηεο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ πεξηνρή
ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο
απφ ηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ Ηνπιίνπ φπσο ε ζχζηαζε
ηνπ λένπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Δπίζεο ην θέληξν
πιεξνθφξεζεο ζην Πφξην Λάγνο παξακέλεη αλνηρηφ ηα
αββαηνθχξηαθα (10:00-15:00) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
θαινθαηξηνχ εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο θίλεζεο ηνπξηζηψλ
ζηε πεξηνρή. Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάπνηεο
ζπλαληήζεηο κε ηνλ αιηεπηηθφ ζπλεηαηξηζκφ Νέζηνπ κε
ζθνπφ ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν θνξέσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο ιαζξνζεξίαο, ηεο ιαζξαιηείαο θαη ηεο
ιαζξνυινηνκίαο θιπ.

Αλαθέξακε ήδε ζην πξνεγνχκελν newsletter φηη
πνιινί απφ εζάο εθθξάζαηε ηελ επηζπκία ζαο λα
καο ππνζηεξίμεηε ζηηο πξνζπάζεηεο καο γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο νξληζνπαλίδαο ηεο Βνξείνπ Διιάδαο
σο ζπλεξγάηεο ηνπ birdwing, δίλνληαο εηήζηα
ζπλδξνκή ηεο ηάμεο ησλ 10€ ην ρξφλν. Οη
ζπλεξγάηεο ηνπ birdwing ζα ιακβάλνπλ επηπιένλ
πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν καο θαη ζα καο βνεζήζνπλ
λα απνθηήζνπκε κία πην ζηεξεή νηθνλνκηθή βάζε. Σα
νλφκαηα ησλ ζπλεξγαηψλ (εθηφο αλ επηζπκείηαη ε
αλσλπκία) ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα επφκελα
newsletters.

Σελ Κπξηαθή 10 Ηνπιίνπ ζηελ παξαιία ηνπ Πνληνιίβαδνπ
Καβάιαο,
βξέζεθε
λεθξή
κηα
Γεξκαηνρειψλα
(Dermochelus coriacea). Σν ζαιάζζην εξπεηφ πλίγεθε
αθνχ πξψηα είρε κπιερηεί ζε δίρηπ, ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε
είλαη παξάλνκε. Σν είδνο απηήο ηεο ρειψλαο είλαη
πειαγηθφ θαη απαληά ζε φινπο ηνπο σθεαλνχο ηνπ
θφζκνπ. αλ επηζθέπηεο εκθαλίδεηαη πάξα πνιχ ζπάληα
ζηα λεξά ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη απηφ θαζηζηά ηελ
απψιεηα αθφκα ελφο
αηφκνπ ζηελ πεξηνρή
(είρε πξνεγεζεί ην 2009
παξφκνην
πεξηζηαηηθφ
ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε)
αθφκα πην ζεκαληηθφ
απφ
άπνςεο
βηνπνηθηιφηεηαο
ζηηο
Θάιαζζεο καο. Δίλαη
ην κεγαιχηεξν είδνο ρειψλαο ζηνλ θφζκν θαη κπνξεί λα
θηάζεη ζε βάξνο ηα 600 θηιά θαη κήθνο θαβνπθηνχ πάλσ
απφ 2 κέηξα. Ζ ζπγθεθξηκέλε πνπ βξέζεθε λεθξή, δχγηδε
θνληά ζηα 150 θηιά θάηη πνπ ππνδεηθλχεη ηελ πνιχ λεαξή
ειηθία ηεο παξφιν ην κέγεζφο ηεο.

Διπίδνπκε φηη ζα κπνξέζνπκε λα ζπλδπάζνπκε ηελ
ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπλεξγάηεο καο κε ηελ
κεηαηξνπή
ηνπ
birdwing
ζε
θηιαλζξσπηθφ
νξγαληζκφ. Ωζηφζν ππάξρνπλ γξαθεηνθξαηηθέο
θαζπζηεξήζεηο θαη γη‟ απηφ πξνζπαζνχκε λα
ηειεηνπνηήζνπκε έλα link ζηελ ηζηνζειίδα καο γηα
ηνπο ζπλεξγάηεο καο κέζα ζην εξρφκελν
θζηλφπσξν.

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αληηιεθζεί θάπνηα ζαιάζζηα
ρειψλα πνπ αληηκεησπίδεη πξφβιεκα, πξέπεη λα ηελ
θξαηήζεη έμσ απφ ην λεξφ ψζηε λα κελ πληγεί θαη
παξάιιεια λα ηελ θξαηάεη βξεγκέλε. Καιφ είλαη λα
εηδνπνηεζεί ν ηνπηθφο ιηκεληθφο ζηαζκφο, ν ΑΡΥΔΛΩΝ
ζηελ Αζήλα (ηει. +30 210 8944444) ή ην ΔΚΠΑΕ
(Κέληξν Πεξίζαιςεο Άγξησλ Εψσλ). Δπηζθεθηείηε ηελ
ηζηνζειίδα ηνπο ζηε δηεχζπλζε:

Αλ επηζπκείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε θάπνηα δσξεά,
επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα καο www.birdwing.eu
Κάησ απφ ηε ιίζηα κε ηηο δηεπζχλζεηο άιισλ
ηζηνζειίδσλ ππάξρεη ε επηινγή Donate.
Δλαιιαθηηθά θάληε θιηθ εδψ:

This issue’s quiz!
Can you identify these birds?

www.ekpazp.gr/multi158/index.php?lang=en
Γηαβάζηε πεξηζζφηεξα γηα ην Δζληθφ Πάξθν Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ζηελ ηζηνζειίδα:

www.fd-nestosvistonis.gr/site

Το quiz ηος ηεύσοςρ αςηού
Μπνξείηε λα αλαγλσξίζεηε ηα παξαθάησ είδε;
Πεξηκέλνπκε ηηο απαληήζεηο ζαο ζην
email:

quiz@birdwing.eu.
Οη απαληήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ quiz βξίζθνληαη ζηε
ζειίδα 4
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Γεύηεπη έκδοζη
ηος οδηγού
«Παπαηήπηζη
ποςλιών ζηη
Βόπεια Δλλάδα»
„

Πξαγκαηηθά ην βηβιίν απηφ είλαη απαξαίηεην!
Ζ δεχηεξε έθδνζε δηαζέηεη:
 176 ζειίδεο εθ ησλ νπνίσλ νη 16 έγρξσκεο
 Αλαζεσξεκέλεο θαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα
ηε ιίκλε Κεξθίλε, ην Γέιηα ηνπ Έβξνπ, ην Πφξην
Λάγνο, ην Νέζην, ηε ιίκλε Ηζκαξίδα θαη ηε Γαδηά
 Πιεξνθνξίεο γηα λέεο ηνπνζεζίεο φπσο ν
Ακβξαθηθφο θφιπνο, ην Γέιηα ηνπ Καιακά, νη
Πξέζπεο θαη ην φξνο Παγγαίν
 Λεπηνκεξείο ράξηεο θαη πεξηγξαθέο ησλ πεξηνρψλ
γχξσ απφ ηελ Θεζζαινλίθε, ζηηο νπνίεο
ζπκπεξηιακβάλνληαη ε πεξηνρή ηνπ Αμίνπ- ΛνπδίαΑιηάθκνλα, νη αιπθέο Κίηξνπο, Νέα Αγαζνχπνιε θαη
ζηελ αλαηνιηθή αθηή ην Αγγεινρψξη θαη νη
ιηκλνζάιαζζεο ηεο Δπαλσκήο
 8 θαηλνχξηεο ηνπνζεζίεο ζηε ιίκλε Κεξθίλε θαη
θαηλνχξηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ζηνλ Έβξν

Έκθεζη θωηογπαθίαρ
Birdwing

 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα πνιιά άιια κέξε φπσο ν
ιπκπνο, ε ιίκλε Κάξια, ε νξνζεηξά ηεο Ρνδφπεο
θαη ηεο Πίλδνπ
 Πεξηζζφηεξν
ιεπηνκεξείο
ράξηεο
θαη
αλαιπηηθφηεξεο νδεγίεο
 ηνηρεία GPS πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
απφ απηνχο πνπ δηαζέηνπλ εμνπιηζκφ SAT NaVs ή
GPS ή ην αληίζηνηρν πξφγξακκα ζην θηλεηφ ηνπο
 Σξέρνπζα ιίζηα ηεο νξληζνπαλίδαο ηεο πεξηνρήο
 Λίζηα ησλ πνπιηψλ ηεο Διιάδαο ζηελ νπνία
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ζπάληα είδε ζχκθσλα
κε ηελ Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία θαζψο
επίζεο θαη έγρξσκεο θσηνγξαθίεο εηδψλ ηδηαίηεξεο
ζεκαζίαο ζηελ πεξηνρή.
Σα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο ηνπ βηβιίνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα
ηελ
πξνζηαζία
ηεο
νξληζνπαλίδαο ηεο Βνξείνπ Διιάδαο.
Σν βηβιίν κπνξεί λα αγνξαζηεί είηε απεπζείαο απφ
ηελ ηζηνζειίδα καο www.birdwing.eu κε ηε ρξήζε
πηζησηηθήο θάξηαο, είηε κέζσ ηξαπέδεο. Παξαθαιψ
ζηείιηε καο email ζηε δηεχζπλζε info@birdwing.eu
γηα ιεπηνκέξεηεο φζνλ αθνξά ηελ ηξάπεδα.
Απνζηέιινπκε ηαρπδξνκηθά ηα βηβιία ζε φιν ηνλ
θφζκν.

Πολλέρ εςσαπιζηίερ

photo@birdwing.eu

Δπραξηζηνχκε ηνπο Διέλε Μαθξπγηάλλε θαη
Ησαλλίδε Παλαγηψηε απφ ην Γέιηα ηνπ Έβξνπ, ηε
Λία Παπαδξάγθα απφ ηνλ Αμηφ, ηνπο Γεκάθε
Αγγειηθή, Κψζηα Παπαδφπνπιν θαη Ναδεξίδε
Θεφδσξν απφ ηε Κεξθίλε, ηνλ Βαζίιε Σεξδή απφ ην
Πφξην Λάγνο θαη ην πξνζσπηθφ φισλ ησλ θέληξσλ
πιεξνθφξεζεο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο πνπ καο
έδσζαλ πιεξνθνξίεο. Σέινο, ζα ζέιακε λα
επραξηζηήζνπκε φζνπο φινπο εθείλνπο πνπ
μεράζακε λα αλαθέξνπκε!

Birdwing News – 10

Καινθαίξη 2011

Απνθαζίζακε
ζην
επφκελν
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