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Αξηζκνί ξεθόξ

…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 email.
Δπίζεο,
ηα
θέληξα
πιεξνθφξεζεο
εθηππψλνπλ αληίηππα θαη ηα δηαλέκνπλ ζηνπο
επηζθέπηεο.

ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ θαηαξξίθηεθε έλα
επξσπατθφ ξεθφξ θαζψο ζην Γέιηα ηνπ Έβξνπ
εκθαλίζηεθαλ 2.000 θαζηαλφπαπηεο (Tadorna
ferruginea).

1.400 € ζπγθεληξώζεθαλ ζε
έλα κήλα
ηα κέζα Ιαλνπαξίνπ ν νδεγφο «Παξαηήξεζε
πνπιηψλ ζηε Βφξεηα Διιάδα» ήηαλ έηνηκνο. Απφ
ηφηε νη πσιήζεηο ηνπ νδεγνχ καδί κε ηηο δσξεέο
θάπνησλ κειψλ καο είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηε
ζπγθέληξσζε 1.400€ κφλν ζε έλα κήλα! Θέινπκε λα
επραξηζηήζνπκε φινπο εζάο γηα ηελ νηθνλνκηθή ζαο
ππνζηήξημε θαη ειπίδνπκε λα ζπλερίζνπκε κε απηφλ
ηνλ ηξφπν κέζα ζην 2011 έηζη ψζηε λα
ζπγθεληξσζνχλ ρξήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
ειιεληθήο νξληζνπαλίδαο θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηεο
ζηε Βφξεηα Διιάδα.
Δηδηθφηεξα ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε γηα ηελ
γελλαηνδσξία ηνπο ΚΜ απφ ηε Μειβνχξλε ηεο
Απζηξαιίαο, ηνπο LVH θαη HVH απφ ηελ Οιιαλδία
θαη LB πνπ αγφξαζε έλα κεγάιν αξηζκφ ησλ βηβιίσλ
πνπ πνπιάκε γηα ηε ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ γηα ην
Birdwing.

Γηαβάζηε πεξηζζφηεξα γηα ην ξεθφξ απηφ αιιά θαη
γηα ηα άιια είδε πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηηο αξρέο
ηνπ 2011 ζηε ζειίδα 5.

Τν κέιινλ ηνπ Birdwing
Η έθθιεζε καο ζην πξνεγνχκελν ηεχρνο γηα
απνζηνιή ησλ ζθέςεψλ ζαο γηα ην κέιινλ ηνπ
Birdwing είρε αληαπφθξηζε, θαζψο δερηήθακε
πνιιά κελχκαηα.
Γηαβάζηε πεξηζζφηεξα γηα ηα ζρφιηα
αλαγλσζηψλ καο ζηηο ζειίδεο 3 θαη 4.

ησλ

Μία καηηά ζηηο πωιήζεηο ηεο δεύηεξεο
έθδνζεο ηνπ νδεγνύ ωο ζήκεξα
Οη πσιήζεηο ηνπ βηβιίνπ αλά ηνλ
δηακνξθψλνληαη κέρξη θαη ζήκεξα σο εμήο:
Μ. Βξεηαλία:33
Γεξκαλία:5
Απζηξία:3
Γαλία:1
Απζηξαιία:1
Ννξβεγία:1

Διιάδα:18
Βέιγην:4
Φηλιαλδία:3
ινβαθία:1
νπεδία:1

θφζκν

Οιιαλδία:10
Διβεηία:4
Βνπιγαξία:2
Ιξιαλδία:2
Ιηαιία:1

Αλαθαιχςηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξείηε λα
πξνκεζεπηείηε έλα αληίηππν ηνπ νδεγνχ ζηε ζειίδα
10.

Άλνημε 2011

Birdwing News - 1

Νέα από ηελ Κεξθίλε
Η άλνημε θαηέθηαζε θαη νη αξγπξνπειεθάλνη φπσο θάζε
ρξφλν βξίζθνληαη ήδε πάλσ ζηηο πιαηθφξκεο γηα ηελ
αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν.
Σε ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηελ πεξηνρή
επηζθέθηεθαλ δχν δηάζεκνη θσηνγξάθνη απφ ηηο Η.Π.Α.
καδί κε άιινπο απφ δηάθνξεο ρψξεο ζηα πιαίζηα κίαο
ζπλάληεζεο εξγαζίαο. Οη Arthur Morris θαη Robert
O’Toole παξέκεηλαλ γηα κία εβδνκάδα ζηελ πεξηνρή θαη
εληππσζηάζηεθαλ απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο
επίζεο θαη απφ ηε θηιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ
αξγπξνπειεθάλσλ.

Σν πξνζσπηθφ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Λίκλεο Κεξθίλεο
κε έλα φρεκα ζαλ κηθξφ ηαλθ θαη κε ηνλ θαηλνχξην
εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξψηε
ραξηνγξάθεζε ηεο πεξηνρήο γχξσ απφ ηε ιίκλε.

ηηο 17/3/2011 ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο κε ηε βνήζεηα
ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηνπ Ληζνηφπνπ θαη ηεο
Κεξθίλεο πξαγκαηνπνίεζε δελδξνθχηεπζε ζε
πεξηνρή θνληά ζηε γέθπξα ηεο Βπξψλεηαο ζηα
πιαίζηα κίαο πξνζπάζεηαο γηα πεξηζζφηεξν πξάζηλν
ζηελ πεξηνρή.

Φσηνγξαθίεο απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο Λίκλεο Κεξθίλεο

Νέα Απξηιίνπ γηα ηα αξπαθηηθά
Γχν δεπγάξηα ζαιαζζαεηψλ (Haliaeetus Albicilla)
θσιηάδνπλ ζηε πεξηνρή ηεο ιίκλεο Κεξθίλεο. Δπίζεο
έλαο ρξπζαεηφο (Aquila chrysaetos) θαζψο θαη
ηζίθηεδεο (Milvus migrans) ήδε βξίζθνληαη ζηε
θσιηά ηνπο γηα ηελ αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία. Οη
θξαπγαεηνί (Aquila pomarina) θαηαθηάλνπλ ζε
θαζεκεξηλή
βάζε,
ελψ
παξαηεξήζεθαλ
πεξηζζφηεξνη απφ 140 θηδαεηνί (Circaetus gallicus).

Steve Mills
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Birdwing- λέα
ζπλαξπαζηηθά ζρέδηα
Η Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζεηηθά θαη
επνηθνδνκεηηθά ζαο ζρφιηα θαζψο θαη ηηο
ζπκβνπιέο ελφο εηδηθνχ απνθαζίζακε λα
δειψζνπκε ην Birdwing σο θηιαλζξσπηθφ
νξγαληζκφ, γεγνλφο πνπ
ζα καο σθειήζεη ζεκαληηθά.

Μεηά απφ απηή ηελ απφθαζε ζα πξέπεη λα
αλαζεσξήζνπκε απηά πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο
ππνζηεξηθηέο καο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ
δηαθνξεηηθά θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη έρνπλ
δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο πνπ καο ζηεξίδνπλ.
Κάπνηνη απφ απηνχο ελδηαθέξνληαη λα κάζνπλ
γηα ηηο ηνπνζεζίεο ζηε Βφξεηα Διιάδα φπνπ
κπνξνχλ λα παξαηεξήζνπλ δηάθνξα είδε. Η
αλάπηπμε ηνπ νηθνηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή είλαη
θάηη πνπ καο ελδηαθέξεη γη απηφ ζα ζπλερίζνπκε
λα παξέρνπκε πιεξνθνξίεο δσξεάλ.
Ωζηφζν πνιινί απφ εζάο έρεηε εθθξάζεη ηελ
επηζπκία λα ππνζηεξίμεηε ηηο πξνζπάζεηεο καο
γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νξληζνπαλίδαο ηεο
Βνξείνπ Διιάδαο θαη λα απνθηήζεηε γλψζεηο
πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα πνπιηά θαη ηα
ελδηαηηήκαηα ηνπο. Θα ζέιακε απηνί νη
ππνζηεξηθηέο λα γίλνπλ Birdwing partners.

Κάπνηα από ηα ζρόιηα
ζαο
Πηζηεχσ φηη νη πεξηζζφηεξνη ζπλδξνκεηέο δελ
ζα έρνπλ απνιχησο θαλέλα πξφβιεκα λα
πιεξψλνπλ ηελ εηήζηα ηνπο ζπλδξνκή.
Πξνηείλσ λα ην θάλεηε θαη είκαη ζίγνπξνο φηη
φινη ζα αληαπνθξηζνχλ ζεηηθά. πλερίζηε ηελ
θαιή δνπιεία!
Λεςηέπηρ Σηάβπακαρ
Σν
ελεκεξσηηθφ
ζαο
θπιιάδην
είλαη
θαηαπιεθηηθφ θαη θπζηθά ζα ζέιακε λα ζαο
ππνζηεξίμνπκε.
Suzie και Terry Miles (Κέιπ Τάοςν)
Δίκαη εληππσζηαζκέλε κε ην ζαπκάζην έξγν πνπ
παξάγεηε θαη λαη ζα ήκνπλ ηδηαίηεξα ραξνχκελε
λα ζαο ππνζηεξίμσ ζε εηήζηα βάζε.
Henrietta Molivadas
Δίκαη ζίγνπξνο φηη φινη φζνη ιακβάλνπλ ην
ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ηνπ Birdwing ζα είλαη
πξφζπκνη λα δσξίζνπλ έζησ έλα κηθξφ
ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πηελψλ
θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο ζηελ Διιάδα. Οη
πεξηνρέο απηέο πνπ αθφκε δηαηεξνχλ ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ ηνπο πξέπεη λα πξνζηαηεπηνχλ. Οη
δξάζεηο ζηελ Διιάδα, νη νπνίεο πιεξνθνξνχλ
θαη εθπαηδεχνπλ ηνπο πνιίηεο, είλαη πνιχ
ζεκαληηθέο. Αιιά ρσξίο ρξήκαηα δελ γίλεηε
ηίπνηα! Έηζη, 20 € σο εηήζηα ζπλδξνκή δελ είλαη
κεγάιν πνζφ!
Michael Gigon
Δπραξηζηψ γηα ην κήλπκα ζαο- αμίδεηε
πξαγκαηηθά ηελ ππνζηήξημή καο. Όζν αθνξά
ηελ εηήζηα ζπλδξνκή λα ιάβεηε ππφςε ηελ
ζπκκεηνρή κνπ.
Karen Mather (Μελβούπνη, Αςζηπαλία)

Γηα λα γίλεηε Birdwing partner ,φπσο πνιινί
απφ εζάο ζπκθσλήζαηε ήδε, ρξεηάδεηαη κία
εηήζηα ζπλδξνκή ηεο ηάμεο ησλ 10€.
Οη
Birdwing partners ζα ιακβάλνπλ
επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν πνπ
παξάγεηαη θαη επηπιένλ ζα ππάξρεη κία
πεξηζζφηεξν ζηεξεή νηθνλνκηθή ππνζηήξημε γηα
ην Birdwing. Σα νλφκαηα ησλ Birdwing partners
ζα δεκνζηεχνληαη ζηα ελεκεξσηηθά newsletter,
εθηφο αλ επηζπκείηε ηελ αλσλπκία.
Μφιηο ζα είκαζηε έηνηκνη ζα ζαο ελεκεξψζνπκε
κε email γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξείηε λα
γίλεηε Birdwing partner.
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Θα ήκνπλ πνιχ ραξνχκελνο λα ζπλεηζθέξσ ζην
έξγν ζαο ζε εηήζηα βάζε θαη λα ππνζηεξίμσ ηελ
πξφηαζή ζαο γηα κεηαηξνπή ηνπ Birdwing ζε
θηιαλζξσπηθφ νξγαληζκφ κε ηελ πξνυπφζεζε
φηη ζα εμαζθαιίζεηε αξθεηά ρξήκαηα γηα ην
ζθνπφ απηφ.
Tony Mercer
Η πξφηαζε ζαο θαίλεηε ζσζηή θαη είκαη
δηαηεζεηκέλνο λα γίλσ ζπλδξνκεηήο. πλερίζηε
ηελ θαιή δνπιεηά.
David Tomlinson
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Τα ζρόιηα ζαο ζπλέρεηα…
αο επραξηζηνχκε μαλά γηα […] ην ελεκεξσηηθφ
θπιιάδην . Ννκίδσ φηη ε δνπιεηά πνπ θάλεηε κε ην
Birdwing είλαη ππέξνρε θαη πξαγκαηηθά επηθξνηψ ηελ
πξνζπάζεηα ζαο, ζπλερίζηε!
Phil Knott
Ναη- λνκίδσ φηη ε κεηαηξνπή ηνπ Birdwing ζε
θηιαλζξσπηθφ νξγαληζκφ είλαη πνιχ θαιή ηδέα θαη
είκαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψλσ ην ζπκβνιηθφ πνζφ
ησλ 10€
γηα ηε ζπλδξνκή κνπ θάζε ρξφλν.
Αλππνκνλψ λα αθνχζσ λέα ζαο θαη ειπίδσ λα έρεηε
ηελ ππνζηήξημε θαη άιισλ αλζξψπσλ.
Chris Driver

Τν quiz ηνπ
πξνεγνύκελνπ ηεύρνπο
Σν πνπιί Α ήηαλ έλαο
ραιηθνθπιηζηήο
(Arenaria interpres).

Σν πνπιί Β ήηαλ κία δεληξνθειάδα (Anthus
trivialis) ζην Πφξην Λάγνο.

Ννκίδσ φηη ε ηδέα ζαο γηα ην Birdwing είλαη πνιχ
θαιή θαη ζα ήζεια λα γίλσ θαη εγψ ζπλδξνκεηήο.
πλερίζηε ηελ θαιή δνπιεηά.
David Parker

αο επραξηζηψ γηα ην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ηνπ
Birdwing, ην νπνίν πεξηέρεη ελδηαθέξνληα άξζξα θαη
θαηαπιεθηηθέο θσηνγξαθίεο. Θα ήζεια λα γίλσ θαη
εγψ ζπλδξνκεηήο γηα λα ζαο βνεζήζσ λα
πξνσζήζεηε ηνπο ζθνπνχο ηνπ Birdwing.
Vaila Walker
Δίκαη πξφζπκνο λα ζπλεηζθέξσ εηήζηα ζηελ
πξνζπάζεηά ζαο. Ωζηφζν ζα ήζεια λα γλσξίδσ ηνλ
ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν μνδεχνληαη ηα ρξήκαηα. Θα
πξνηηκνχζα ηα ρξήκαηα λα πξννξίδνληαη γηα δξάζεηο
φπσο ε θαηαζθεπή πισηψλ εμέδξσλ γηα ηα γιαξφληα
ή γηα αγνξά γεο γηα πξνζηαζία δηαθφξσλ εηδψλ
(λνκίδσ φηη αλαθέξαηε απηή ηελ επηινγή).
Jort Verhulst

Πξνγξακκαηηζκόο
Όζν αθνξά ην παξαπάλσ ζρφιην ηνπ Jort, ζα ζέιακε
λα ζαο δηαβεβαηψζνπκε φηη ηα ρξήκαηα πνπ
ζπγθεληξψλνληαη αμηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζε έξγα
θαη δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νξληζνπαλίδαο θαη
ησλ ελδηαηηεκάησλ ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ εκείο νη ίδηνη
αλαιακβάλνπκε ηα έμνδα γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ
Birdwing ζε θηιαλζξσπηθφ νξγαληζκφ έηζη ψζηε ηα
ρξήκαηα απφ ηηο δσξεέο ζαο λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ
πξνζηαζία ησλ πνπιηψλ ζηελ Διιάδα.
Steve και Hilary
Δθηηκνύκε όια ηα ζρόιηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο
ζαο θαη ιππνύκαζηε πνπ δελ ππάξρεη αξθεηόο
ρώξνο ζην θπιιάδην γηα λα ηα ζπκπεξηιάβνπκε
όια. Δπραξηζηνύκε ζεξκό όζνπο επηθνηλωλήζαλε
καδί καο.
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πγραξεηήξηα ζηνπο Stefan Wegleitner, Johanes
Laber, Chis Durdin θαη Leo Tukker γηα ηηο ζσζηέο
ηνπο απαληήζεηο.
Κάπνηνη ππνζηεξηθηέο καο αλέθεξαλ φηη ε
δήισζε ηνπ Birdwing σο θηιαλζξσπηθνχ
νξγαληζκνχ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην ζα είλαη
ιηγφηεξν σθέιηκε απ’ φηη ε δήισζε ζηελ Διιάδα.
Αλ θαη ελ κέξεη ζπκθσλνχκε κε απηέο ηηο
αλεζπρίεο, πηζηεχνπκε φηη ε δήισζε ζην
Ηλσκέλν
Βαζίιεην
ζα
είρε
κεγαιχηεξε
παξαθξάηεζε θφξνπ δεδνκέλνπ φηη ε πιεηνςεθία
ησλ ππνζηεξηθηψλ καο πξνέξρεηαη απφ ηελ
Αγγιία. Δπίζεο, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη
θάλνπκε κία πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγήζνπκε
ζηελνχο δεζκνχο κε ειιεληθνχο νξγαληζκνχο
φπσο είλαη ε Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία θαη
ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο. Όια ηα
έξγα καο (φπσο θαη ε θαηαζθεπή ησλ πισηψλ
εμέδξσλ γηα ηα γιαξφληα ζηελ Κεξθίλε) ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηε ζπλεξγαζία απηψλ ησλ
Φνξέσλ. Θεσξνχκε ην Birdwing σο έλαλ
νξγαληζκφ, νπνίνο απφ ηε κία ζα πξνθαιέζεη
δηεζλέο ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
ειιεληθήο νξληζνπαλίδαο θαη απφ ηελ άιιε ζα
ζπλεξγάδεηαη θαη κε ππάξρνπζεο νκάδεο.
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Χεηκωληάηηθεο
κεηξήζεηο
Καζψο ηα πξψηα ρηφληα έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο ηνλ
Ιαλνπάξην ζηε ιίκλε Κεξθίλε, ε πεξηνρή θηινμέλεζε
600 θνηληθφπηεξα (Phoenicopterus ruber), 70
ρνπιηαξνκχηεο (Platalea leucorodia), 85 λαλφθπθλνπο
(Cygnus columbianus), 1.500 αζπξνκέησπεο ρήλεο
(Anser albifrons) θαη 15 ζηαρηφρελεο (Anser anser).
ηα αξπαθηηθά ζπκπεξηιακβαλφηαλ 9 ζηηθηαεηνί
(Aquila clanga), 4 ζαιαζζαεηνί (Haliaeetus Albicilla),
πεηξίηεο (Falco Peregrinus), λαλνγέξαθν (Falco
columbarius), ρεηκσλφθηξθνο θαη θαιακφθηξθνο (Circus
cyaneus & aeruginosus). ηηο πάπηεο παξαηεξήζεθαλ
15 λαλνπξίζηεο (Mergellus albellus), 2 ζηαρηφπαπηεο
(Aythya marila), 2 ζαιαζζνπξίζηεο (Mergus serrator),
9
ρελνπξίζηεο
(Mergus
merganser),
θάπνηα
θεθαινχδηα (Oxyura leucocephala) θαη θάπνηεο
ρελφπαπηεο (Clangula hyemalis). ηηο 27 ηνπ κήλα
παξαηεξήζεθαλ κπνχθνη (Bubo bubo), 4 γεξαλνί
(Grus grus), 5 καπξνπειαξγνί (Ciconia nigra) θαη 5
δηπινθέθαια (Lanius excubitor).
ηα highlights ηνπ Φεβξνπαξίνπ ζα πξέπεη λα
αλαθέξνπκε 5 φξληα (Gyps fulvus). Σνλ Μάξηην είρακε
ηελ επηζηξνθή ησλ πξψησλ κεηαλαζηψλ φπσο 15
ηζίθηεδεο (Milvus migrans), νη νπνίνη ήδε
αλαπαξάγνληαη, 1 ςαξαεηφο (Pandion haliaetus), 140
θηδαεηνί (Circaetus gallicus), 4 γεξαθαεηνί (Hieraaetus
pennatus), κεξηθνί θξαπγαεηνί (Aquila pomarina) θαη 4
ζαιαζζαεηνί
(Haliaeetus
Albicilla).
Δπίζεο
παξαηεξήζεθαλ 140 πνηακνζθπξηρηέο (Charadrius
dubius), 80 καρεηέο (Philomachus pugnax) θαη 80
ιηκφδεο
(Limosa
limosa),
45
ξνδνπειεθάλνη
(Pelecanus
onocrotalus)
θαη
75
ρνπιηαξνκχηεο(Platalea leucorodia).
ην
Πόξην
Λάγνο
παξαηεξήζεθαλ
206
leucocephala).

ζηηο
9
Φεβξνπαξίνπ
θεθαινχδηα
(Oxyura

Σνλ
Ιαλνπάξην
ζην
Γέιηα
ηνπ
Έβξνπ
παξαηεξήζεθαλ κεξηθέο ρηιηάδεο αζπξνκέησπεο
ρήλεο (Anser albifrons), 25 λαλφρελεο (Anser
erythropus), 55 θνθθηλφρελεο (Branta ruficollis),
2.000
θχθλνη
δηαθνξεηηθψλ
εηδψλ,
99
αξγπξνπειεθάλνη (Pelecanus crispus) θαη 4.000
θνηληθφπηεξα (Phoenicopterus ruber).
Όζνλ αθνξά ηα αξπαθηηθά ζηηο παξαηεξήζεηο
ζπκπεξηιακβάλνληαη 10 ζαιαζζαεηνί (Haliaeetus
Albicilla), 17 ζηηθηαεηνί (Aquila clanga), 149
θαιακφθηξθνη
(Circus aeruginosus) θαη 219
γεξαθίλεο
(Buteo
buteo).
ηα
παξπδάηηα
παξαηεξήζεθαλ ζρεδφλ 6.000 ιαζπνζθαιίδξεο
(Calidris alpina), 1.158 αβνθέηεο (Recurvirostra
avosetta), 250 λαλνζθαιίδξεο (Calidris minuta), 76
ζηγιίγνπξνη
(Numenius
phaeopus)
θαη
56
ιεπηφξακθνη γιάξνη (Larus genei).
Ο Φεβξνπάξηνο ήηαλ αθφκε πην πινχζηνο θαη ζηηο 8
ηνπ κήλα παξαηεξήζεθαλ 1980 θαζηαλφπαπηεο
(Tadorna ferruginea), αξηζκφο ξεθφξ φρη κφλν γηα
ηελ Διιάδα αιιά πηζαλφλ θαη γηα φιε ηελ Δπξψπε!
Σν πέηαγκά ηνπο πάλσ απφ ην πνηάκη κε
θαηεχζπλζε πξνο Σνπξθία ζπλνδεπκέλν απφ
έληνλνπο ήρνπο ήηαλ έλα γεγνλφο αλεπαλάιεπηεο
αμίαο. Η παξαθάησ θσηνγξαθία ηνπ
Didier
απεηθνλίδεη ην κεγαιείν ηεο κεηαθίλεζεο ησλ
πνπιηψλ πάλσ απφ ην Γέιηα. Ο Βέιγνο birdwatcher
Ronan Felix παξαηήξεζε 20 ρακσηίδεο (Tetrax
tetrax) θαη πεξηζζφηεξνη απφ 5 βαζηιαεηνί (Aquila
heliaca) ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ, ελψ ζηηο 18 ν αξηζκφο
ησλ αζπξνκέησπσλ ρελψλ (Anser albifrons)
έθηαζε ηηο 10.870.
ηηο
αξρέο
Μαξηίνπ
παξαηεξήζεθαλ
54
αζπξνκέησπεο ρήλεο (Anser albifrons), νη νπνίεο
πξνεηνηκάδνληαλ γηα ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο ζην
Βνξξά. Σα ζπγθεθξηκέλα πνπιηά παξαηεξήζεθαλ
αξγφηεξα ηνλ ίδην κήλα ζην εζληθφ πάξθν
Hortobagy ηεο Οπγγαξίαο.
(Thanks to the Management Bodies of the National parks of Lake
Kerkini and Evros Delta for the data)

Photo by Didier Vangeluwe

Παξαηήξεζε πνπιηώλ ζηε
Βόξεηα Διιάδα
απηή ηελ άλνημε?
Δίηε είζηε ηαθηηθνί επηζθέπηεο, είηε κφληκνη θάηνηθνη,
είηε επηζθέπηεζηε ηελ πεξηνρή γηα πξψηε θνξά ζα
ζέιακε λα κάζνπκε ηα λέα απφ ηηο παξαηεξήζεηο ζαο
ζηε Βφξεηα Διιάδα ζην email info@birdwing.eu.
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ηελ
ηζηνζειίδα
καο
www.birdwing.eu
ζα
βξείηε
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο.
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Σύλδεζκνη ζηε Βνπιγαξία
Παξαθάησ ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηε δνπιεηά
πνπ γίλεηε απφ θάπνηνπο ππνζηεξηθηέο καο ζηε
Βνπιγαξία:

O Emil Enchev ζπρλά ζπκκεηέρεη ζε νκάδεο
εξγαζίαο κε θσηνγξαθίεο άγξηαο δσήο ζε
Διιάδα θαη Βνπιγαξία. Δπηζθεθηείηε ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ www.cometobg.com .

Ο Johan Bekhuis
εξγάδεηαη ζην ΒνπιγαξνΟιιαλδηθφ project New Thracian Gold (NTG) ζηελ
αλαηνιηθή Ρνδφπε (επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα
www.newthraciangold.eu) . To BSPB ζε
ζπλεξγαζία κε ην WWF θαη ηελ νκάδα ηεο Γαδηάο
απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά έθαλε αίηεζε γηα έλα
project ζην Life+ γηα ηνλ Αζπξνπάξε (Neophron
percnopterus), ην νπνίν πηζηεχεηε φηη ζα εγθξηζεί
ην επηέκβξην ηνπ 2011.
Έλαο θαηλνχξηνο ράξηεο ηεο βνπιγαξηθήο πιεπξάο
ηεο Αλαηνιηθήο Ρνδφπεο είλαη δηαζέζηκνο απφ ηε
NTG
ζε
θιίκαθα
1:125.000.
Θα
ήηαλ
ελδηαθέξνλ
γηα
ηνπο
birdwatchers
λα
επηζθεθηνχλ
θαη
ηε
βνπιγαξηθή πιεπξά κηαο
θαη ηα ειιελνβνπιγαξηθά
ζχλνξα
άλνημαλ
πξφζθαηα ζην Zlatograd
θαη
ζην
Ivaylovgrad.
Βξείηε
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
http://newthraciangold.
eu/cmsnews.php?nid=1
4&searchin=&search=&
lng=en
Σν πξνζσπηθφ ηνπ NTG εξγάδεηαη απηή ην
δηάζηεκα γηα ηελ έθδνζε ελφο ηνπξηζηηθνχ νδεγνχ
κε πιεξνθνξίεο γηα ην πνιηηηζηηθφ θαη θπζηθφ
πεξηβάιινλ ηεο βνπιγαξηθήο Αλαηνιηθήο Ρνδφπεο,
ν νπνίνο καδί κε ηνλ παξαπάλσ ράξηε ζα είλαη
ηδηαίηεξα ρξήζηκνη γηα ηελ εμεξεχλεζε ηεο
πεξηνρήο.
Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ Birdwing Boris P. Nikolov
θαη Iva P. Hristova-Nikolova ζπκκέηερνπλ ζε έλα
πξφγξακκα γηα ηε κειέηε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ
δαζψλ θαζηαληάο
ηνπ φξνπο Κεξθίλε ζηα
ειιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα. Η
Iva έρεη
δεκηνπξγήζεη θάπνηα video clips γηα ελεκέξσζε.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
htpp://www.fotobiota.
com/aboutusUK.php#
VideoProjects.

Αλ ζπκκεηέρεηε ζε θάπνην πξφγξακκα ή
δηνξγαλψλεηε θάπνηα εθδήισζε ελεκεξψζηε καο
ψζηε λα ην ζπκπεξηιάβνπκε ζην επφκελν
newsletter.

Αληηπξόζωπνη ηνπ
Birdwing
To Birdwing ζρεδηάζεη λα πξνζειθχζεη εζεινληέο
πνπ δνπλ ζε δηάθνξα κέξε ηεο Βνξείνπ Διιάδαο
γηα λα γίλνπλ αληηπξφζσπνη ηνπ. Ο ξφινο ησλ
αληηπξνζψπσλ
ζα
είλαη
ε
κεηαθνξά
πιεξνθνξηψλ γηα ζεκεία παξαηήξεζεο αιιά θαη
γηα άιια ηνπηθά ζέκαηα. Έλα απφ ηα κέιε καο ν
Stephen Beal,
ν νπνίνο είλαη
εζεινληήο ηνπ
WWF εδψ θαη
θάπνηα ρξφληα,
πξφθεηηαη
λα
κεηαθνκίζεη
ζηνλ
Ακβξαθηθφ
Κφιπν
θαη
πξνζπκνπνηήζ
εθε
λα
αλαιάβεη
ην
ξφιν
ηνπ
αληηπξνζψπνπ
ζε εθείλε ηελ
πεξηνρή.
Αλ ζαο ελδηαθέξεη λα γίλεηε αληηπξφζσπνο ηνπ
Birdwing ζηείιηε καο email ζηε δηεχζπλζε

info@birdwing.eu
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Σρόιηα εθδόηε
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ιαλνπαξίνπ θαη ηνπ
Φεβξνπαξίνπ επηζθεθηήθακε θάπνηεο θαληαζηηθέο
ηνπνζεζίεο γηα birdwatching αιιά ηαπηφρξνλα γίλακε
θαη κάξηπξεο θάπνησλ άζρεκσλ θαηαζηάζεσλ.
Δπηζθεθηήθακε ην Γέιηα ηνπ Έβξνπ, ηε ιίκλε
Κεξθίλε, ην Πφξην Λάγνο θαη ηηο Πξέζπεο θαη
ήκαζηαλ πνιχ ηπρεξνί γηαηί παξαηεξήζακε πνιιά θαη
ζπάληα είδε. ηνλ Έβξν παξαηεξήζακε ρηιηάδεο
ρήλεο ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβαλφηαλ θνθθηλφρελεο
(Branta ruficollis), λαλφρελεο (Anser erythropus) θαη
10.000 αζπξνκέησπεο
(Anser albifrons). Οη
ζηηθηαεηνί (Aquila clanga) θαη νη
ζαιαζζαεηνί
(Haliaeetus albicilla) ήηαλ παληνχ ελψ ην θειάεδηζκα
απφ ζρεδφλ 2.000 θαζηαλφπαπηεο (Tadorna
ferruginea), αγξηφθπθλνπο (Cygnus cygnus)
θαη
λαλφθπθλνπο
(Cygnus
columbianus)
ήηαλ
θαηαπιεθηηθφ.

Γπζηπρψο θαζψο φια ηα παξαπάλσ είδε
κεηαθηλνχληαλ πάλσ απφ ην Γέιηα, ππήξραλ πνιινί
θπλεγνί θαη νη ππξνβνιηζκνί ήηαλ πνιχ θνληά. Σν
γεγνλφο φηη ζηελ πξνζηαηεπφκελε απφ ηε ζχκβαζε
Ρακζάξ πεξηνρή ηνπ Γέιηα ηνπ Έβξνπ επηηξέπεηε ην
θπλήγη θάπνηεο επνρέο ηνπ ρξφλνπ κε ζιίβεη
πξνζσπηθά. Γελ πηζηεχσ φηη απηνί νη θπλεγνί έρνπλ
ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθξίλνπλ κία αζπξνκέησπε ρήλα
απφ ηε πξνζηαηεπφκελε λαλφρελα (ηεο νπνίαο ν
Δπξσπατθφο πιεζπζκφο δελ μεπεξλά ηηο 60) ζε έλα
ζκήλνο. Δγψ ν ίδηνο δπζθνιεχνκαη!

Η επίζθεςή ζην Πφξην Λάγνο καο πξνθάιεζε θαη
απηή αλάκηθηα ζπλαηζζήκαηα. Μέζα ζε ιίγα ιεπηά
απφ ηελ άθημε καο ζηε πεξηνρή παξαηεξήζακε
έλα ζκήλνο απφ 200 white-tailed ducks, αιιά
ηαπηφρξνλα αλαθαιχςακε φηη θάπνηνο θπλεγφο
παξάλνκα θπλεγνχζε αξγπξνπειεθάλνπο, είδνο
θαη
απηφ
απεηινχκελν.
Πεξίπνπ
20
αξγπξνπειεθάλνη ζθνηψζεθαλ καδί κε άιια
ςαξνθάγα είδε φπσο αξγπξνηζηθληάδεο.
Σν
γεγνλφο φηη ε πεξηνρή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ςάξεκα
δελ αθήλεη θακία ππφλνηα γηα ηνπο ιφγνπο απηψλ
ησλ ζαλάησλ. Η εηθφλα κηαο λεξνθαηζέιαο (Rallus
aquaticus) πάλσ ζε έλα λεθξφ πειεθάλν ζα κνπ
κείλεη ζην κπαιφ γηα πνιχ θαηξφ.

Σέηνηα γεγνλφηα καο νδήγεζαλ ζηελ ίδξπζε ηνπ
Birdwing έηζη ψζηε λα εηζαθνπζηνχλ νη θσλέο
φισλ εθείλσλ πνπ αγσλίδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία
ηεο ειιεληθήο νξληζνπαλίδαο. Αλ θαη πηζηεχνπκε
φηη ε εθπαίδεπζε ζε βάζνο ρξφλνπ είλαη ν
ζσζηφηεξνο
ηξφπνο
γηα
ηελ
απφθηεζε
πεξηβαιινληηθήο
ζπλείδεζεο,
είλαη
εμίζνπ
ζεκαληηθφ νη πνιηηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αξρέο λα
παξαβιέςνπλ ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο κε ηνπο
πνιίηεο θαη λα απνθηήζνπλ κία πεξηζζφηεξν
θηινπεξηβαιινληηθή πνιηηηθή.

Steve Mills

Έθθιεζε γηα βνήζεηα
Έρεηε θάπνηα εκπεηξία πάλω ζε ζέκαηα
δηαρείξηζεο θαιακώλωλ?

Η Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία αλαδεηά
έκπεηξνπο εζεινληέο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα
βνεζήζνπλ ζηε δηαρείξηζε ησλ θαιακψλσλ ζηνπο
πγξνηφπνπο ηνπ Άγξα ζηε Βφξεηα Διιάδα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε ζηελ
Πέξε Κνπξάθιε ζην email
pkourakli@ornithologiki.gr
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Θαλαζοκκόρακες
Πέξπζη κία εθηεηακέλε αχμεζε θπηνπιαγθηφλ ζην
Βφξεην Αηγαίν επεξέαζε ηελ αλαπαξαγσγή ησλ
Θαιαζζνθνξάθσλ (Phalacrocorax aristotelis) ζε
κία αθηίλα πνπ πεξηιάκβαλε ην Θξαθηθφ Πέιαγνο
σο ηε Λήκλν, ηε θχξν θαη ηηο πνξάδεο.
Σν θπηνπιαγθηφλ θάιπςε εθηεηακέλεο ζαιάζζηεο
πεξηνρέο θαη πξνθάιεζε δξακαηηθή κείσζε ζηελ
αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ είδνπο. Κάπνηεο
απνηθίεο,
ζπκπεξηιακβαλφκελεο
θαη
ηεο
κεγαιχηεξεο ζηελ Διιάδα, βίσζαλ νινθιεξσηηθή
απνηπρία
ζηελ
αλαπαξαγσγηθή
δηαδηθαζία.
Τπνινγίδεηε φηη πάλσ απφ ην 50% ησλ δεπγαξηψλ
ζηελ Διιάδα δελ κπφξεζε λα αλαπαξαρζεί.
Ωζηφζν ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία πνπ
πξνέξρνληαη απφ έλα πξφγξακκα ηνπ Life κε ηίηιν
«Τινπνίεζε δξάζεσλ δηαηήξεζεο γηα ηνλ
Θαιαζζνθφξαθα
θαη
ηνλ
Αηγαηφγιαξν
θαη
αλαγλψξηζε Θαιάζζησλ εκαληηθψλ Πεξηνρψλ γηα
ηα Πνπιηά ηεο Διιάδαο» πνπ ηξέρεη ε Διιεληθή
Οξληζνινγηθή Δηαηξεία ζε 17 πεξηνρέο εηδηθήο
πξνζηαζίαο ζην Αηγαίν θαη Ιφλην Πέιαγνο
παξαηεξείηε κία ζηαδηαθή αλάθακςε. Κάπνηνη
ζαιαζζνθφξαθεο ήδε θξνληίδνπλ ηνπο λενζζνχο
ηνπο, ελψ θάπνην άιινη πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ
αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία.

Έρεηε δεη ζαιαζζνθόξαθα?
Βνεζείζηε ηελ Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία ζηελ
έξεπλα ηεο γηα ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ ησλ
ζαιαζζνθνξάθσλ. Αλεβάζηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ:
www.ornithologiki.gr/gr/seabirds
Ο Θαιαζζνθφξαθαο
Μήθνο: 0,75 κέηξα
Άλνηγκα θηεξψλ: 1 κέηξν
Καηαλνκή: Νεζηά θαη βξαρψδεηο αθηέο ηεο
Μεζνγείνπ
Διιεληθφο πιεζπζκφο: 1000 - 2000 δεπγάξηα
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Σύνηομα νέα από
Πρέζπες
ηα κέζα Μαξηίνπ παξαηεξήζεθαλ ζηηο Πξέζπεο
δχν ρνπιηαξνκχηεο (Platalea leucorodia). Σειεπηαία
θνξά πνπ αλαπαξάρζεθαλ ρνπιηαξνκχηεο ζηελ
πεξηνρή ήηαλ ην 1992 θαη κφλν αξαηά ηα ηειεπηαία
ρξφληα έρνπλ παξαηεξεζεί θάπνηα κεκνλσκέλα
άηνκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο
πεξηφδνπ. Οη ρνπιηαξνκχηεο (Platalea leucorodia)
θαη νη ραιθφθνηεο (Plegadis falcinellus) ζηακάηεζαλ
λα αλαπαξάγνληαη ζηελ πεξηνρή εμαηηίαο ηεο
ζπξξίθλσζεο ησλ πγξνιίβαδσλ, ηα νπνία
απνηεινχζαλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηφπνπο
ηξνθνιεςίαο γηα απηά ηα είδε. Ωζηφζν, νη
ραιθφθνηεο άξρηζαλ λα αλαπαξάγνληαη μαλά ην
2005 εμαηηίαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ θαη ηεο
παξφρζηαο βιάζηεζεο πνπ είρε μεθηλήζεη ήδε απφ
ην 2002. ηα ηέιε Μαξηίνπ παξαηεξήζεθε έλα
ζκήλνο απφ 20 ραιθφθνηεο.
Οη αξγπξνπειεθάλνη ήδε έρνπλ αθηρζεί, ελψ νη
ξνδνπειεθάλνη
αξρίδνπλ
ζηαδηαθά
ηελ
αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία.
www.spp.gr

Αλ θαη νη νκνηφηεηεο κε ηνλ θνξκνξάλν είλαη
κεγάιεο, ν ζαιαζζνθφξαθαο είλαη κηθξφηεξνο κε
ιεπηφηεξν θεθάιη, ιαηκφ θαη ξάκθνο. ε αληίζεζε
κε ηνλ θνξκνξάλν, ν νπνίνο πξνηηκά πγξνηφπνπο
θαη ιηκάληα, ν ζαιαζζνθφξαθαο δεη ζηε ζάιαζζα.

Ρνχια Σξίγθνπ
πληνλίζηξηα
Δπηθνηλσλίαο
Οξληζνινγηθήο Δηαηξείαο
rtrigou@ornithologiki.gr

Διιεληθήο
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Αλνημηάηηθε
δαθηπιίωζε ζην
Γέιηα ηνπ Έβξνπ
Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ θαη ην
ειιεληθφ θέληξν δαθηπιίσζεο βξίζθνληαη ζηελ
επράξηζηε ζέζε λα αλαθνηλψζνπλ ηε δαθηπιίσζε
ησλ ζηξνπζηφκνξθσλ εηδψλ γηα ηελ αλνημηάηηθε
κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν κεηαμχ 28 Απξηιίνπ θαη 8
Μαΐνπ ηνπ 2011.

Η παξαπάλσ θσηνγξαθία ζηελ νπνία παξαηεξείηαη
έλαο ζηξαβνιαίκεο (Jynx torquilla) αλήθεη ζηελ Eva
Stets, ε νπνία ζπκκεηείρε ζηελ πεξζηλή
δαθηπιίσζε ζην Γέιηα.
Δίζηε φινη εππξφζδεθηνη θαη ζα ραξνχκε ηδηαίηεξα
αλ δνχκε θαη θαηλνχξηα πξφζσπα.
Τπάξρεη δπλαηφηεηα δηακνλήο θαη κεηαθνξάο ζην
ζηαζκφ γηα εθείλνπο πνπ ζα έξζνπλ απφ καθξηά.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε
ηελ Διέλε Μαθξπγηάλλε ζην ηειέθσλν η νπ θέληξνπ
πιεξνθφξεζεο:+302551061000.
Διέλε Μαθξπγηάλλε
e.makrigianni@evros-delta.gr

Τν quiz ηνπ ηεύρνπο απηνύ
Μπνξείηε λα αλαγλσξίζεηε ην παξαθάησ είδνο;
Πεξηκέλνπκε ηηο απαληήζεηο ζαο ζην email:
quiz@birdwing.eu

Αμηόο/ Αιηάθκνλαο/ Λνπδίαο
Σελ
άλνημε
απηή
νκάδεο
εζεινληψλ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ζηα πιαίζηα ηεο
θακπάληαο «Μία κέξα ζην Γέιηα». Δθαηνληάδεο λένη
εζεινληέο απφ Θεζζαινλίθε, Καινρψξη θαη ηελ
επξχηεξε πεξηνρή ηηο Κπξηαθέο ηνπ Μαξηίνπ θαη ηνπ
Απξηιίνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ
απνζθνπνχλ ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ.

Η πξσηνβνπιία απηή αλήθεη ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο
Αμηνχ- Λνπδία- Αιηάθκνλα κε ηελ ππνζηήξημε ηεο
δεκνηηθήο αξρήο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γέιηα. Σα
απνξξίκκαηα θαη ε ξχπαλζε πνπ πξνέξρνληαη απφ
ηελ πεξηνρή θαζψο θαη ηε πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο
είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ
ππνβαζκίδνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Δζληθνχ
Πάξθνπ.
ηελ θακπάληα απηή ζπκκεηείραλ νη εμήο
νξγαλψζεηο: πνδειάηεο ηεο Θεζζαινλίθεο, WWF, ε
νκάδα λέσλ ηεο UNESCO, ην θέληξν θσηνγξαθίαο
Θεζζαινλίθεο θαη ε θσηνγξαθηθή νκάδα ηνπ
Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
Ο θαζαξηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη ζην Καινρψξη, ζην
Γαιιηθφ πνηακφ, ζηελ παξάθηηα πεξηνρή ηνπ Αμηνχ
θνληά ζηε Υαιάζηξα, ζηηο εθβνιέο ηνπ Λνπδία θαη
ηνπ αλαηνιηθνχ παξπδάηηνπ δάζνπο.
Οη εθδειψζεηο θαζαξηζκνχ ζπλνδεχνληαη απφ
εθδειψζεηο ςπραγσγίαο κε αθξνβάηεο θαη
μπινπφδαξνπο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Παηδηά ζε δξάζε».

-

Lia Papadranga
Info: +30 2310 794811, www.axiosdelta.gr
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Νέα α Δεύηερη
έκδοζη ηοσ οδηγού
Παραηήρηζη
ποσλιών ζηη
Βόρεια Ελλάδα (2011)
ρεδηάδεηε θάπνην ηαμίδη γηα
νξληζνπαλίδαο ζηε Βφξεηα Διιάδα;
Τόηε ρξεηάδεζηε απηό ην βηβιίν!

Με θάζε αγνξά ηεο λέαο έθδνζεο ζα ιάβεηε
δσξεάλ έλα απηνθφιιεην γηα ην απηνθίλεην.
Πξνιάβεηε πξηλ εμαληιεζνχλ ηα απνζέκαηα!

παξαηήξεζε

Η δεχηεξε έθδνζε πεξηιακβάλεη:
 174 ζειίδεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 16 είλαη
έγρξσκεο
 Αλαζεσξεκέλεο αιιά θαη πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεξηνρέο ηεο ιίκλεο
Κεξθίλεο, ηνπ Γέιηα ηνπ Έβξνπ, ηνπ
Πφξηνπ Λάγνπο, ηνπ Νέζηνπ, ηεο
Ιζκαξίδαο θαη ηνπ δάζνπο ηεο Γαδηάο.
 Νέα ζεκεία ελδηαθέξνληνο φπσο ν θφιπνο
ηνπ Ακβξαθηθνχ, ην Γέιηα ηνπ πνηακνχ
Καιακά, νη Πξέζπεο θαη ην βνπλφ Παγγαίν.
 Λεπηνκεξείο ράξηεο θαη πεξηγξαθέο γηα ηελ
επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο,
φπσο ε πεξηνρή κεηαμχ Αμηνχ-ΛνπδίαΑιηάθκνλα, νη αιπθέο Κίηξνπο, θαη νη
ιηκλνζάιαζζεο ζηε Νέα Αγαζνχπνιε,
Αγγεινρψξη θαη Δπαλσκή.
 8 λέα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ζηε ιίκλε ηεο
Κεξθίλεο θαη λέεο ηνπνζεζίεο ζηνλ Έβξν.
 Πνιιέο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξεο
ηνπνζεζίεο φπσο γηα ηνλ Όιπκπν, ηε
ιίκλε Κάξια θαη ηηο νξνζεηξέο Ρνδφπεο
θαη Πίλδνπ.
 Λεπηνκεξείο
ράξηεο
θαη
νδεγίεο
πξφζβαζεο.
 ηνηρεία
GPS
πνπ
κπνξνχλ
λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ
απφ
απηνχο
πνπ
δηαζέηνπλ εμνπιηζκφ SAT NaVs ή GPS ή
ην αληίζηνηρν πξφγξακκα ζην θηλεηφ ηνπο.
 Λίζηα ησλ εηδψλ ηεο νξληζνπαλίδαο ηεο
πεξηνρήο.
Λίζηα ησλ εηδψλ ηεο νξληζνπαλίδαο ζηελ
Διιάδα κε έκθαζε ζηα ζπάληα είδε κε
έγρξσκεο θσηνγξαθίεο.


Σα ρξήκαηα πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ απφ ηηο
πσιήζεηο ηνπ βηβιίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ
ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ
πξνζηαζία ησλ πνπιηψλ ηεο Βνξείνπ Διιάδαο.
Μπνξείηε λα αγνξάζεηε ην βηβιίν είηε απφ ηελ
ηζηνζειίδα
καο
www.birdwing.eu
ρξεζηκνπνηψληαο φιεο ηηο γλσζηέο πηζησηηθέο
θάξηεο είηε κέζσ ηξαπέδεο ζε ειιεληθφ
ινγαξηαζκφ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην
email info@birdwing.eu.
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Δωρεάν ασηοκόλληηα για ηο
ασηοκίνηηο με κάθε αγορά
ηοσ βιβλίοσ

Βοηθήζηε ηην ζσγκένηρωζη
τρημάηων
Γλσξίδεηε θάπνην δάζθαιν δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ή
θαζεγεηή καζεκαηηθψλ γπκλαζίνπ? Έρεηε παηδί ή
εγγφλη ειηθίαο κεηαμχ 5 θαη 14?
Δκείο, ν Steve θαη ε Hillary, θεξδίδνπκε ηα πξνο ην
δελ ζπγγξάθνληαο βηβιία καζεκαηηθψλ ηα ηειεπηαία
ρξφληα. Απνθαζίζακε λα πνπιήζνπκε απηά ηα
βηβιία γηα λα ζπγθεληξψζνπκε ρξήκαηα γηα ην
Birdwing.

Όια ηα βηβιία είλαη ζε εθπησηηθή ηηκή θαη γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απνζηείιεηε email ζηε
δηεχζπλζε info@birdwing.eu. αο παξαθαινχκε
λα ελεκεξψζεηε φζνπο πηζαλφλ λα ελδηαθέξνληαη
γηα ηελ αγνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ βηβιίσλ έηζη
ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ ρξήκαηα γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο νξληζνπαλίδαο ηεο Βνξείνπ
Διιάδαο.

Πνιιέο επραξηζηίεο
Όπσο πάληα ζα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηηο
επραξηζηίεο καο ζε φινπο εθείλνπο πνπ βνήζεζαλ
λα δεκηνπξγεζεί θαη λα ηππσζεί ην newsletter.
Δπραξηζηνχκε ηνπο Ρνχια Σξίγθνπ θαη Πέξε
Κνπξάθε απφ ηελ Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία,
ηνπο Διέλε Μαθξπγηάλλε θαη Ισαλλίδε Παλαγηψηε
απφ ην Γέιηα ηνπ Έβξνπ, ηε Λία Παπαδξάγθα απφ
ηνλ Αμηφ, ηνπο Julian, Julia θαη Irene Koutseri απφ
ηηο Πξέζπεο, ηνπο Γεκάθε Αγγειηθή, Κψζηα
Παπαδφπνπιν θαη Ναδεξίδε Θεφδσξν απφ ηε
Κεξθίλε θαη ην πξνζσπηθφ φισλ ησλ θέληξσλ
πιεξνθφξεζεο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο πνπ καο
έδσζαλ πιεξνθνξίεο θαη καο βνήζεζαλ ζηελ
κεηάθξαζε. Σέινο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε
φζνπο πξφζθεξαλ ρξήκαηα θαη φινπο εθείλνπο πνπ
μεράζακε λα αλαθέξνπκε!
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