Ενημερωτικό Δελτίο BirdWING
Τόμος 1 Τεύχος 4 Καλοκαίρι 2009
Στο τεύχος αυτό νέα από:
• Μικρή – Μεγάλη Πρέσπα
• Το WWF στη Δαδιά
• Λίμνη Κερκίνη
• Δέλτα Έβρου

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 την διανομή αυτών
στους επισκέπτες.

Η βράβευση της Πρέσπας,
ένα φανταστικό νέο!
Με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε την
βράβευση της Πρέσπας από το Best LIFE
NATURE Projects.
Συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη
και
το
προσωπικό
της
Εταιρείας Προστασίας των
Πρεσπών. Η βράβευση αυτή
αποτελεί πραγματικά
μία
επιβράβευση των κόπων και της αφοσίωσης της
Εταιρείας στην προστασία της φύσης.

Bird Watching In Northern Greece

Η ευρωπαϊκή
βράβευση της
Πρέσπας!
Η βράβευση της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών
ήταν ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της
άνοιξης που πέρασε. Το LIFE NATURE
πρόγραμμα
με
τίτλο
«Προστασία
και
Διατήρηση Ειδών Πουλιών Προτεραιότητας
στη λίμνη Μικρή Πρέσπα» βραβεύτηκε ως ένα
από τα πέντε καλύτερα προγράμματα, τα οποία
ολοκληρώθηκαν την περίοδο 2007-2008 και
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Η
πενταετής
εφαρμογή
του
προγράμματος Life στην μικρή Πρέσπα
αποδείχθηκε ένα πολύτιμο εργαλείο για την
προστασία της βιοποικιλότητας στην περιοχή,
ενώ ταυτόχρονα είχε αρκετά κοινωνικά και
οικονομικά οφέλη.

Αν και το πρόγραμμα LIFE- NATURE έχει
επίσημα ολοκληρωθεί, η χρηματοδότηση για την
ολοκληρωμένη διαχείριση των υγροτόπων θα
συνεχιστεί.
Ωστόσο, η Μαριάννα Βλάσση, η εκπρόσωπος
τύπου της Ε.Π.Π., υπογραμμίζει την ανάγκη
συνέχισης τόσο της χρηματοδότησης όσο και της
στελέχωσης του προγράμματος με εξειδικευμένο
προσωπικό από το ελληνικό κράτος

Νέα
Η άνοιξη είναι μία από τις πιο συναρπαστικές
εποχές του έτους για την παρατήρηση των
πουλιών στην Ελλάδα. Εφέτος, πολλά μέλη μας
επισκέφτηκαν για πρώτη φορά βιότοπους της
Βόρειας Ελλάδας και ήταν πολύ ευχάριστο να
μοιραστούμε μαζί τους τις εντυπώσεις τους. Το
τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει
αρκετά σχόλια και αναφορές από τα μέλη αυτά. Η
ιστοσελίδα μας www.birdwing.eu έχει ήδη
ανανεωθεί με νέα από ολόκληρη την περιοχή.
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Διαβάστε περισσότερα για αυτήν
επιτυχία στο άρθρο της σελίδας 2.

την

Στο δέλτα του Έβρου, ένας επισκέπτης από την
Σκοτία που για πρώτη φορά ταξίδευε στην
περιοχή παρατήρησε μία Kιτροσουσουράδα
(Motacilla citreola) (σελίδα 5).Τον Απρίλιο, ένα
άλλο μέλος παρατήρησε 3 Λαμπροβούτια (Gavia
arctica), 3 Γερακοληστρόγλαρους (Stercorarius
parasiticus) και έναν Άρτεμη (Calonectris
diomedea).
Υπήρξαν
τουλάχιστον
6
αναφορές
για
Κισσόκουκο (Clamator glandarius), αριθμός
μεγαλύτερος από τα προηγούμενα έτη.
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Οι επιτυχίες
των Πρεσπών
Συνέχεια από σελίδα 1
Κάποιες από τις δράσεις, οι οποίες συντέλεσαν
στην ευρωπαϊκή βράβευση, είναι οι εξής:
Ανακατασκευή
του
φράγματος
στην
τοποθεσία Κούλα: Η ανακατασκευή και η
λειτουργία του φράγματος έδωσε νέα πνοή στη
διαχείριση των υδάτων της Μικρής Πρέσπας.
Σήμερα, η ρύθμιση του επιπέδου της στάθμης
των υδάτων πραγματοποιείται με την συνεργασία
όλων των αρμόδιων τοπικών φορέων με τέτοιο
τρόπο ώστε να καλύπτονται τόσο οι οικολογικές
όσο και οι αρδευτικές ανάγκες της περιοχής.

Όσον αφορά τον πληθυσμό των ζευγαριών
άλλων
ερωδιών
(Ciconiiformes)
συμπεριλαμβανομένων των λευκοτσικνιάδων
(Egretta garzetta), σταχτοτσικνιάδων (Ardea
cinerea), κρυπτοτσικνιάδων (Ardeola ralloides),
νυχτοκόρακων
(Nycticorax
nycticorax),
πορφυροτσικνιάδων (Ardea purpurea) αλλά και
της
λαγγόνας
(Phalacrocorax
pygmeus),
παρέμεινε σταθερός. Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο
παρατηρήθηκαν
20
χαλκόκοτες
(Plegadis
falcinellus) στα υγρολίβαδα του Άγιου Αχίλλειου.
Δυστυχώς, όμως, δεν φώλιασαν.

Αποκατάσταση των υγρολίβαδων της Μικρής
Πρέσπας: Η περιοχή των υγρολίβαδων
τριπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 100 εκτάρια.
Επίσης, αυξήθηκαν οι θέσεις αναπαραγωγής των
ψαριών, γεγονός που απέφερε άμεσα οφέλη
στους ψαράδες της περιοχής. Τέλος, ευνοήθηκε
και η κτηνοτροφία εξαιτίας της δημιουργίας νέων
βοσκοτόπων.
Μέτρα για την προστασία των παρυδάτιων
πουλιών: Οι συνθήκες για την αναπαραγωγή και
την εκτροφή των πουλιών βελτιώθηκαν με
αποτέλεσμα οι πληθυσμοί των παρυδάτιων
πουλιών να ευνοηθούν. Σύμφωνα με την
τελευταία
μέτρηση
του
πληθυσμού
του
Αργυροπελεκάνου (Pelecanus crispus), ένα είδος
τρωτό, ξεπέρασε τα 1100 ζευγάρια, αριθμός που
αντιστοιχεί στο 20% του παγκόσμιου πληθυσμού.
Το 2009 στην λίμνη, παρατηρήθηκε αύξηση του
πληθυσμού του Αργυροτσικνιά (Egretta alba),
ενώ
αναμένεται
ο
πληθυσμός
του
Αργυροπελεκάνου (Pelecanus crispus) και του
Ροδοπελεκάνου (Pelecanus onocrotalus) να
φτάσει τα 1500 και 600 ζευγάρια αντίστοιχα. Η
φθινοπωρινή καταμέτρηση των φωλιών, η οποία
πραγματοποιείται μετά την άφιξη των πελεκάνων,
πρόκειται να επιβεβαιώσει αυτές τις προβλέψεις.
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Η Πρέσπα είναι γνωστή ως την περιοχή
αναπαραγωγής των λευκοπελαργών (Ciconia
ciconia) το μεγαλύτερο υψόμετρο. Κάθε χρόνο
χρησιμοποιούνται δύο φωλιές: μία στον Κουλά σε
υψόμετρο 853 μέτρα και μία στο Πλατύ σε
υψόμετρο 900 μέτρα. Εφέτος, παρατηρήθηκε στο
Μικρολίμνι
ένας
πελαργός,
ο
οποίος
προσπαθούσε να χτίσει τη φωλιά του. Τεχνικοί
της Δ.Ε.Η. τοποθέτησαν μία βάση για φωλιά σε
γειτονικό πυλώνα, αλλά δυστυχώς τόσο ο
πρώτος όσο και ο δεύτερος πυλώνας
εγκαταλείφθηκε. Ωστόσο, η ύπαρξη των βάσεων
ίσως βοηθήσει το μελλοντικό φώλιασμα των
λευκοπελαργών.
Marianna Vlassi - m.vlassi@wwf.gr
Annita Logotheti - a.logotheti@spp.gr
The SPP website: www.spp.gr
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Νέα από τον
υγρότοπο της
Κερκίνης
Η ανοιξιάτικη καταμέτρηση των μεταναστευτικών
στρουθιόμορφων πουλιών της φετινής χρονιάς
στέφθηκε με επιτυχία αφού οι εθελοντές που
επισκέφτηκαν την Κερκίνη ξεπέρασαν τους 20. Οι
εθελοντές δήλωσαν ότι η εμπειρία ήταν
ανεπανάληπτη και ότι σίγουρα θα επισκεφτούν
ξανά την περιοχή. Πολλοί από αυτούς εξέφρασαν
την ευγνωμοσύνη τους στο Gordon, ο οποίος
ακούραστα και πρόθυμα εργάζεται για τον
υγρότοπο. Ο εθελοντής Ray Coombs αναφέρει:
«Ο Gordon είναι ένας εξαιρετικός οικοδεσπότης,
με πολλές γνώσεις, έτοιμος να βοηθήσει τους
εθελοντές να επιτύχουν τους προσωπικούς τους
στόχους, αλλά και ταυτόχρονα να διεξαχθεί η
καταμέτρηση των πτηνών με επιτυχία.»
Διαβάστε για τις εμπειρίες των εθελοντών
παρακάτω αλλά και στην ιστοσελίδα μας
www.birdwing.eu.

Ευχαριστίες σε όλους τους
εθελοντές
Στις φωτογραφίες παρακάτω φαίνονται κάποιοι
από τους εθελοντές. Από τα αριστερά προς τα
δεξιά: Oliver Binks, Michael Bowles, Huw Wilding,
Douglas, Douglas McCutcheon, Chris & Shelly
Jadrine.

Παρακολουθείστε το βίντεο με
τους εθελοντές Alan & Margo
Snelling και τα αδέρφια Kendal
με τον Gordon στην Κερκίνη
στην διεύθυνση:
www.youtube.com/watch?v=cokMLJIX8ZU

Κερκίνη: ο καλύτερος προορισμός
Τίποτα δεν μπορεί να προϊδεάσει τον επισκέπτη για το θαύμα της
Λίμνης Κερκίνης και την αφθονία πουλιών στην περιοχή μέχρι να
την επισκεφτεί. Τέσσερα χρόνια πέρασαν από την πρώτη μου
επίσκεψη και είχα σχεδόν ξεχάσει πόσο μαγικά ήταν.
Καθώς προσέγγιζα τη λίμνη, στα αυτιά μου πλημμύρισαν
κελαηδίσματα από χελιδόνια, συκοφάγους (Oriolus oriolus),
τρυγόνια (Streptopelia turtur). Άκουσα, επίσης, το βραχνό
κελάηδισμα της τσιχλοποταμίδας (Acrocephalus arundinaceus) ,
το περισσότερο ρυθμικό κελάηδισμα της καλαμοποταμίδας
την
ευέξαπτη
(Acrocephalus
scirpaceus),
βαλτοποταμίδα(Acrocephalus palustris) και το εκρηκτικό
ψευταηδόνι(Cettia cetti).
Οι ερωδιοί ήταν αναρίθμητοι: τσαχτοτσικνιάδες (Ardea cinerea),
νυχτοκόρακες(Nycticorax nycticorax), κρυπτοτσικνιάδες (Ardeola
ralloides), ακόμη και πορφυροτσικνιάδες (Ardea purpurea), οι
οποίοι προσελκύουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενός επισκέπτη από
το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην λίμνη ξεπροβάλλουν πολλά νεκρά
κλαδιά πάνω στα οποία παρατηρούνται ερωδιοί ή άλλα πουλιά.
Τα πουλιά αυτά είναι αρκετά νευρικά και καθώς περνούσα από
εκεί πολλά πετούσαν σε πιο απομακρυσμένα κλαδιά. Στα έλη
συνάντησα πολλούς μικρούς ερωδιούς που μαζί με αγελάδες
αλλά και χαλκόκοτες (Plegadis falcinellus) ερευνούσαν για τροφή.
Επίσης, υπήρχαν χουλιαρομύτες (Platalea leucorodia) και σε
μεγαλύτερη απόσταση αργυροτσικνιάδες (Great White Egret).
Πίσω στη λίμνη, πάλι, παρατήρησα πολλά σκουφοβουτηχτάρια
(Podiceps cristatus) να κολυμπούν και μάλιστα πολλά από αυτά
μετέφεραν στην πλάτη τους τα μικρά τους. Ξαφνικά, έκαναν την
εμφάνισή τους στον ουρανό οι πελεκάνοι, περισσότεροι
ροδοπελεκάνοι (Pelecanus onocrotalus) αλλά και κάποιοι
αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus). Παρατήρησα, επίσης,
ποταμογλάρονα (Sterna hirundo), μαυρογλάρονα (Chlidonias
niger) και μουστακογλάρονα (Chlidonias hybridus).
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Είναι εξίσου ωραία να ακούς και να παρατηρείς τους
μελισσοφάγους. Δύο ζευγάρια έσκαβαν σε αμμώδη περιοχή.
Ένας τσαλαπετεινός (Upupa epops) κελάηδησε και πέταξε με το
χαρακτηριστικό του τρόπο. Μία αλκυόνα (Alcedo atthis)
εκτινάχτηκε αφήνοντας μία μπλε λάμψη, ενώ οι
σακουλοπαπαδίτσες (Remiz pendulinus) έκαναν αισθητή την
παρουσία τους με τα συνεχή ακροβατικά τους και το κελάηδισμα
τους.
Όσον αφορά τους κορμοράνους (Phalacrocorax carbo sinensis)
και τις λαγγόνες (Phalacrocorax pygmeus), πολλοί από αυτούς
κούρνιαζαν στα δέντρα ή πετούσαν σε σμήνη. Η
εντυπωσιακότερη, όμως, εικόνα ήταν ένα σμήνος από μερικές
εκατοντάδες ίσως και χιλίων πουλιών από πελεκάνους,
χουλιαρομύτες, ερωδιούς και κορμοράνους που τρέφονταν σε μία
ρηχή περιοχή της λίμνης. Τα νερά που κυμάτιζαν και τα
εκατοντάδες πουλιά, άλλα από τα οποία τρέφονταν και άλλα
πετούσαν στον ουρανό, αποτελούν μία εικόνα που δύσκολα
μπορεί να περιγραφτεί με λόγια και ακόμη δυσκολότερα να
ξεχαστεί.
Alison Rymell (εθελόντρια)
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Καθαρισμός Λίμνης
Κερκίνης
Νωρίτερα την άνοιξη που μας πέρασε, η
Νομαρχία Σερρών μετά από την εξασφάλιση του
απαραίτητου κονδυλίου προσέλαβε ντόπιους
ψαράδες για να συλλέξουν τα πλαστικά
απορρίμματα από τη λίμνη. Συντονιστής του
έργου ήταν ο Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης
Κερκίνης. Συνολικά συλλέχτηκαν 1800 σακούλες
γεμάτες με πλαστικά, αφήνοντας καθαρή και
όμορφη τη λίμνη. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν
γίνει και άλλες προσπάθειες καθαρισμού με τη
συμμετοχή ντόπιων μαθητών.

Στην παρακάτω διεύθυνση δείτε
τους μαθητές σε μία προσπάθεια
καθαρισμού της λίμνης, η οποία
είχε χρηματοδοτηθεί από την
εταιρεία Coca Cola.
www.youtube.com/watch?v=t30xpbC5VNA

«Ένα τέλειο ταξίδι»
Η Mary και ο Bryan Collier αναφέρουν:
Ταξιδέψαμε για πρώτη φορά στην ηπειρωτική Ελλάδα την
άνοιξη που μας πέρασε για να παρατηρήσουμε τα πουλιά.
Περάσαμε 4 εβδομάδες και το διάστημα αυτό δεν ήταν αρκετό
για να δούμε ότι θα θέλαμε. Ταξιδέψαμε με το αυτοκίνητο μέχρι
την Ανκόνα της Ιταλίας, από όπου πήραμε το καράβι για την
Ηγουμενίτσα. Σε αντίθεση με ότι είχαμε διαβάσει, το ελληνικό
οδικό δίκτυο αποδείχτηκε εξαιρετικό με έναν ολοκαίνουριο
αυτοκινητόδρομο, ο οποίος διασχίζει σχεδόν όλη τη χώρα.
Ακόμη και οι δρόμοι που στο χάρτη εμφανίζονταν με κίτρινο
χρώμα ήταν καταπληκτικοί.
Φτάσαμε στις 28 Απριλίου και αναχωρήσαμε στις 25 Μαΐου.
Τα τοπία και το φαγητό ήταν απίθανα, ενώ οι άνθρωποι
ιδιαίτερα φιλικοί. Τα περισσότερα μονοπάτια στη χώρα είχαν
ελεύθερη είσοδο, σε αντίθεση με άλλες χώρες όπου η είσοδος
είναι απαγορευτική.
Η Ελλάδα ήταν για εμάς ένας τέλειος ταξιδιωτικός προορισμός.
Οι περιοχές που επισκεφτήκαμε δεν κατακλύζονταν από
κόσμο, ήταν πανέμορφες και επιλέχτηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε
να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε πουλιά που δεν τα
βλέπουμε στην πατρίδα μας. Αποδειχτήκαμε «τεμπέληδες»
παρατηρητές γιατί ποτέ δεν βγήκαμε για παρατήρηση νωρίς το
πρωί όπως θα έπρεπε. Παρά το γεγονός, όμως, αυτό,
παρατηρήσαμε πολλά πουλιά.
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Περισσότερα σχόλια από
επισκέπτες που ταξίδεψαν για
πρώτη φορά στην περιοχή
Ο Chris Driver και η Annie Coombus μετά την
πρώτη τους επίσκεψη στην περιοχή της Κερκίνης
τον Μάιο αναφέρουν:
«Το ταξίδι μας ήταν εξαιρετικό και οι δύο επιθυμούμε να
επιστρέψουμε ξανά όχι μόνο για τα πουλιά αλλά και για όλη
την άγρια ζωή γενικότερα. Δεν περιμέναμε να συναντήσουμε
τόσες πολλές χελώνες, φίδια και πεταλούδες, ενώ θα
μπορούσαμε να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στα
αγριολούλουδα. Η θεά μίας νυφίτσας, η οποία πέρασε σχεδόν
από δίπλα μας στο μονοπάτι που οδηγούσε στο ποτάμι, ήταν
φανταστική, ενώ ήμαστε πολύ τυχεροί γιατί μπορέσαμε και
εντοπίσαμε μία βίδρα, η οποία μόλις αντιλήφθηκε την
παρουσία μας βυθίστηκε και εμφανίστηκε για λίγο 3 μέτρα
μακριά από την προβλήτα στο χωριό Μανδράκι όπου
καθόμασταν.
Αφήσαμε εσκεμμένα το βιβλίο του Birdwatching για τη Βόρεια
Ελλάδα στο πανέμορφο ξενοδοχείο του Βιγλάτορα στα Άνω
Πορρόια. Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου ενδιαφέρεται ιδιαίτερα
για θέματα περιβάλλοντος και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλό να
έχει ένα τέτοιο βιβλίο για τους μελλοντικούς του επισκέπτες.
Κατά συνέπεια θα πρέπει να παραγγείλω από εσάς το βιβλίο
σύντομα στο μέλλον!»

Διαβάστε
περισσότερα
www.birdwing.eu.

στη

διεύθυνση

Στον Έβρο μπορέσαμε να δούμε μία όμορφη αρσενική
Κιτροσουσουράδα (Motacilla citreola), που το φτέρωμα της
δήλωνε ότι βρίσκεται σε περίοδο αναπαραγωγής. Η τελευταία
φορά που παρατηρήθηκε στον Έβρο αυτό το είδος ήταν το
2003.

Αν περισσότεροι άνθρωποι από το εξωτερικό ενδιαφερθούν ,
τότε οι Έλληνες θα αντιληφθούν ότι διατηρώντας τους
πληθυσμούς των πουλιών αλώβητους τότε η έλευση των
τουριστών και κατά συνέπεια των χρημάτων θα αυξηθεί. Εμείς
σίγουρα θα επιστρέψουμε.

Για να διαβάσετε περισσότερα για τις εμπειρίες
τους
επισκεφτείτε
την
ιστοσελίδα
www.birdwing.eu. και στο downloads κάντε κλικ
στην σχετική αναφορά.
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Σημείωμα Εκδότη
Το καλοκαιρινό Birdwing αποτελεί ένα εορταστικό
τεύχος για τα πουλιά της Βόρειας Ελλάδας. Η
βράβευση της Πρέσπας καθώς επίσης και οι
εμπειρίες των μελών μας αποδεικνύουν ότι η
Ελλάδα έχει να προσφέρει πολλά στα πουλιά.
Ταυτόχρονα,
όμως,
πολλά
ενδιαιτήματα
κρίνονται ως επισφαλή και οι νέοι παρατηρητές
μπορεί
να
θαυμάζουν
την
πλούσια
ορνιθοπανίδα, δεν αντιλαμβάνονται, όμως, τα
προβλήματα που υπάρχουν.
Το Birdwing προσπαθεί να κάνει τη διαφορά. Αν
και τα μέλη μας αυξάνονται, θα πρέπει να γίνουν
προσπάθειες ώστε οι απόψεις μας να
εισακουστούν και από τους παράνομους
κυνηγούς, ψαράδες και αγρότες. Αυτό θα συμβεί
μόνο αν άνθρωποι σαν εσάς και εμένα
προσπαθήσουν να δραστηριοποιηθούν. Στο
προηγούμενο τεύχος σας ζητήσαμε να σκεφτείτε
σοβαρά
τρόπους
ανάληψης
δράσης
ενημερώνοντας τους αντιπροσώπους σας στο
Ευρωκοινοβούλιο για θέματα προστασίας του
περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Το εφαρμόσατε;
Μπορέσατε να κάνετε τη διαφορά;
Εμείς ήρθαμε σε επαφή με τον αντιπρόσωπό μας
στο Ευρωκοινοβούλιο και η αντίδραση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιγράφεται στη
σελίδα 6. Αν και μικρές οι κινήσεις αυτές έχουν
αποτέλεσμα. Ελάτε μαζί μας για να κάνουμε τη
διαφορά. Στη σελίδα 7 διαβάστε για τους
τρόπους βοήθειας στο Birdwing.
Steve Mills

Συγχαρητήρια στους νικητές του
quiz του τελευταίου τεύχους…
Στο quiz αυτό οι σωστές απαντήσεις ήταν λιγότερες
σε σύγκριση με το προηγούμενο.
Το πουλί Α ήταν ένας
Αργυροπελεκάνος
(Pelecanus crispus).

Το πουλί Β ήταν ένας
Νανόγλαρος
(Larus
minutus)

Οι νικητές είναι:
Eva Stets
John Barclay
George Rechlos & Marina Parha
Kai Suomela
Stavros Kalpakis.
Συγχαρητήρια σε όλους!
Δείτε αν μπορείτε να αναγνωρίσετε τα πουλιά στη
σελίδα 6 για το quiz αυτού του τεύχους.

Αναζητείστε αυτήν την
ομορφιά…

Ταξιδιωτικές αναφορές
και λίστες

Τόσοι πολλοί από εσάς μας στείλατε τις
ταξιδιωτικές αναφορές σας από την Ελλάδα την
άνοιξη που μας πέρασε ώστε μερικές από αυτές
τις
ανεβάσαμε
στην
ιστοσελίδα
μας
www.birdwing.eu., στο downloads.
Διαβάστε αναφορές και λίστες πουλιών από:
Kai & Maija Suomela
3-12 Απριλίου
Matthias Schoebinger
4-17 Απριλίου
Johannes Laber
18-25 Απριλίου
Stefan Schlick
8-18 Μαΐου
David Tomlinson
24 Μαΐου- 5 Ιουνίου
Διαβάστε επίσης την αναφορά του David
Davidson για τη συμμετοχή του στο εθελοντικό
πρόγραμμα στη λίμνη Κερκίνη το Μάιο.
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Το όμορφο έντομο αυτού του τεύχους, το οποίο
είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο στις αρχές του
καλοκαιριού σε λόφους της Βόρειας Ελλάδας, δεν
είναι
μία
πεταλούδα,
αλλά
μέλος
των
Νευρόπτερων. Το επιστημονικό του όνομα είναι
Nemeroptera sinuata, είναι σαρκοφάγο και ζει
πάνω στα φύλλα. Τα ενήλικα άτομα είναι αβλαβή.
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Το quiz του τεύχους αυτού
Μπορείτε να αναγνωρίσετε το πουλί Α ή το Β ή
και τα δύο; Η αναγνώριση του πουλιού Β
αποτελεί πρόκληση ακόμη και για τους
καλύτερους παρατηρητές πουλιών! Περιμένουμε
τις απαντήσεις σας στο email: quiz@birdwing.eu
Πουλί Α

Καταδικαστική
απόφαση του
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου για
την Ελλάδα
Παρακάτω παρουσιάζεται η απάντηση του κ.
Δήμα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις
9 Ιουνίου 2009 στην ερώτηση που τέθηκε στην
επιτροπή από τον Richard Corbett (αντιπρόσωπο
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο):

Ευχαριστούμε
τον
Johannes
Laber για αυτή
την φωτογραφία

Ο υγρότοπος του Δέλτα του Έβρου ορίστηκε από
την Ελλάδα στα πλαίσια του προγράμματος Φύση
2000 ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας («Δέλτα
Έβρου», GR1110006) σύμφωνα με την ευρωπαϊκή
Οδηγία για τα Πουλιά 79/409/ΕΟΚ και ως
Τοποθεσία Κοινοτικής Σημασίας («Δέλτα Έβρου και
Δυτικός Βραχίονας», GR1110006) σύμφωνα με την
ευρωπαϊκή Οδηγία για τους οικότοπους 92/43/ΕΕ.

Πουλί Β

Ο υγρότοπος επίσης χαρακτηρίζεται και ως
υγρότοπος διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τη
Σύμβαση Ραμσάρ.

Steve Mills

Παρατήρηση
πουλιών στη
Βόρεια Ελλάδα
Οι 100 σελίδες αυτού του βιβλίου περιλαμβάνουν
πληροφορίες (τις πιο πρόσφατες) για διάφορες
περιοχές όπως η λίμνη Κερκίνη, το δέλτα του
Έβρου, το Πόρτο Λάγος, τη Δαδιά και τα βουνά
του Έβρου. Για κάθε μία περιοχή υπάρχουν
χάρτες, 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.
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Σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες, οι ελληνικές
αρχές έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την
βιοποικιλότητα της περιοχής, θέτοντας και
εφαρμόζοντας ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα
προστασίας, αποφεύγοντας έτσι την όχληση ή την
υποβάθμιση της. Επίσης πρέπει να ελέγχει μέσω της
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάθε
έργο, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην
περιοχή και να διασφαλίζει ότι δεν θα επηρεαστεί
αρνητικά ο υγρότοπος.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησύχησε ιδιαίτερα μετά
από την πρόσφατη αναφορά τριών ελληνικών μη
κυβερνητικών οργανώσεων (Παγκόσμιο Ταμείο για
τη Φύση- WWF, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία,
Ελληνική Εταιρεία) για την υποβάθμιση των 10
υγροτόπων Ραμσάρ.
Έτσι, μετά από αίτηση της Επιτροπής, το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε καταδικαστική
απόφαση για την Ελλάδα (Υπόθεση C- 293/07), η
οποία ανέφερε την απουσία ενός συνεκτικού,
συγκεκριμένου και νομικά έγκυρου προγράμματος,
το οποίο θα διασφαλίζει την αποτελεσματική
προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση των Περιοχών
Ειδικής Προστασίας. Στα πλαίσια αυτής της
απόφασης, η Επιτροπή θα πρέπει τώρα να εκτιμήσει
την επάρκεια των μέτρων που πρόκειται να πάρει η
Ελληνική κυβέρνηση για να συμμορφωθεί με την
καταδικαστική
απόφαση.
Στα
μέτρα
αυτά
συμπεριλαμβάνονται και μέτρα για την προστασία
του Δέλτα του Έβρου, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ
άλλων, τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας
αναφοράς.
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Φωτογραφίες
Πολλά από τα μέλη μας στέλνουν τις φωτογραφίες
τους ή τις διευθύνσεις των ιστοσελίδων τους στις
οποίες τις αναρτούν και για το λόγο αυτό
παρουσιάζομαι κάποιες.

Πως μπορείτε να
βοηθήσετε
Στόχος του Birdwing είναι η άμεση βοήθεια της
ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα. Η υποστήριξή σας
κρίνεται απαραίτητη!
1. Έχουμε δημιουργήσει μία πρότυπη επιστολή
για όσους επιθυμούν να ενημερώσουν τους
αντιπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η επιστολή αυτή μπορεί να σας αποσταλεί μετά
από
email
σας
στη
διεύθυνση
takeaction@birdwing.eu με θέμα «I want to
help», στο οποίο θα αναφέρετε το όνομά σας και
τη χώρα.

Η φωτογραφία του Άρη Χριστίδη κοντά στη λίμνη
Ισμαρίδα απεικονίζει ένα Κιρκινέζι (Falco
naumanni).

Ο Hank van Harskamp από την Ολλανδία έχει
επισκεφτεί πολλές φορές τη Βόρεια Ελλάδα. Τις
φωτογραφίες του, όπως η παραπάνω, η οποία
απεικονίζει μία χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)
μπορείτε
να
δείτε
στην
ιστοσελίδα
www.henkvanharskamp.nl

2. Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας μας
κατορθώσαμε να συγκεντρώσουμε πάνω από
1500 λίρες για την προστασία των οικότοπων της
Βόρειας Ελλάδας. Τα χρήματα συγκεντρώθηκαν
από τις δωρεές των μελών μας και από τις
πωλήσεις του βιβλίου «Παρατήρηση πουλιών στη
Βόρεια Ελλάδα». Αρχικά, θα ξεκινήσουμε με έργα
μικρής κλίμακας, όπως η κατασκευή εξέδρων ή
φωλιών. Έτσι, προσφέροντας έστω και μερικά
ευρώ, θα μπορέσουμε να αγοράσουμε ξύλα για
την κατασκευή φωλιών για τα κιρκινέζια (Falco
naumanni), σε περιοχές όπου παρατηρείται
μείωση του πληθυσμού τους.
Οι
δωρεές
μπορούν
να
πραγματοποιηθούν
μέσω
της
ιστοσελίδας μας www.birdwing.eu
στο donate.
3. Ενημερώστε μας αν επιθυμείτε να συμμετέχετε
σε εθελοντικά προγράμματα στην Ελλάδα τον
επόμενο χρόνο. Τα προγράμματα αυτά δεν έχουν
ακόμη οριστικοποιηθεί αλλά ενημερώστε μας αν
θέλετε να συμμετέχετε.

Έκκληση για πληροφορίες για την
ορνιθοπανίδα της Σάμου

Μία καταπληκτική φωτογραφία του Hans
Jerrentrup από την περιοχή του Νέστου με άγριες
παιώνιες.
Όσοι ενδιαφέρονται για τη χλωρίδα και την
πανίδα, εκτός των πουλιών, επισκεφτείτε την
παρακάτω ιστοσελίδα www.hylawerkgroep.be/
jeroen/index.php?id=8
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Πρόκειται να περάσω 6 μήνες στο νησί της Σάμου και ελπίζω
να συγγράψω ένα βιβλίο για την ορνιθοπανίδα της περιοχής.
Θα ήμουν ιδιαίτερα ευγνώμον αν κάποιος από εσάς, ο οποίος
έχει καταγράψει την ορνιθοπανίδα της Σάμου, μου στείλει ένα
αντίγραφο. (Η προσφορά όλων θα αναγνωριστεί). Θα
επιθυμούσα οποιεσδήποτε καταγραφές αλλά συγκεκριμένα
ενδιαφέρομαι για κορμοράνους, αρπακτικά πουλιά, γκιώνη
(Otus scops), ωχροσταχτάρα (Apus pallidus), φάσα (Columba
palumbus), κελαηδότσιχλα (Turdus philomelos), κλειδωνά
(Parus lugubris), μακρονούρη (Aegithalos caudatus), καρδερίνα
(Carduelis carduelis), πετροσπουργίτη (Petronia petronia),
βλάχο (Emberiza hortulana). Υπάρχει κάποιο είδος
δρυοκολάπτη στη Σάμο; Επίσης, ενδιαφέρομαι για καταγραφές
από φθινόπωρο ως άνοιξη.
Σας παρακαλώ να αναφέρετε η ημερομηνία, η ακριβής
τοποθεσία, το είδος και ο αριθμός.

Email: outlookarts@btinternet.com
Roger Butts
Σας ευχαριστώ!

Birdwing News - 7

Εθελοντές του
WWF στη Δαδιά
Μία τυπική καθημερινή ενός εθελοντή στη Δαδιά
μπορεί να τον βρει να εργάζεται σε διαφορετικές
τοποθεσίες, άλλοτε μακριά από το χωριό, στα
βουνά κοντά στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και
άλλοτε πιο κοντά στο Εθνικό Πάρκο της
προστατευόμενης περιοχής.

Τις περισσότερες φορές ξυπνάμε τα χαράματα
και η διαδρομή που ακολουθούμε μέσω του
πάρκου μας οδηγεί στα βουνά. Εκεί, ελέγχουμε
την περιοχή με τις ανεμογεννήτριες για
σκοτωμένα ή τραυματισμένα πουλιά. Οι
τραυματισμοί και οι θάνατοι οφείλονται στη
σύγκρουση των πουλιών με τις ανεμογεννήτριες.
Κατά τη διάρκεια μίας «καλής» μέρας μπορεί
κάποιος να παρατηρήσει πάνω από 25
διαφορετικά είδη όπως: μαυρόγυπα (Aegypius
monachus), όρνιο (Gyps fulvus), χρυσαετό
(Aqcuila
chrysaetos),
φιδαετό
(Circaetus
gallicus), γερακίνα (Buteo buteo).
Μετά τις πρωινές παρατηρήσεις, επιστρέφουμε
στο χωριό και κατευθυνόμαστε στην καρδιά του
πάρκου, στην περιοχή εκτροφής όπου καθ’ όλη
τη διάρκεια της χρονιάς μπορούμε να
παρατηρήσουμε πάνω από 80 όρνια (Gyps
fulvus) και μαυρόγυπες (Aegypius monachus) να
προσλαμβάνουν την τροφή τους. Δεν είναι
καθόλου σπάνιο να παρατηρήσεις ασπροπάρη
(Neophron
percnopterus),
θαλασσαετό
(Haliaeetus albicilla), βασιλαετό (Aqcuila helica).
Πραγματικά είναι μοναδική η ευκαιρία να
παρατηρήσεις τόσα είδη να τρέφονται μαζί.
Η υπόλοιπη εργασία που πραγματοποιείται μέσα
στο πάρκο ποικίλει από εποχή σε εποχή και για
παράδειγμα μπορεί να περιλαμβάνει τον έλεγχο
των φωλιών του μαυρόγυπα (Aegypius
monachus), δακτυλίωση κ.α.
Όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, η εθελοντική
εργασία στην Δαδιά είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
Ελπίζουμε να σας δούμε σύντομα κοντά μας!

Stephen Beal

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
τον
Γιάννη
Μαρίνο
στο
email:
ecodadia@otenet.gr.
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Αποστολή δακτυλίωσης
στον Έβρο 2009
Η φετινή αποστολή δακτυλίωσης στον Έβρο, με
αρχηγό τον Dirk de Mesel θα ξεκινήσει στις 15
Αυγούστου και θα διαρκέσει ένα μήνα. Η
αποστολή στην οποία συμμετέχουν κυρίως
εθελοντικά άνθρωποι από το Βέλγιο και την
Ελλάδα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα των
παρακάτω φορέων: Φορέας Διαχείρισης Δέλτα
Έβρου και Βασιλικό Ινστιτούτο των Φυσικών
Επιστημών του Βελγίου στις Βρυξέλλες. Τα
αποτελέσματα αποστέλλονται στο ελληνικό
κέντρο δακτυλίωσης πουλιών.
Οι προηγούμενες αποστολές στον Έβρο
στέφτηκαν με επιτυχία. Το 2008 δακτυλιώθηκαν
11.280 πουλιά (συμπεριλαμβανόμενων 56 ειδών
και υποειδών). Δύο είδη καταγράφηκαν για
πρώτη φορά στην περιοχή:
δύο άτομα
λευκόφρυδης ποταμίδας (Acrocephalus agricola)
και ροδόσπιζα (Carpodachus erythrinus).

21,22 & 23 Αυγούστου 2009
Χώρος εκδήλωσης: Egleton Nature Reserve,
Rutland Water, Oakham, Rutland, England.
Εκπρόσωποι του Birdwing, καθώς και κάποιων
κέντρων πληροφόρησης της Βόρειας Ελλάδας
θα βρίσκονται εκεί.
Γνωρίσου μαζί τους και υποστήριξέ τους.
www.birdfair.org.uk

Πολλές ευχαριστίες
Όπως πάντα θα θέλαμε να εκφράσουμε τις
ευχαριστίες μας σε όλους εκείνους που βοήθησαν
να δημιουργηθεί και να τυπωθεί το newsletter.
Ευχαριστούμε τον Stephen Beal και τον Γιάννη
Μαρίνο από το WWF στη Δαδιά και την Ειρήνη
Κουτσέρη από την Πρέσπα για την πολύτιμη
βοήθειά τους. Ευχαριστούμε, επίσης, τον Gordon
Ramel, Angeliki Dimaki, και τους πολλούς
εθελοντές για τις αναφορές που μας έστειλαν
από την λίμνη της Κερκίνης. Ζητάμε συγνώμη
που δεν μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε όλα τα
σχόλια σας σε αυτό το τεύχος. Όποιος επιθυμεί
να διαβάσει όλα τα σχόλια των μελών μας μπορεί
να
επισκεφτεί
την
ιστοσελίδα
μας
www.birdwing.eu. Τέλος, θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε το προσωπικό του Φορέα
Διαχείρισης του Δέλτα Έβρου και όλους εκείνους
που τυχόν ξεχάσαμε να αναφέρουμε.
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