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Σε αυτό το δελτίο, νέα από τα Κέντρα Πληροφόρησης:
• ∆άσους ∆αδιάς
• ∆έλτα Έβρου
• Υγρότοπου Κερκίνης
• Λίµνης Μικρής Πρέσπας
• Υγροτόπων Αξιού

Bird Watching In Northern Greece

Το ενηµερωτικό δελτίο
BirdWING
... φέρνει τακτικά ειδήσεις για το έργο που υλοποείται
από το προσωπικό των Κέντρων Πληροφόρησης σε
Εθνικά πάρκα προστατευµένων περιοχών σε όλη την
Βόρεια Ελλάδα. Έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει
το κοινό σχετικά µε την ορνιθοπανίδα και τα
ενδιαιτήµατά τους σε ολόκληρη την περιοχή.
Το ενηµερωτικό δελτίο δηµοσιεύεται στην ελληνική
και αγγλική γλώσσα και διανέµεται µέσω email.
Αντίγραφα διανέµονται δωρεάν στα Κέντρα
Πληροφόρησης. Για να εγγραφείτε, παρακαλώ
στείλτε
email
στο
info@birdwing.eu
ή
επικοινωνήστε µαζί µας στο www.birdwing.eu

Τι ζήσαµε φέτος το
kαλοκαίρι!
Μετά την επίσκεψή µας στο Brittish BirdWatching Fair
και φυσικά µέσω της ιστοσελίδας µας, πολλοί νέοι
άνθρωποι έχουν γραφτεί συνδροµητές
στο
ενηµερωτικό δελτίο Birdwing και εξέφρασαν την
υποστήριξή τους στην προσπάθειά µας και στους
στόχους της. Καλώς ήρθατε σε όλους τους
νεοεισερχόµενους!
Έχουµε ήδη σχεδόν 150 υποστηρικτές και έχουν
πουληθεί πολλά αντίτυπα του βιβλίου Birdwing ενώ
όλα τα χρήµατα που συγκεντρώνονται πηγαίνουν για
έργα διαχείρισης. Ευχαριστούµε επίσης τον RC για
την γενναιόδωρη δωρεά του στο Birdwing και σε
όσους από εσάς πήραν µέρος στο Birdwing
Sponsored Birdwatch, µέσω του οποίου καταφέραµε
να συγκεντρώσουµε σχεδόν £ 400.
Θα είµασταν ιδιαίτερα ευγνώµωνες σε όλους εσάς, αν
θα ξοδεύαται λίγο από τον χρόνο σας για να
συµπληρώσεται το ερωτηµατολόγιο του Birdwing
(βλ. σελίδα 7). Θα χαρούµε να ακούσουµε τις
προτάσεις σας για το πώς νοµίζετε ότι θα
µπορούσαµε να βοηθήσουµε την ορνιθοπανίδα της
Βόρειας Ελλάδας.
Όσο περισσότερα µέλη έχουµε τόσο πιο ισχυρή είναι
η φωνή µας, γι 'αυτό σας παρακαλούµε να
προωθήσεται το παρόν ενηµερωτικό δελτίο σε όλους
τους φίλους σας που πιστεύεται ότι µπορεί να
ενδιαφέονται.
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Το έργο του WWF
Ελλάς στη ∆αδιά
Από τη δεκαετία του 1970, η περιοχή του Έβρου έχει
γίνει γνωστή κυρίως από ξένους φυσιολάτρες και
επιστήµονες, ως ένας χώρος µε σπάνια είδη πανίδας
και οικοσυστηµάτων. Την εποχή εκείνη, το ∆άσος
∆αδιάς συχνά το επισκέπτονταν οι ολλανδοί βιολόγοι
Ad Wittgen και Ben Hallmann. Οι πρωτοβουλίες των
βιολόγων και κυρίως του Ben Hallmann, είχαν ως
αποτέλεσµα την κινητοποίηση των διεθνών
οργανισµών (IUCN και WWF International), τα οποία
χρηµατοδότησαν µια οικολογική µελέτη του ∆άσος
∆αδιάς από τον Hallmann. Η κήρυξη της περιοχής ως
«προστατευόµενης» µε Κοινή Υπουργική Απόφαση
το 1980, βασίστηκε σε αυτήν την πρώτη µελέτη.
Από το 1992, το WWF Ελλάς υλοποιεί στην περιοχή
το πρόγραµµα παρακολούθησης των αρπακτικών
πτηνών και ιδίως των γυπών. Επιπλέον, έχει
εκπονήσει µια σειρά από αναφορές και µελέτες
διαχείρισης και συνέβαλε ενεργά τόσο στη
δηµιουργία της οικοτουριστικής υποδοµής στην
∆αδιά όσο και στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση
του κοινού.
Το WWF Ελλάς υλοποίησε το πρόγραµµα LIFE Φύση "∆ιατήρηση των αρπακτικών πτηνών στο
∆άσος ∆αδιάς" από το 2002 έως το 2005 και τον
Οκτώβριο του 2006 η περιοχή χαρακτηρίστηκε ως
"Εθνικό Πάρκο ∆άσους ∆αδιάς-Λευκίµµης-Σουφλίου"
µέσω µιας Κοινής Υπουργικής Απόφασης που
περιλαµβάνει τον καθορισµό χρήσεων γης στην
περιοχή καθώς και οικοδοµικούς κανονισµούς και
περιορισµούς.
Σήµερα, µετά από 16 χρόνια µόνιµης παρουσίας και
δραστηριοτήτων, το WWF Ελλάς εξακολουθεί να
εργάζεται
στην
περιοχή
υποστηρίζοντας:
1. την παρακολούθηση του Μαυρόγυπα (Aegypius
monachus) µε την:
παρακολούθηση της αναπαραγωγικής του
δραστηριότητας,
• παρακολούθηση ατόµων του έιδους µέσω ραδιοτηλεµετρίας και δορυφορική τηλεµετρία
• δακτυλίωση νεοσσών στη φωλιά
• παρακολούθηση όρνιων στην ταϊστρα,
(Συνέχεια στη σελίδα 3)
•
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∆έλτα Έβρου:
∆ακτυλίωσεις Πουλιών
Μια οµάδα εθελοντών µε επικεφαλής τον Dirk De
Mesel συµµετείχε σε µια µαραθώνια προσπάθεια
δακτυλίωσης πουλιών στο ∆έλτα του Έβρου κατά τη
διάρκεια
του
περασµένου
Αυγούστου
και
Σεπτεµβρίου. Εργαζόµενη κάθε µέρα για ένα µήνα,
από τις 15 Αυγούστου, η οµάδα δακτυλίωσε τον
απίστευτο αριθµό των 11 200 πουλιών από συνολικά
52 είδη!

Ο υψηλότερος αριθµός από Τσιχλοποταµίδες
(Acrocephalus arundinaceus) που πιάστηκαν το πρωϊ
της πρώτης µέρας υποδηλώνει ότι η µετανάστευση
αυτού του είδους ίσως είχε ήδη λάβει χώρα.

∆ύο νέα είδη για το ∆έλτα του Έβρου δακτυλιώθηκαν
τον Αύγουστο: µια Ροδόσπιζα (Carpodachus
erythrinus) στις 30 του µήνα και δύο άτοµα
Λευκόφρυδης Ποταµίδας (Acrocephalus agricola), µία
στις 17 και µία δεύτερη στις 18 του µήνα.

Αξίζει
να
σηµειωθεί
ότι
οι
περισσότερες
Καλαµοποταµίδες (Acrocephalus scirpaceus) ήταν
πολύ αδύνατες, όπως συνέβη τον περασµένο χρόνο,
µε ορισµένες να ζυγίζουν µόνο 8-9 γραµµάρια, το
οποίο ήταν πολύ χαµηλό για το είδος αυτό που
συνήθως ζυγίζει περίπου 11,5 γραµµάρια την
περιόδο αναπαραγωγής.
Επιπλέον, ένας Μαυρόγυπας (Aegypius monachus)
παρατηρήθηκε πάνω από το δέλτα του Έβρου τον
Σεπτέµβριο, η πρώτη παρατήρηση εδώ και αρκετά
χρόνια.
Dirk de Mesel

Άλλα σηµαντικά είδη συµπεριελαµβάνονταν: επτά
Σαΐνια
(Accipiter
brevipes),
τρεις
νεαροί
Παρδαλοκεφαλάδες (Lanius nubicus) και πάνω από
140 Ορτύκια (Coturnix coturnix). Μια ορτυκοµάνα
(Crex crex) παρατηρήθηκε αλλά αρνήθηκε να πιαστεί
στα δίκτυα.
∆ώδεκα από τα πουλιά που πιάστηκαν είχαν
δακτυλίδια. Εννέα Καλαµοποταµίδες (Acrocephalus
scirpaceus) από τις οποίες οι επτά ήταν από την
Ουγγαρία, µία από τη Σερβία και µία από την
Ιορδανία. Μία Σχοινοποταµίδα (Acrocephalus
schoenbaenus) είχε δακτυλιωθεί στην Εσθονία και
δύο Βαλτοποταµίδες
(Acrocephalus palustris)
είχαν δακτυλίδια από το Βέλγιο.
Ήταν σαφές από την πρώτη ηµέρα, στις 15
Αυγούστου, ότι η φθινοπωρινή µετανάστευση ήταν σε
πλήρη
εξέλιξη.
Τις
τρείς
πρώτες
ηµέρες
δακτυλιώθηκαν 325, 450 και 375 πουλιά αντίστοιχα.
Το πρωί της 18ης Αυγούστου δακτυλιώθηκαν 1.350
πουλιά, ενώ το απόγευµα της ίδιας ηµέρας άλλα 300
πουλιά πιάστηκαν στα δίκτυα!
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Συγχαρητήρια -σε όλους όσους συµµετείχαν στο
κουίζ της τελευταίας έκδοση ...
Hans Jeretrupp
Johannes Laber
Zoe Smith και Baptiste Doutau
Colin και Sue Turvey
Dave Peters
Μπράβο για την σωστή αναγνώριση αυτού του
πουλιού ως Κραυγαετού (Aquila pomarina)

Βλέπε σελίδα 6 για το κουίζ αυτού του δελτίου!
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Πρέσπες – νέες
εξελίξεις
Κέντρο Πληροφόρησης στο Zagradec, Aλβανία.
Το 2005, η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ)
απέκτησε ένα κτίριο στο Zagradec το οποίο και
µετέτρεψε
σε
ένα
κέντρο
πληροφόρησης.
Ταυτόχρονα, η ΕΠΠ υποστήριξε και εκπαίδευσε
άτοµα από τον τοπικό πληθυσµό, το οποία
δηµιούργησαν την ΜΚΟ «Ένωση Γυναικών της
Μικρής Πρέσπας" για τη λειτουργία του Κέντρου
Πληροφόρησης και την υλοποίηση νέων έργων στην
περιοχή.
Από τότε, η Ένωση Γυναικών έχει υλοποιήσει αρκετά
νέα προγράµµατα, συµπεριλαµβανοµένης και της
δηµιουργίας πληροφοριακού υλικού καθώς και ενός
σηµείου θέας κοντά στο χωριό, όπου οι επισκέπτες
µπορούν να εκτιµήσουν τον πλούτο της περιοχής.
Στις αρχές του καλοκαιριού µπορεί κανείς να
παρακολουθήσει σε ανοίγµατα της λίµνης γεµάτα µε
κίτρινα νούφαρα (Nuphar lutea), να τρέφονται µεταξύ
άλλων
υγροτοπικών
ειδών
Αργυροπελεκάνοι
(Pelicanus
crispus),
Λαγγόνες
(Phalcrocorax
pygmeus), Σκουφοβουτηχτάρια (Podideps cristatus)
και Ποταµογλάρονα (Sterna hirundo).

Η αντικατάσταση των επικίνδυνων ηλεκτρικών
καλωδίων στην Πρέσπα, Ελλάδα
Μία από τις σηµαντικότερες απειλές για τα µεγάλα
υδρόβια είδη πουλιών ήταν η σύγκρουση µε τα
ηλεκτρικά καλώδια κατά τη διάρκεια πτήσεων κατά
µήκος του ισθµού που συνδέει τη λίµνη Μικρή
Πρέσπα µε τη λίµνη Μεγάλη Πρέσπα. Κατά τη
δεκαετία του 1990 η ∆ΕΗ είχε αντικαταστήσει
τµήµατα εναέριων καλωδίων µε µονωµένα και για
πολλά χρόνια υπήρξαν πολύ λίγα περιστατικά.
Ωστόσο, λόγω της αύξησης αναπαραγώµενου
πληθυσµού του πελεκάνου και της σταθεροποίησης
των αποικιών άλλων υδρόβιων πτηνών, αυξήθηκαν
οι πτήσεις στην περιοχή και επτά θάνατοι από
ηλεκτροπληξία καταγράφηκαν το Μάιο του 2005,
µεταξύ των οποίων αρκετοί Αργυροπελεκάνοι
(Pelicanus crispus).
Η ΕΠΠ ζήτησε την περεταίρω αντικατάσταση των
επικίνδυνων καλωδίων για 1,2 χιλιόµετρα και η ∆ΕΗ
ανταποκρίθηκε θετικά και προχώρησε στην
αντικατάσταση τους τον Αυγούστο του 2008. Είναι
αναµενόµενο ότι οι θάνατοι από ηλεκτροπληξία θα
σταµατήσουν να αποτελούν απειλή για τα υδρόβια
πτηνά στην περιοχή και η ΕΠΠ επικροτεί την
πρωτοβουλία αυτή της ∆ΕΗ.

Η ΕΠΠ έχει επίσης εκπαιδεύσει τρεις νέους
πτυχιούχους του Πανεπιστηµίου της Κορυτσάς, για
οικο - ξεναγήσεις, οι οποίοι είναι τώρα σε θέση να
ξεναγήσουν οργανωµένες οµάδες και σχολεία µέσα
και γύρω από το Κέντρο Πληροφόρησης, ενώ έχει
ετοιµστεί και υλικό για την περιβαλλοντική
εκπαίδευση.
Από τον Απρίλιο του 2008, το Κέντρο είναι ανοιχτό
κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή από 9:00 π.µ.
έως 5:00 µ.µ.
Francois Doleson – fdoleson@yahoo.fr

Η ιστοσελίδα είναι σε SPP www.spp.gr
Ειρήνη Koutseri - i.koutseri @ spp.gr

Το WWF στη ∆αδιά
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

5. την συµµετοχή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Φορέα ∆ιαχείρισης της περιοχής

2. την παρακολούθηση της αναπαραγωγικής
επιτυχίας του πληθυσµού του Όρνιου (Gyps fulvus),
τόσο εντός όσο και εκτός του Εθνικού Πάρκου

6. την περισυλλογή των τραυµατισµένων πουλιών
και την αποστολή τους στο Κέντρο Αποκατάστασης.

3. την παρακολούθηση των επιπτώσεων των
αιολικών πάρκων στους πληθυσµούς των γυπών και
των άλλων µεγάλων αρπακτικών πτηνών. Αυτό
υλοποιείται µέσα από την αναζήτηση νεκρών πτηνών
από συγκρούσεις, καθώς και την παρακολούθηση
της χρήσης των αιολοκών πάρκων από τα πτηνά. Σε
επίπεδο πολιτικής µια πρόταση υπεβλήθηκε για την
διάσφάλιση του σωστού σχεδιασµού των αιολικών
πάρκων στη Θράκη.
4. την διασυνοριακή συνεργασία µε τις βουλγαρικές
περιβαλλοντικές ΜΚΟ.
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7. την υλοποίηση προγράµµατος της Ευρωπαϊκής
Εθελοντικής Υπηρεσίας. Αυτό το πρόγραµµα
υποστηρίζει τη διεθνή εθελοντική υπηρεσία των νέων
στην Ευρώπη, διαχειρίζεται από το Ίδρυµα Νεότητας
και χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια όλων αυτών
των ετών η Νοµαρχία Έβρου έχει αποτελέσει έναν
σταθερό υποστηρικτική και συνεργάτης του WWF
Ελλάς.
Γιάννης Μαρίνος - ecodadia@otenet.gr
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Μια απροσδόκητη
επίσκεψη στον Αξιό
Ένας
ενήλικος
Βουνοσφυριχτής
(Charadrius
morinellus)
παρατηρήθηκε
από
παρατηρητές
πουλιών, στην ακτή της Χαλάστρας, λίγα χιλιόµετρα
ανατολικά του δέλτα του ποταµού Αξιού. Ο
Βουνοσφυριχτής είναι πολύ όµορφο και ήρεµο πουλί
και έτσι αρκετοί άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να το
δούν και να το το φωτογραφίσουν. Η περιοχή του
Αξιού και του Καλοχώριου αποδεικνύει για µια ακόµα
φορά ότι είναι µια συναρπαστική για τα πουλιά
περιοχή τόσο κοντά στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η προσοχή των παιδιών
όλων των ηλικιών στη ζωή
των ζωυφίων
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης του ∆έλτα Αξιού-ΛουδίαΑλιάκµονα έχει ξεκινήσει το έργο «ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ»,
ένα νέο πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
που βάζει τα ζωύφια σε εξονυχιστική έρευνα .
Τα παιδιά όλων των ηλικιών, έχουν ενταχθεί στο
µαγικό κόσµο των πραγµάτων που συνήθως
περνούν απαρατήρητα. Συγκεντρώνουν τα δικά τους
δείγµατα από τη φύση και µε τη βοήθεια των
διασκεδαστικών
οδηγιών
προσπαθούν
να
εντοπίσουν το ζωύφιό τους, µέσω µικροσκοπίων και
στερεοσκοπίων. Στόχος του έργου είναι να έρθουν τα
παιδιά πιο κοντά στη φύση, στην ευαισθητοποίησή
τους όσον αφορά την αξία της βιοποικιλότητας γύρω
µας και να τους βοηθήσουν να γνωρίσουν το µαγικό
κόσµο των εντόµων και των άλλων µικρών
πλασµάτων που ζουν γύρω µας.
Το έργο προετοιµάστηκε από τον Gordon Ramel και
Sylvia Zakak και θα διεξαχθεί στο θεµατικό περίπτερο
του Φορέα ∆ιαχείρισης Αξιού-Λουδία-Αλιάκµονα,
στην Αγαθούπολη.

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ένα
ζευγάρι
ΕρυθρόλαιµοΥ
Φαλαρόποδα
(Phalaropus lobatus) παρατηρήθηκε στο ∆έλτα του
Έβρου κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και του
Σεπτεµβρίου του 2008...

Τον Σεπτέµβριο περίπου 2500 Φοινικόπτερα
(Phoenicopterus roseus) ήταν στη Λίµνη Κερκίνη, το
οποίο είναι ρεκόρ για την περιοχή, µαζί µε πάνω από
1000 πελεκάνους και 9 Γελαδάρηδες (Bubulcus ιbis).
Τον Οκτώβριο, στην Κερκίνη, παρατηρήθηκαν 6
Στικταετοί (Aquila clanga), 120 βαλτόπαπιες (Aythya
nyroca) και 1 Φερεντίνι (Netta rufina).
Αναφορές από τη λίµνη Ισµαρίδα δείχνουν ότι ένα
ζευγάρι Βουβόκυκνοι (Cygnus olor) αναπαραχθήκαν
για πρώτη φορά φέτος την άνοιξη / καλοκαίρι.
Ελπίζουµε να έχουµε περισσότερα νέα από το Πόρτο
Λάγος / Νέστος / Ισµαρίδα στο επόµενο τεύχος µας.

Έχεις κάτι να διαφηµήσεις?
Θέλεις να προωθήσεις µια δράσξ
στην πειοχή σου;
Χρειάζεσαι εθελοντές;
Αυτή µπορεί να είναι η διαφήµισή σου
στο επόµενο τεύχος!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο
συµµετοχής καλέστε το (30) 2310 7948 11.
Μαρία Παναγιωτοπούλου
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ∆έλτα
του Αξιού βλέπε: www.axiosdelta.gr

Αίτηση για πληροφορίες
Έχετε κάποια είδηση για το επόµενο θέµα µας;
Στείλτε µας πληροφορίες για τα πουλιά της Βόρειας
Ελλάδας.
Email: info@birdwing.eu
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Επικοινώνησε: hils@birdwing.eu

Μηνύµατα υποστήριξης
Ευχαριστίες στον Moses Kandie από το Birding
Club της λίµνης Baringo στην Κένυα! Καλή τύχη
στους στόχους σας για την κατασκευή ενός έλους
και της προσπάθειας για την περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση.
Ευχαριστούµε
για
την
υποστήριξή σας.
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Με επίκεντρο το Νανόχηνα
(Anser erythropus)

Βαλκανικό σεµινάριο
στις 27 - 30 Νοεµβρίου
Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία συµµετέχει σε ένα
διεθνές πρόγραµµα της ΕΕ στο πλαίσιο του
χρηµατοδοτικού µέσου LIFE-Φύση, από το 2006, µε
τίτλο “Conservation of the Lesser White-fronted
Goose on European migration routes”.

Οι χήνες είναι πίσω
στην Κερκίνη!
Στις 3 Νοεµβρίου, 30-34 Νανόχηνες (Anser
erythropus) παρατηρήθηκαν στη Λίµνη της Κερκίνης,
από τον Θεόδωρο Ναζιρίδη. Αυτή ήταν η πρώτη
παρατήρηση για την Ελλάδα το φθινόπωρο και τα
πτηνά έχουν παρατηρηθεί σε κοπάδι µε 39 χήνες.
Από τις 10 Νοέµβρίου 34 Νανόχηνες, 40
Ασπροµέτωπες Χήνες (Anser albifrons) και 8 χήνες
που δεν αναγνωρίστηκαν παρατηρηθήκαν στη λίµνη.

Επιστηµονική
συνάντηση
στις
25 - 26 Νοεµβρίου
Στα τέλη του Νοεµβρίου, θα διεξαχθεί στην Κερκίνη η
επιστηµονική συνάντηση του προγράµµατος Life της
Νανόχηνας. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και ο
Φορέας
∆ιαχείρισης
της
Λίµνης
Κερκίνης,
διοργανώνουν τη συνάντηση, µε τη συµµετοχή
επιστηµόνων από τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, την
Εσθονία, την Ουγγαρία και την Ελλάδα.
Τις ηµέρες που ακολουθούν την παρούσα
συνεδρίαση, θα διεξαχθεί ένα σεµινάριο για
παρατηρητές πουλιών από την Ελλάδα, τη
Βουλγαρία, την Τουρκία και τη Ρουµανία όπως
περιγράφεται σε άλλο άρθρο στο παρόν τεύχος.

Ο Ευρωπαϊκός πληθυσµός της Νανόχηνας δεν
αριθµεί περισσότερα από 20-30 αναπαραγώγιµα
ζευγάρια και το είδος είναι σε κρίσιµη κατάσταση, µε
το παράνοµο κυνήγι να θεωρείται η σηµαντικότερη
απειλή για τον πληθυσµό. Μια βασική δράση για τη
διατήρηση του είδους είναι η ανακάλυψη και η
προστασία όλων των περιοχών διαχείµασης καθώς
και των στάσεών τους κατά µήκος του
µετανασταυτικού τους διαδρόµου. Κατά τη διάρκεια
των τριών προηγούµενων ετών έχουµε αποκοµίσει
σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη διαχείµασης
του είδους στην Ελλάδα και είµαστε τώρα σε θέση να
γνωρίζουµε ότι ενδεχοµένως όλος ο Ευρωπαϊκά
αναπαραγόµενος
πληθυσµός
της
Νανόχηνας
ξεχειµωνιάζει στην περιοχή µας µας. Το σηµείο
εκκίνησης για την οργάνωση του σεµιναρίου ήταν η
ανάγκη να προωθηθεί η παρακολούθηση της
Νανόχηνας στη Ρουµανία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία
και την Ελλάδα, µετά την ολοκλήρωση του έργου και
να προωθηθεί η δηµιουργία ενός δικτύου
παρακολούθησης.
Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί στο Κέντρο
Πληροφόρησης του Φορέα ∆ιαχείρισης της Λίµνης
Κερκίνης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε
το έργο Life δείτε www.wwf.fi/lwfg
Μαρία Παναγιωτοπούλου

Μείνετε ενηµερωµένοι µε
online ειδήσεις για τα έργα
που υλοποιούνται για την
Νανόχηνα:
www.wwf.fi/english/finland/lesser_
white_fronted/
www.unep-aewa.org/news/news_
elements/2008/lwfg_ssap.htm
www.piskulka.net/index.htm

Θεόδωρος Ναζηρίδης

και στο www.birdwing.eu
φθινόπωρο / χειµώνα 2008
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Σχόλιο
της Σύνταξης
Σε αυτό το τεύχος του Birdwing, υπάρχουν νέα από
την ευρύτερη περιοχή, µε πληροφορίες που
παρέχονται από τα Κέντρα Πληροφόρησης του
∆έλτα Έβρου, της Πρέσπας, Κερκίνης, ∆αδιάς και
Αξιού.
Το προσωπικό από αυτά τα Κέντρα Πληροφόρησης
συνεχίζει να εργάζεται σκληρά για λογαριασµό τόσο
των πτηνών όσο και του περιβάλλοντος της
περιοχής και χρειάζονται την υποστήριξή µας. Κάθε
µέρα αντιµετωπίζει τις συνέπειες από την χαµηλή
ιεράρχηση των περιβαλλοντικών θεµάτων στον
κατάλογο των προτεραιοτήτων των πολιτικών.

Tο κουίζ αυτού του
τεύχους
Ποιό είναι αυτό το µυστήριο πουλί, που
φωτογραφήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα το
Σεπτέµβριο;
Στείλτε µε e-mail τις απαντήσεις σας στο
quiz@birdwing.eu και θα δηµοσιεύσουµε τα
ονόµατα όλων εκείνων που απαντήσανε
σωστά στο επόµενο τεύχος.

Πολύ συχνά, ακόµη και οι «προστατευόµενες»
περιοχές της Βόρειας Ελλάδας αντιµετωπίζουν
υποβάθµιση αφού όπως, φαίνεται, άνθρωποι που
είναι σε θέση για τη λήψη αποφάσεων δεν έχουν την
θέληση για την διατήρηση και προστασία των
οικοτόπων.
Πολλές σηµαντικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας
αντιµετωπίζουν ζητήµατα όπως η υπερβόσκηση,
υπεραλίευση, παράνοµη απόρριψη σκουπιδιών,
οικιστική ανάπτυξη, την επιθυµία να επεκτείνει τις
κυνηγετικές περιοχές ή την έλλειψη βούλησης
προκειµένου να επιτραπεί ο επαναπληµµυρισµός
των υποβαθµισµένων καλλιεργήσιµων περιοχών.
Είναι εύκολο να δει κανείς πώς οι άνθρωποι στα
Κέντρα Πληροφόρησης που έχουν το περιβάλλον
στην καρδιά τους, µπορούν να χάσουν τον
ενθουσιασµό τους από τον συνεχή βοµβαρδισµό
από τέτοιες πιέσεις. Πρέπει να προσπαθήσουµε να
στηρίζουµε τις προσπάθειές τους.

Με το να ενώσουµε την φωνή µας µε τους «Φίλους
των πουλιών της Βόρειας Ελλάδας», αν θέλουµε,
όλοι εµας στο Birdwing µπορούµε να υποστηρίξουµε
το προσωπικό µε όποιον τρόπο µπορούµε.
Steve Mills
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Ποιό είναι αυτό το πουλί που πετάει πάνω
από τη Θάσο;

Ελληνική πεταλούδα

Η πεταλούδα στη φωτογραφία παρατηρείται
συχνά ιδίως τη Βόρεια Ελλάδα τόσο το
φθινόπωρο όσο και την άνοιξη. Ακόµη και κατά
τη διάρκεια του χειµώνα µπορείτε να τη δείτε
µια ηλιόλουστη ηµέρα αφού περνά το χειµώνα
της ως ενήλικο άτοµο. Είναι πολύ κοινή σε όλη
την Ευρώπη και έχει το επιστηµονικό όνοµα
Inarchis io. Έχει ένα κοινό όνοµα σε πολλές
χώρες, αλλά όχι στην Ελλάδα.
Θα θέλαµε πολύ, ιδιαίτερα τα παιδιά σας, να
µας αποστείλεουν επιστολή µε την πρότασή
τους για ένα ελληνικό όνοµα για αυτή την
πεταλούδα!
Στείλτε τις προτάσεις σας στον Gordon Ramel
στο info@birdwing.eu
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Το Ερωτηµατολόγιο
του Birdwing
Σας παρακαλούµε να µας στείλετε τις απαντήσεις
σας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο
Qu@birdwing.eu
Αυτά µπορούν να γραφτούν κάπως έτσι:
Q1-A,
Q2-Β, Γ και ∆ κ.λπ.
1. Πόσο χρόνο έχετε περάσει ή περνάτε στη Βόρεια
Ελλάδα;
Α: ζω εκεί
Β: επίσκεψη κάθε χρόνο
C: έχω επισκεφθεί αρκετές φορές
D: έχω επισκεφθεί µία φορά
E: Άλλο (να περιγραφεί)
2. Ποια από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Βόρειας
Ελλάδας έχετε επισκεφθεί (σε σχέση µε τα πτηνά);
Συµπεριέλαβε όλες όσες έχεις επισκεφτεί
Α: ∆έλτα Έβρου
Β: Λίµνη Κερκίνη
C: ∆άσος ∆αδιάς και βουνά Έβρου
D: Πρέσπες
E: ∆έλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκµονα
F: Πόρτο Λάγος / ∆έλτα Νέστου / Λίµνη Ισµαρίδα
G: Άλλο (να περιγραφεί)
3. Ποιοι από τους παραπάνω τόπους ήταν πιο
ενδιαφέροντες;
4. Σε σχέση µε την τοποθεσία που επιλέξατε στο
ερώτηµα 3, νοµίζετε πως θα µπορούσε να
επωφεληθεί από την βοήθεια του Birdwing, µέσω της
άσκησης πιέσεων, της άµεσης βελτίωσης των
ενδιαιτήµατων ή άλλες προσεγγίσεις;
5. Ποιός πιστεύετε ότι είναι ο πλέον χρήσιµος τρόπος
που το Birdwing θα µπορούσε να βοηθήσει; (να
περιγραφεί)
6. Με ποιους τρόπους νοµίζετε ότι τα πουλιά της
περιοχής θα µπορούσαν να βοηθηθούν άµεσα
χρησιµοποιώντας τα χρήµατα που συγκεντρώνονται
από το Birdwing; (να περιγραφεί)
7. Ποια νοµίζετε ότι είναι η µεγαλύτερη απειλή για τα
πτηνά στη Βόρεια Ελλάδα;
Ευχαριστώ πολύ για τη συµµετοχή σας στην εν λόγω
έρευνα. Είναι πολύ σηµαντικό να ακούµε τις απόψεις
σας για να βοηθηθούµε να προχωρήσουµε και να
επιλέξουµε τις κατάλληλες δράσεις από τα χρήµατα
που θα συγκεντρωθούν.

Hilary Koll και Steve Mills
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Παρακαλώ βοηθήστε µας να
απαντηθεί αυτό το ερωτηµατολόγιο!

∆ικτυακοί τόποι
ενδιαφέροντος ...
1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το
πρόγραµµα Life στη ∆αδιά, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα:
www.wwf.gr/index.php?option=com
_content&task=view&id=87&Itemid=
133)
2. Για όσους µιλάνε γερµανικά, µπορείτε να
διαβάσετε για τη ∆αδιά στο site του ∆ρ Andrea
Meissner
www.oekowerk.de/pages/dadia.pdf
3. Ένα διεθνές φόρουµ δωρεάν για όσους
ενδιαφέρονται για τα άγρια πτηνά:
www.birdforum.net
4. Μια ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα, για την
παρακολούθηση
των
µετακινήσεων
του
Μαυροπετρίτη από την Μαγιόρκα.
www.seaturtle.org/tracking/index.
shtml?keyword=falcon
5. Η νέα ιστοσελίδα ∆έλτα Έβρου
www.evros-delta.gr
6. Ένας από τους υποστηρικτές µας, ο Σπύρος
Skareas έχει δύο συναρπαστικές ιστοσελίδες
για τα πουλιά:
www.greekbirding.blogspot.com
www.greecebirdtours.gr
6. Ένα άλλο από τα µέλη µας, ο Παναγιώτης
Οικονόµου, έχει µια εκπληκτική ιστοσελίδα στο:
www.wildlifebirdphotography.gr

Το Birdwing
στο Facebook!
Το Birdwing τώρα έχει µια νέα σελίδα στο
«Facebook»! Αν είστε ήδη στο Facebook, παρακαλώ
να γίνετε «οπαδός» της Birdwing και να ελέγχετε την
σελίδα για τα blogs και τις ειδήσεις, όπως θα
αναπτύσσεται τις επόµενες εβδοµάδες και µήνες.
Πληκτρολογήστε «Birdwing eu» στην αναζήτηση του
Facebook.
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Πηγαίνετε στη Βόρεια
Ελλάδα για birdwatching;
Χρειάζεστε αυτό το βιβλίο.
Αυτo το 100σελίδο βιβλίο,
που
δηµοσιεύθηκε
το
2008,
περιέχει
ανανεωµένες πληροφορίες
για τοποθεσίες, όπως η
Λίµνη Κερκίνη, το ∆έλτα
Έβρου, το Πόρτο Λάγος, η
∆αδιά και τα βουνά του
Έβρου. Η καταχώρηση για
κάθε τοποθεσία
περιλαµβάνει λεπτοµερείς και ενηµερωµένες οδηγίες,
χάρτες και αξιόπιστες πληροφορίες για το τι µπορεί
να δείτε, πότε και πού. Υπάρχει µία λίστα µε την
τρέχουσα κατάσταση σχετικά µε τα πουλιά της
περιοχής, ένας κατάλογος των πουλιών της Ελλάδας
και έγχρωµες φωτογραφίες των χαρακτηριστικών
ειδών της περιοχής.
Παρακαλώ σηµειώστε ότι όλα τα έσοδα από το βιβλίο
δίνονται απευθείας σε προγράµµατα προστασίας των
πτηνών στην Ελλάδα. Μπορείτε να παραγγείλετε τα
βιβλία online από τη διεύθυνση www.birdwing.eu

Ευχαριστούµε
συµβολή και

για
τη
υποστήριξη

Νέα στο www.birdwing.eu
Θελήσατε ποτέ να έχετε µια λίστα µε τα κοινά
ελληνικά ονόµατα των πουλιών και τα αντίστοιχα
αγγλικά και λατινικά;
•

Ένα αρχείο των εν λόγω πληροφοριών
είναι τώρα διαθέσιµο δωρεάν για να το
κατεβάσετε! Θα µπορείτε να βρείτε στην
σελίδα των Updates.

•

Θέµατα από όλα τα τεύχη του Birdwing
(στα ελληνικά και αγγλικά) είναι επίσης
διαθέσιµα σε αυτή τη σελίδα..

•

Υπάρχει µια νέα ενηµέρωση για το βιβλίο
Birdwing (Οκτώβριος 2008), διαθέσιµη
τώρα.

•

∆είτε τη σελίδα Links για άλλες
ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες που αφορούν
τη διατήρηση των πτηνών

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

Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους όσους µας
βοήθησαν να παραχθεί αυτό το ενηµερωτικό δελτίο.
Ευχαριστούµε την Ειρήνη Κουτσέρη από την
Πρέσπα και το Γιάννη Μαρίνο από το WWF στη
∆αδιά για τη συνεισφορά τους. Είµαστε επίσης
ευγνώµονες στη Μαρία Παναγιωτοπούλου για τις
πληροφορίες από τον Αξιό-Λουδία-Αλιάκµονα, στο
Θεόδωρο Ναζηρίδη και τον Gordon Ramel για τα
νέα από την Κερκίνη.
Ευχαριστούµε επίσης την Ελένη Μακρυγιάννη και
τον Ανδρέα Αθανασιάδη από το ∆έλτα του Έβρου
και τον Dirk de Mesel για τα νέα σχετικά µε το
πρόγραµµα δακτυλίωσης.
Υπάρχουν πάρα πολλά ονόµατα αυτών που µας
έστειλαν
µηνύµατα
υποστήριξης
για
να
συµπεριληφθούν όλα εδώ, αλλά πραγµατικά τα
εκτιµούµε όλα. Πρέπει επίσης να ζητήσουµε
συγγνώµη αν δεν έχουµε τη δυνατότητα να
συµπεριλάβουµε όλες τις πληροφορίες που έχετε
στείλει σε µας γι’ αυτό το τεύχος. Ελπίζουµε ότι θα
µπορέσουµε να το δηµοσιεύσουµε στο επόµενο.
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• να γίνουµε µια οµάδα ατόµων που
ενδιαφέρονται για τα πουλιά, µε µια συλλογική
φωνή για θέµατα διατήρησης
• να υπάρξει ένα forum για την
ευαισθητοποίηση σχετικά µε τις δράσεις που
µπορεί και πρέπει να γίνει για να βοηθηθούν
τα πτηνά στη Βόρεια Ελλάδα
• να συγκεντρωθούν χρήµατα για τα ειδικές
δράσεις για να βοηθηθούν άµεσα ορισµένα
ενδιαιτήµατα πτηνών, τα οποία βρίσκονται σε
κίνδυνο
• να γιορτάσουµε τα επιτεύγµατα των
στελεχών των Φορέαων ∆ιαχείρισης στις
περιοχές Ramsar
∆είτε την ιστοσελίδα στο www.birdwing.eu
για περισσότερες πληροφορίες

Hilary Koll and Steve Mills
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