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Στο τεύχος αυτό νέα από:
• Πόρτο Λάγος/ Νέστο/ Ισμαρίδα
• Λίμνη Κερκίνη
• Μικρή – Μεγάλη Πρέσπα
• Δέλτα Έβρου
• Υγρότοπο του Άγρα

To BirdWING Newsletter
…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.
Επίσης, τα κέντρα πληροφόρησης εκτυπώνουν
αντίτυπα και τα διανέμουν στους επισκέπτες.

Χρόνια πολλά
Birdwing!
Έχουν περάσει ήδη δύο χρόνια
από τότε που δημιουργήθηκε το
Birdwing και η ιστοσελίδα μας
www.birdwing.eu. Τα μέλη μας
ξεπερνούν τα 400, ενώ αρκετές χιλιάδες ευρώ έχουν
συγκεντρωθεί για την προστασία των πουλιών της
Ελλάδας.
Οι σκοποί του Birdwing είναι:
• Η ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα
σχετικά με την προστασία των πουλιών στη
Βόρεια Ελλάδα.
• Η συγκέντρωση χρημάτων για την βελτίωση των
ενδιαιτημάτων τους που απειλούνται.
• Η δημιουργία ενός συλλογικού οργάνου που θα
μπορεί να ασκεί πίεση για την λήψη μέτρων για
την προστασία της ορνιθοπανίδας.

Σ’αυτό το τεύχος
Ο φωτογραφικός διαγωνισμός του Birdwing
στέφθηκε
με
απόλυτη
επιτυχία,
καθώς
συγκεντρώθηκαν αρκετά χρήματα για την ενίσχυση
των πτηνών της Ελλάδας. Η νικητήρια φωτογραφία
του Κωνσταντίνου Σταφυλίδη ήταν εξαιρετική. Δείτε
τις καλύτερες φωτογραφίες του διαγωνισμού στις
σελίδες 5-6. Η Ελληνοαμερικανική εφημερίδα
«National Herald» αναφέρθηκε εκτενώς σε άρθρο της
για το Birdwing και τον διαγωνισμό.
Σ’ αυτό το τεύχος, επίσης, υπάρχει μία αναφορά από
τους υγροτόπους Άγρα- Βρυττών- Νησίου. Η περιοχή
αυτή πρόκειται να συμπεριληφθεί στην νέα έκδοση
του Birdwing για την παρατήρηση της ορνιθοπανίδας
στη Βόρεια Ελλάδα (δείτε σελ. 3). Το Birdwing
λοιπόν, χαίρεται ιδιαίτερα για την νέα συνεργασία με
το προσωπικό και τους εθελοντές της περιοχής, που
κάποιοι από αυτούς είναι ήδη μέλη μας.
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BirdWING.eu

Bird Watching In Northern Greece

Το Δέλτα του
ποταμού Έβρου
πλημμύρησε
Οι
πρωτοφανείς
φετινές
χειμωνιάτικες
βροχοπτώσεις μαζί με το λιώσιμο των χιονιών
προκάλεσαν πλημμύρες στην ευρύτερη περιοχή του
Δέλτα του ποταμού Έβρου. Για την αντιμετώπιση
του
προβλήματος,
οι
αρμόδιες
υπηρεσίες
προέβησαν στην δημιουργία κάποιων καναλιών,
ώστε να μπορεί το νερό να διαφύγει ευκολότερα. Η
ανατολική πλευρά έκλεισε για λόγους ασφαλείας και
παρέμεινε πλημμυρισμένη για πολλές εβδομάδες.
Για
περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
www.birdwing.eu ή να
επικοινωνήσετε
με
το
Κέντρο Πληροφόρησης στο
email: info@evros-delta.gr

Κατασκευή
πλωτών εξέδρων
για τα γλαρόνια
Το Birdwing χρηματοδοτεί μέσω των δωρεών σας,
των κερδών από την πώληση των βιβλίων του,
καθώς και από τις συμμετοχές για τον φωτογραφικό
διαγωνισμό την κατασκευή πλωτών εξέδρων για τα
γλαρόνια στη λίμνη Κερκίνη. Θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε τον Ναζηρίδη Θόδωρο, ο οποίος
συντονίζει αυτή την προσπάθεια.

Οι πελεκάνοι φώλιασαν στις ανακατασκευασμένες
πλατφόρμες στη λίμνη.
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Παρατηρήσεις πουλιών
Αν και η πρόσβαση στην περιοχή ήταν δύσκολη,
υπήρξαν
κάποιες
πολύ
ενδιαφέρουσες
παρατηρήσεις στο Δέλτα του ποταμού Έβρου.
Στις 18 Ιανουαρίου παρατηρήθηκαν μεταξύ των
54 γερακίνων (Buteo buteo) μία αετογερακίνα
(Buteo rufinus) και μία χιονογερακίνα (Buteo
lagopus). Επίσης παρατηρήθηκαν 22 στικταετοί
(Aquila clanga), ένας χρυσαετός (Aquila
chrysaetos), τρεις βασιλαετοί (Aquila heliaca), 5
440
θαλασσαετοί
(Haliaeetus
albicilla),
κοκκινόχηνες (Branta ruficollis) και 22 νανόχηνες
(Anser erythropus).
Στη φωτογραφία του Παύλου Ανδριόπουλου, η
οποία τραβήχτηκε το Φεβρουάριο στον Έβρο,
φαίνεται μία χιονογερακίνα (Buteo lagopus).

Πρόγραμμα για τη
Γρίπη των Πτηνών
– Δέλτα Έβρου
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα
Έβρου συμμετέχει σε πρόγραμμα σχετικό με την
παρακολούθηση της Γρίπης των Πτηνών και της
επίδρασής της στο ανοσοποιητικό σύστημα των
πτηνών. Συμμετέχουν επίσης και άλλα Ινστιτούτα
από τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Πολωνία, τη
Γαλλία, την Αγγλία και την Ελλάδα,.
Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν:
• Τη μελέτη της διάχυσης της Γρίπης των
Πτηνών στο περιβάλλον με δειγματισμό
διαφόρων ειδών πτηνών
• Τη μελέτη της επιβίωσης της Γρίπης των
Πτηνών σε διάφορα οικοσυστήματα
• Τον καθορισμό της πιθανής ταχύτητας
μεταφοράς του ΗΡΑΙ από μολυσμένα πτηνά
Οι άλλοι δύο συμμετέχοντες από την Ελλάδα είναι
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών.
Οι
δράσεις
του
Φορέα
Διαχείρισης
πραγματοποιούνται στο Δέλτα του Έβρου και τη
γύρω περιοχή. Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο
Φορέας έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την παγίδευση
παπιών,
τη
μελέτη
των
κύκνων
που
ξεχειμωνιάζουν, την τοποθέτηση σε κύκνους
κολάρων και δορυφορικών πομπών. Με την
ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται να
δοθούν απαντήσεις σχετικά με τη διάχυση του ιού
στα πτηνά και τους ανθρώπους.

Στις 15 Φεβρουαρίου παρατηρήθηκαν 166
καστανόπαπιες (Tadorna ferruginea), στις 17 του
ίδιου μήνα 9.000 ασπρομέτωπες χήνες (Ansrer
albifrons), ενώ στις 20 ο αριθμός των
νανόκυκνων (Cygnus columbianus) έφτασε τους
2.250. Στις 21 του μήνα παρατηρήθηκε ένα
στεπογέρακο (Falco cherrug) και στις 23 ένας
στιπαετός (Aquila nipalensis) .
Στις 3 Μαρτίου έκαναν την εμφάνισή τους 750
νανόγλαροι (Larus minitus) και ένας νεαρός
κραυγαετός (Aquila pomarina).
Στη
λίμνη
Κερκίνη
στις
12
Μαρτίου
παρατηρήθηκαν
σπιτοχελίδονα
και
βραχοχελίδονα
(Delichon
urbica
&
Ptyonoprogone rupestris) και λίγες σαρσέλες
(Anas querquedula), οι οποίες αυξήθηκαν
σημαντικά την επόμενη μέρα. Ο πρώτος
νυχτοκόρακας
(Nycticorax
nycticorax)
παρατηρήθηκε στις 15, ενώ οι κρυπτοτσικνιάδες
(Ardeola ralloides) και οι λευκοτσικνιάδες (Egretta
garzetta) εμφανίστηκαν στις 21 του μήνα. Στις 19
παρατηρήθηκε η πρώτη κιτροσουσουράδα
(Motacilla flava), στις 21 ο πρώτος φιδαετός
(Circaetus gallicus) και στις 30 ο πρώτος
πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea).
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Μέχρι τώρα, πάνω από 540 πάπιες και 38 κύκνοι
παγιδευτήκαν στο Δέλτα του Έβρου. Δορυφορικοί
πομποί
τοποθετήθηκαν
σε
6
κύκνους.
Αποτελέσματα δείχνουν μετακινήσεις μεταξύ Δέλτα
Έβρου και Ρωσίας για τις πάπιες και Ρουμανία και
Ουκρανία για τους κύκνους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να
αποταθεί στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου
Δέλτα Έβρου, τηλ.: +30 25510 61000.
Ελένη Μακρυγιάννη

photo by Yannis Fakriadis
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Υγρότοπος Άγρα- ΒρυττώνΝησίου, Δ. Έδεσσα:
μια σπουδαία περιοχή που μοιράζονται πουλιά
και άνθρωποι

Ο υγρότοπος Άγρα-Βρυττών-Νησίου βρίσκεται στο
Νομό Πέλλας, 6 χλμ. ΒΔ της πόλης της Έδεσσας και
καλύπτει έκταση περίπου 6.000 στρεμμάτων.
Σχηματίζεται εκατέρωθεν του ποταμού Εδεσσαίου,
στην περιοχή που καταλάμβανε παραποτάμιος
βάλτος, γνωστός στην αρχαιότητα με την ονομασία
έλος Τιάβου. Ο υγρότοπος πήρε τη σημερινή του
μορφή, κατά τη δεκαετία του 1950, μετά από
παρεμβάσεις της ΔΕΗ, για να καλυφθούν οι ανάγκες
του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Άγρα.
Η ύπαρξη του παλαιότερου βάλτου, δημιούργησε
ευνοϊκές συνθήκες για την εξέλιξη του οικοσυστήματος
σε πολύ αξιόλογο βιότοπο, με μεγάλη αξία για τη
βιοποικιλότητα, ιδιαίτερα για την ορνιθοπανίδα.
Συνολικά έχουν καταγραφεί περισσότερα από 140 είδη
πουλιών, με πιο χαρακτηριστικά τους κύκνους (κάποιοι
αποκαλούν τον υγρότοπο και «λίμνη των κύκνων»), τα
νανοβουτηχτάρια και τους ερωδιούς, καθώς και αρκετά
είδη πάπιας, με σημαντικότερο την πολύ σπάνια
βαλτόπαπια που αναπαράγεται κιόλας στην περιοχή.
Τα πουλιά έχουν εξοικειωθεί με τον άνθρωπο και είναι
εύκολη η παρατήρησή τους.
Μέλη και συνεργάτες της Ελληνικής Ορνιθολογικής
Εταιρείας ασχολούνται συστηματικά με τον υγρότοπο
περίπου εδώ και 15 χρόνια και παρακινώντας φορείς
να αναλάβουν δράσεις, με συστηματικότερο το Δήμο
Έδεσσας. Τα τελευταία 2 χρόνια, η Ορνιθολογική και ο
Δήμος με τη στήριξη εθελοντών από όλο τον

Μπορείς να
βοηθήσεις?
Το Birdwing σκοπεύει να σχεδιάσει τραπουλόχαρτα με
φωτογραφίες διάφορων πουλιών της Ελλάδας. Σε
κάθε τραπουλόχαρτο θα αναγράφεται η ελληνική, η
λατινική και η επιστημονική ονομασία του πουλιού.
Στόχος των καρτών αυτών είναι να βοηθήσουν τους
έλληνες μαθητές να εξοικειωθούν με τα ονόματα των
πουλιών και ταυτόχρονα να κεντρίσουν το ενδιαφέρον
τους για την παρατήρηση. Άλλος στόχος είναι η
συγκέντρωση χρημάτων για την προστασία της
ορνιθοπανίδας και των ενδιαιτημάτων της..

κόσμο(μέσω του προγράμματος European Volunteer
Service) εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα
αειφορικής διαχείρισης προστατευόμενης περιοχής. Οι
δράσεις
που
περιλαμβάνονται
είναι
προσανατολισμένες στην προστασία, διαχείριση και
ανάδειξη των σημαντικών στοιχείων του υγροτόπου:
επιστημονική
παρακολούθηση
πουλιών
και
σημαντικών ειδών φυτών και οικοτόπων, μικρή
διαχείριση οικοσυστημάτων, φύλαξη, κατασκευή/
συντήρηση υπαίθριων υποδομών και περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση. Η ευαισθητοποίηση γίνεται είτε
άμεσα με τη λειτουργία του Κέντρου ενημέρωσης, είτε
έμμεσα σε όλες τις μεγάλες και μικρές εκδηλώσεις που
οργανώνονται.

Μπορείτε
να
μάθετε
περισσότερα
για
την
καθημερινότητά μας στον υγρότοπο μέσα από το blog
μας http://blogs.ornithologiki.gr/agras, ενώ για
πληροφορίες για τις δραστηριότητες που μπορείτε να
κάνετε στον υγρότοπο με την Ορνιθολογική
επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 6956297398 και email:
eskouli@ornithologiki.gr.
Ειρήνη Σκούλη - Τοπική Υπεύθυνη Ορνιθολογικής
Πέρη Κουράκλη - Υπεύθυνη Βορείου Ελλάδος
1. Έχετε φωτογραφία ενός πουλιού είτε σπάνιου είτε
κοινού σε τυπική πόζα, η οποία δεν σκιάζεται από
τίποτα στο μπροστινό μέρος? (Μπορούμε να
αφαιρέσουμε ότι υπάρχει στο πίσω μέρος). Θα
μπορούσαμε να μας δώσετε την άδεια να την
χρησιμοποιήσουμε για αυτόν τον σκοπό;
2. Γνωρίζεται κάποια κέντρα πληροφόρησης ή άλλα
σημεία στα οποία οι κάρτες μπορούν να
πωληθούν; Αν έχετε επαφές με ανθρώπους εκεί
και συμφωνούν με αυτή την κίνηση (χωρίς
δέσμευση σ’ αυτό το στάδιο) μπορείτε να μας
ενημερώσετε; Θα θέλαμε να είμαστε όσο πιο
σίγουροι γίνεται για τον αριθμό των καρτών που
πρόκειται να τυπώσουμε.
3. Θα θέλατε να συνεισφέρετε άμεσα στην εκτύπωση
των καρτών μέσω κάποιας δωρεάς; Αν ναι
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.birdwing.eu
στην σύνδεση Donate στο «playing cards».
Οποιαδήποτε ιδέα για την ευαισθητοποίηση του κοινού
αλλά και για την συγκέντρωση χρημάτων για την
προστασία των πτηνών και των ενδιαιτημάτων τους
είναι ευπρόσδεκτη. Σας ευχαριστούμε!
Hilary Koll & Steve Mills
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info@birdwing.eu
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Πόρτο Λάγος/
Νέστος/ Ισμαρίδα
Κάθε χρόνο στις 2 Φεβρουαρίου εορτάζεται η
Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων, ως υπενθύμιση της
ημερομηνίας
υπογραφής,
από
100
χώρες
παγκοσμίως, της Συνθήκης των Υγροτόπων, στις 2
Φεβρουαρίου 1971 στην πόλη Ραμσάρ του Ιράν.
Σήμερα, ο αριθμός των χωρών που έχουν
υπογράψει τη συνθήκη ανέρχεται στις 158.
Την ημέρα αυτή σε όλο τον κόσμο λαμβάνουν χώρα
εκδηλώσεις με στόχο την αύξηση του ενδιαφέροντος
των πολιτών σε σχέση με τις αξίες και τις λειτουργίες
των υγροτόπων.
Η Παγκόσμια Ημέρα των Υγροτόπων για φέτος έχει
τίτλο: «Φροντίζοντας τους Υγροτόπους: μια
απάντηση στην κλιματική αλλαγή». Οι υγρότοποι
συνεισφέρουν στην ισορροπία του οικοσυστήματος
και στη βελτίωση των αρνητικών επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής, διότι φιλτράρουν και καθαρίζουν
το νερό, προστατεύουν τις όχθες από τη διάβρωση
και τα πλημμυρικά φαινόμενα, συμβάλουν στη
βελτίωση του κλίματος και «παγιδεύουν» μεγάλες
ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου.
Ωστόσο, παρά τα σημαντικά αυτά οφέλη που μας
προσφέρουν οι υγρότοποι, η λανθασμένη διαχείρισή
τους έχει οδηγήσει στην κατά 60% μείωση της
έκτασης τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι συνέπειες,
λοιπόν, της κλιματικής αλλαγής στους υγροτόπους
λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας, της μείωσης
των βροχοπτώσεων, της ανόδου της στάθμης της
θάλασσας καθώς επίσης και ο ανθρώπινος
παράγοντας (αποξήρανση για δημιουργία γεωργικών
εκτάσεων, δημιουργία φραγμάτων, ρύπανση κτλ.)
καταστούν πια τους Υγροτόπους ως ιδιαίτερα
ευάλωτα οικοσυστήματα.
Ο Gordon Ramel βρίσκεται στην
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη
δημιουργία ενός online καταστήματος,
αφιερωμένου στην προστασία του
περιβάλλοντος
και
ιδιαίτερα
του
υγροτόπου
Κερκίνης
και
στην
ευαισθητοποίηση του κοινού. Το online
κατάστημα μόλις ξεκίνησε γι’ αυτό
επισκεφτείτε ξανά την ιστοσελίδα,
καθώς
καινούρια
προϊόντα
θα
προστίθενται σε τακτική βάση.
Για κάθε προϊόν που πωλείται, θα δίνεται 1€ στα
προγράμματα προστασίας του Birdwing.
Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα προς πώληση κάρτες
και T-shirts.
Για κάθε πώληση του βιβλίου ποίησης του Gordon,
θα δίνεται 1€ στην Greenpeace.
Η διεύθυνση του online καταστήματος
www.cafepress.com/TTMshop
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είναι

Στο πλαίσιο αυτό ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ
ΝΕΣΤΟΥ–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, σε συνεργασία με την Υπερνομαρχία ΔΡΑΜΑΣ–ΚΑΒΑΛΑΣ–
ΞΑΝΘΗΣ, το ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ και τις Δ/νσεις
Περιβαλλοντικής της Πρωτοβάθμιας και της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πραγματοποίησαν
την Τρίτη 02 Φεβρουαρίου 2010 εκδηλώσεις στην
περιοχή του Πόρτο-Λάγος και της Κεραμωτής
Καβάλας.
Στις
εκδηλώσεις
συμμετείχαν
ομάδες
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των σχολείων, ενώ το
πρόγραμμα περιλάμβανε ενημέρωση στο Κέντρο
Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας και στο Κέντρο
Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου, με προβολή
ντοκιμαντέρ και παρατήρηση πουλιών στους
υγροτόπους,
συμμετοχή
σε
περιβαλλοντικά
παιχνίδια, διανομή εκπαιδευτικού υλικού και
απονομή αναμνηστικών στα παιδιά καθώς επίσης
και διάσωση ενός τραυματισμένου κύκνου.

Βασίλης Τερζής- fdnesism@otenet.gr
O Gordon έχει, επίσης 20 αντίτυπα
του
καινούριου
του
βιβλίου
ποίησης,
στο
οποίο
όμως
παρατηρούνται
κάποια
τυπογραφικά λάθη. Για το λόγο
αυτό δεν πωλείται στην κανονική
τιμή. Για όσους επιθυμούν να δουν
αυτήν την έκδοση μπορούν στην
ιστοσελίδα του www.birdwing.eu
στην σύνδεση Donate να κάνουν
μία δωρεά (συν 2€) και το βιβλίο θα
εμφανιστεί στους πρώτους 20.
Birdsong
I have visited the language of the birds
and listened to the tenor of their words,
and wondered at their wisdom and their wit;
I stored within my heart the gist of it
to swell my thoughts on soulless city days,
for in my mind it is a song of praise
Gordon Ramel
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Συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο Σταφυλίδη, ο
οποίος κέρδισε τον φωτογραφικό διαγωνισμό. Η
νικητήρια
φωτογραφία
απεικονίζει
έναν
στραβολαίμη (Jynx torquilla) και έχει τραβηχτεί στις
Αλυκές Κίτρους (κοντά στον Κορινό) της Βορείου
Ελλάδας κατά τη διάρκεια του Απριλίου του 2009.

Η Νικητήρια
φωτογραφία του
διαγωνισμού

Ο Κωνσταντίνος (32) είναι
ο νικητής
διαγωνισμού σύμφωνα με την ομόφωνη γνώμη
κριτών, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν από
ακρίβεια αλλά και την συνολική σύνθεση
φωτογραφίας.

του
των
την
της

Ο δεύτερος νικητής είναι ο Αυστριακός Peter Giay
(71) με μία εξαιρετική φωτογραφία μίας αλκυόνης
(Alcedo atthis). Δείτε την φωτογραφία αυτή στη
σελίδα 6. Ο Peter φωτογράφισε την αλκυόνη στη
λίμνη Κερκίνη πέρυσι. Ο Peter πέρασε την
περασμένη άνοιξη και το φθινόπωρο στην περιοχή
φωτογραφίζοντας μεταναστευτικά πουλιά.
Μπορείτε να δείτε και άλλες ωραίες φωτογραφίες
του
διαγωνισμού
στην
ιστοσελίδα
μας
www.birdwing.eu , όπως του Μιχάλη Κοτσάκη με
ένα βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus), του Roy
Clarke με Tragopan temminckii, του Mel
Greenhalgh με έναν κρυπτοτσικνιά (Ardeola
ralloides), του Roger Butt με Buteo rufinus , του
Doug McCutcheon με μία κουκουβάγια (Athene
noctua), του Gordon Ramel με μία καλημάνα
(Vanellus vanellus) και του Johannes Laber με μία
κουκουβάγια (Athene noctua).
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Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη…!
Τα νέα για το φωτογραφικό διαγωνισμό
απέσπασαν την προσοχή της νεοϋρκέζικης
εφημερίδας National Herald, η οποία αναφέρθηκε
εκτενώς σε άρθρο της στο Birdwing και στους
νικητές του διαγωνισμού.
Μπορείτε να δείτε το άρθρο στις ιστοσελίδες
www.thenationalherald.com και
www.birdwing.eu στη σύνδεση «Download».
Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σας στο
διαγωνισμό και για τις δωρεές σας στο Birdwing. Τα
χρήματα
που
συγκεντρώθηκαν
θα
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πλωτών
εξέδρων για τα γλαρόνια στη Λίμνη Κερκίνη.
Ελπίζουμε ότι οι συμμετοχές στον
φωτογραφικό διαγωνισμό θα αυξηθούν,
γι’ αυτό μην ξεχάσετε την
φωτογραφική σας μηχανή
την επόμενη φορά που θα
βγείτε για παρατήρηση!

επόμενο

Birdwing News - 5

Αλκυόνη
Η αλκυόνη είναι ένα από τα πιο όμορφα πουλιά
της Ελλάδας. Το αυστριακό όνομά της «Το
διαμάντι που πετάει» της ταιριάζει απόλυτα. Ένας
διαπεραστικός ήχος, μία λάμψη μπλε και η
αλκυόνη εξαφανίζεται κατευθυνόμενη προς το
ποτάμι. Αυτή την περίοδο, η αλκυόνη κατασκευάζει
τις φωλιές της ανοίγοντας τρύπες στο έδαφος στις
όχθες των ποταμών ή των λιμνών. Συνήθως, οι
τρύπες αυτές έχουν μήκος ως και 1 μέτρο και
καταλήγουν σε ένα πλατύ θάλαμο όπου τα πουλιά
γεννούν τα αυγά τους (6 ή 7). Η εκκόλαψη των
αυγών διαρκεί 3 βδομάδες, ενώ μετά οι νεοσσοί
παραμένουν εκεί για ακόμη έναν μήνα.

Peter Giay’s Runner-up photo

Τα πάντα, όμως, όπως το βάθος και η
κατεύθυνση υπολογίζονται πριν η αλκυόνη
εισέλθει στο νερό, γιατί κατά την είσοδό της είναι
τυφλή. Μεμβράνες καλύπτουν τα μάτια της για να
τα προστατέψουν.
Έχοντας υπολογίσει τα πάντα εκ των προτέρων,
ακόμη και την διάθλαση του φωτός, ανοίγει το
ράμφος της περιμένοντας να πιάσει ένα μικρό
ψάρι. Μετά από αυτό ανεβαίνει στην επιφάνεια
και το τρώει, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία
του Peter Giay (ο δεύτερος νικητής του
διαγωνισμού). Όλη αυτή η διαδικασία είναι
ιδιαίτερα επικίνδυνη.
Άλλοι παράγοντες που
προκαλούν το θάνατο
της αλκυόνης είναι η
ρύπανση και οι καιρικές
συνθήκες. Είναι πολύ
δύσκολο
για
την
αλκυόνη να ψαρέψει
όταν η δυνατή βροχή
μετατρέπει τα καθαρά
νερά σε λασπότοπους
και οι σταγόνες της
βροχής ταράζουν τα
ήρεμα νερά. Εκτός από
την
βροχή,
προβλήματα δημιουργεί
και ο πάγος, αν και
στην Ελλάδα οι ημέρες
με παγετό είναι πολύ
λίγες.

Steve Mills
Επειδή οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει μία αλκυόνη
κατά τη διάρκεια της ζωής της είναι πολλοί,
προσπαθεί να έχει όσους περισσότερους
απογόνους μπορεί. Για το λόγο αυτό όχι μόνο
γεννάει πολλά αυγά αλλά έχει και περισσότερες
από μία αναπαραγωγικές περιόδους κατά τη
διάρκεια του έτους. Μάλιστα κάποιες φορές οι
αναπαραγωγικές περιόδους συμπίπτουν και ενώ
τα αρσενικά ταΐζουν τους νεοσσούς, τα θηλυκά
εκκολάπτουν τα νέα αυγά. Η εκπαίδευση για την
εύρεση της τροφής απαιτεί χρόνο και τα νεαρά
άτομα χρειάζονται βοήθεια από τον «πατέρα» τους
για περίπου δύο βδομάδες προτού να είναι σε
θέση να τρέφονται από μόνα τους.
Η εύρεση τροφής γίνεται με τον εξής τρόπο: Η
αλκυόνη αιωρείται πάνω από το νερό και εντοπίζει
το θήραμά της στο ένα μέτρο κάτω από το νερό,
όπου βουτάει σ’ αυτό σαν βέλος. Κάτω από το
νερό χρησιμοποιεί τα φτερά της για περισσότερη
δύναμη.
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Το quiz του
προηγούμενου τεύχους
Το πουλί Α ήταν ένας
θαμνοτσιροβάκος
(Sylvia
communis).
Το πουλί Β ήταν μία χιονάδα
(Eremophila alpestris)
Η δεύτερη φωτογραφία είναι
από το Παγγαίο κοντά στην
Ελευθερούπολη, τον μήνα
Οκτώβριο.
Συγχαρητήρια στον Stefan
Wegleitner και στον Σταύρο
Καλπάκη για τις σωστές τους
απαντήσεις.
Δείτε αν μπορείτε να αναγνωρίσετε τα πουλιά στη
σελίδα 7 για το quiz αυτού του τεύχους.
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Το quiz του τεύχους αυτού
Μπορείτε να αναγνωρίσετε το πουλί Α ή το Β ή και
τα δύο; Περιμένουμε τις απαντήσεις σας στο email:
quiz@birdwing.eu
Πουλί Α

Πουλί Β

Το WWF για το
Κόκκινο Βιβλίο
Μεγάλο ποσοστό των σπονδυλόζωων της Ελλάδας
και περισσότερα από τα μισά ασπόνδυλα είδη, για
τα οποία υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα,
βρίσκονται υπό απειλή. Αυτό προκύπτει από το
Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της
Ελλάδας, όπως επικαιροποιήθηκε από τις
περιβαλλοντικές οργανώσεις Ελληνική Ζωολογική
Εταιρεία, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική
Ερπετολογική Εταιρεία, Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών
Ερευνών Ελλάδας και WWF Ελλάς.
Ο Κόκκινος Κατάλογος της Διεθνούς Ένωσης για τη
Διατήρηση της Φύσης (IUCN) αποτελεί μια δυναμική
βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τα είδη που
διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο εξαφάνισης στο
φυσικό
τους
περιβάλλον.
Η
βάση
αυτή
επικαιροποιείται τακτικά, ενώ συγκεντρωτικές
αναλύσεις και στατιστικά στοιχεία δημοσιεύονται
κάθε 4-5 χρόνια. To ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο που
επικαιροποιήθηκε
ύστερα
από
17
χρόνια
περιλαμβάνει στοιχεία για σπονδυλόζωα (ψάρια,
αμφίβια, ερπετά, πουλιά και θηλαστικά) αλλά και,
για πρώτη φορά στη χώρα μας, θαλάσσια και
χερσαία ασπόνδυλα είδη (ανθόζωα, χερσαία
σαλιγκάρια,
αράχνες,
ισόποδα,
λεπιδόπερα,
κολεόπτερα, οδοντόγναθα, κ.ά).
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Παρακάτω
παρουσιάζονται
συνοπτικά
τα
αποτελέσματα:
• Αξιολογήθηκε
η
κατάσταση
422
ειδών
σπονδυλόζωων και 591 ειδών ασπονδύλων, με
βάση τα διεθνώς αποδεκτά κριτήρια της Διεθνούς
Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).
• Συνολικά το 15% (171 είδη) των ειδών
σπονδυλόζωων της Ελλάδας εντάσσεται σε
κατηγορία κινδύνου (Κρισίμως Κινδυνεύοντα,
Κινδυνεύοντα και Τρωτά), είναι δηλαδή πιθανό να
εξαφανιστούν
στο
βραχυπρόθεσμο
ή
μακροπρόθεσμο μέλλον.
• Στα ασπόνδυλα, το 50,2% των ειδών που
αξιολογήθηκαν (297 είδη) εντάχθηκαν σε
κατηγορία κινδύνου.
• Κυριότερη απειλή για όλα τα είδη θεωρείται η
απώλεια και υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων
τους. Για είδη με περιορισμένη εξάπλωση, όπως
είναι πολλά ενδημικά, ακόμη και τοπικές αλλαγές
μπορεί να είναι μοιραίες.
• Όσον αφορά τα απαιτούμενα μέτρα διατήρησης,
έντονα προβάλλει η ανάγκη για εφαρμογή της
νομοθεσίας και η ανάπτυξη διαχειριστικών
σχεδίων. Σημαντικές είναι και οι δράσεις
ενημέρωσης,
ιδιαίτερα
όσον
αφορά
συγκεκριμένες ομάδες απειλούμενων ειδών όπως
τα ψάρια ή τα ερπετά.
Η κ. Παναγιώτα Μαραγκού, Συντονίστρια του
προγράμματος (WWF Ελλάς), επισημαίνει τα εξής:
«Το Κόκκινο Βιβλίο δεν είναι μόνο ένας κατάλογος,
αλλά και μια πλούσια πηγή δεδομένων για τα είδη
που απειλούνται, την οικολογία τους, τις απειλές
που αντιμετωπίζουν, καθώς και πληροφορίες
σχετικά με τις δράσεις διατήρησης που αν
εφαρμοστούν μπορεί να αποτρέψουν ή, έστω, να
ελαττώσουν τον κίνδυνο περαιτέρω μείωσης των
πληθυσμών τους ή και εξαφάνισής τους. Το Κόκκινο
Βιβλίο είναι ένα εργαλείο που τώρα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί ώστε να επιλεχθούν προτεραιότητες
προστασίας, να σχεδιαστούν και, το βασικότερο, να
υλοποιηθούν οι αναγκαίες δράσεις», καταλήγει η κ.
Μαραγκού.
Κατά τα διεθνή πρότυπα, τα δεδομένα για τα είδη
που αξιολογήθηκαν για το Κόκκινο Βιβλίο θα είναι
σύντομα διαθέσιμα σε βάση δεδομένων στην
ιστοσελίδα της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας
(www.zoologiki.gr).
Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα της Διεθνούς
Ένωσης για τη Διατήρηση της
Φύσης (IUCN) στη διεύθυνση
www.iucnredlist.org
Περισσότερες πληροφορίες:
Παναγιώτα Μαραγκού, Συντονίστρια Τμήματος
Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Υποστήριξης, WWF
Ελλάς, Συντονίστρια προγράμματος, WWF Ελλάς:
210 3314 893, p.maragou@wwf.gr
Αναστάσιος Λεγάκης, Ζωολογικό Μουσείο Παν.
Αθηνών, Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος,
Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία 210 7272 372,
alegakis@biol.uoa.gr
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Ενημερώσου!
Η άνοιξη είναι μία συναρπαστική εποχή στη
Βόρεια Ελλάδα. Ο αυξημένος αριθμός πτηνών,
η άνθιση των λουλουδιών και τα έντομα φυσικά
συνθέτουν ένα μαγευτικό σκηνικό. Πεταλούδες
όπως Camberwell Beauty, Large Tortoiseshell,
Comma, Peacock, Brimstone έχουν κάνει ήδη
την εμφάνισή τους από το τέλος του
Φεβρουαρίου. Ωστόσο, μία άλλη ομάδα
εντόμων, η οποία είναι ιδιαίτερα ενεργή από τα
μέσα του Μαρτίου, είναι οι μέλισσες.
Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν τις
μέλισσες
Apis
melifera,
οι
οποίες
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μελιού και
κάποιοι τις Bumble Bees. Ωστόσο, υπάρχουν
εκατοντάδες άλλα είδη μέλισσας σε Ευρώπη και
Ελλάδα.
H ονομασία Solitary Bee περιλαμβάνει μία
μεγάλη ομάδα από διαφορετικά είδη μέλισσας
που ζουν μοναχικά. Σε ένα τέτοιο είδος
μέλισσας, το θηλυκό άτομο μετά την
γονιμοποίηση αφήνει τα αυγά του σε φωλιά, την
οποία έχει κατασκευάσει μόνο του σε αντίθεση
με τις 20.000-30.000 μέλισσες που ζούνε σε μία
κυψέλη.

Από τα 2.000 είδη Solitary Bees που υπάρχουν
στην Ευρώπη, στην Ελλάδα συναντάμε τα 660
(περίπου το 1/3), για το λόγο αυτό η Ελλάδα
θεωρείται παράδεισος για τις συγκεκριμένες
μέλισσες. Οι Solitary Bees είναι πολύ σημαντικές
για το περιβάλλον, καθώς επικονιάζουν ένα
μεγάλο αριθμό φυτών. Ποικίλουν σε μέγεθος: από
την Xylocopa violaceous που φαίνεται στην
παρακάτω φωτογραφία…..

…..ως την Halicatus, της οποίας το μήκος δεν
ξεπερνά τα 3 χιλιοστά.
Οι Solitary Bees εκτός από σκληρά εργαζόμενες
είναι και ιδιαίτερα όμορφες. Γι’ αυτό αν
βαρεθήκατε με την παρατήρηση των πουλιών και
των πεταλούδων, μπορείτε να αφιερώσετε λίγο
χρόνο στην παρατήρηση των μελισσών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα: www.earthlife.net/insects/six.html
Gordon Ramel

Colletes similes
Στην Ευρώπη όπως και σε άλλα μέρη του
κόσμου οι Solitary Bees αντιμετωπίζουν
προβλήματα επιβίωσης. Οι σημαντικότερες
αιτίες είναι η καταστροφή των ενδιαιτημάτων
τους, η χρήση εντομοκτόνων αλλά και η αύξηση
του αριθμού των Honey Bees, οι οποίες
καταναλώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό νέκταρ
και γύρης που είναι διαθέσιμο στη φύση. Ίσως
να ακούγεται περίεργο, αλλά η ασθένεια που
απειλεί τις Honey Bees τα τελευταία χρόνια
(Colony Collapse Syndrome) μπορεί να έχει
θετικά αποτελέσματα στην αύξηση του
πληθυσμού των Solitary Bees.
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Παρατήρηση
πουλιών στη
Βόρεια Ελλάδανέα έκδοση
Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για τη δεύτερη έκδοση
του βιβλίου «Παρατήρηση πουλιών στη Βόρεια
Ελλάδα» καθώς η πρώτη έκδοση έχει σχεδόν
εξαντληθεί.
Στην νέα έκδοση θα συμπεριλάβουμε καινούριες
τοποθεσίες για παρατήρηση από τη Βορειοδυτική
Ελλάδα γι’ αυτό οποιοδήποτε σχόλιο είναι
ευπρόσδεκτο.
Θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι τα έσοδα από την
πώληση
των
βιβλίων
προορίζονται
για
προγράμματα προστασίας της ορνιθοπανίδας στην
Ελλάδα. Μπορείτε να παραγγείλετε το βιβλίο (όσα
αντίτυπα έχουν απομείνει) στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.birdwing.eu.
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Νέα από τις
Πρέσπες
Κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου η
Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών πραγματοποιεί τις
μεσοχειμωνιάτικες μετρήσεις εκ μέρους της
Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας στην ελληνικό
τμήμα των Πρεσπών. Φέτος για πρώτη φορά
πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις και στις τρεις χώρες
όπου ανήκει η λεκάνη απορροής των λιμνών:
Ελλάδα, Αλβανία, FYROM.
Για να πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις αυτές
συνεργάστηκαν: η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών
από την Ελλάδα, η Εταιρεία Προστασίας και
Διατήρησης του Φυσικού Περιβάλλοντος από την
Αλβανία και η Οικολογική Εταιρεία από τη FYROM.
Επίσης, συμμετείχαν εθελοντές αλλά και άλλοι
οργανισμοί όπως η Αλβανική Κτηνιατρική Υπηρεσία,
το Εθνικό Πάρκο Galicica και το Ταμείο για την Άγρια
Πανίδα και Χλωρίδα από τη FYROM.
Η συνεργασία αυτή πραγματοποιείται για πρώτη
φορά και αποτελεί την πρώτη από μία σειρά
δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν και στις
τρεις χώρες κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους στα
πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος
«Διασυνοριακό Σύστημα Παρακολούθησης». Το
πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από την
Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και εφαρμόζεται από
το 2007, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί
χωρίς την πολύτιμη βοήθεια επιστημών και
περιβαλλοντολόγων και από τις τρεις χώρες.
Συνολικά καταμετρήθηκαν και στις δύο λίμνες (Μικρή
και Μεγάλη
Πρέσπα)
36.278
πουλιά.
Το
πολυπληθέστερο είδος ήταν η φαλαρίδα (Fulica atra)
(58%). Το σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus), το
οποίο σε προηγούμενες μετρήσεις ήταν πολυάριθμο,
εμφανίστηκε
σε
μικρούς
αριθμούς
(3575)
καταλαμβάνοντας μόνο το 10% των συνολικών
μετρήσεων. Αν και κατά τη διάρκεια των μετρήσεων
οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ιδανικές και η
χιονόπτωση προκαλούσε προβλήματα ορατότητας, ο
υπόλοιπος Ιανουάριος ήταν σχετικά ζεστός γεγονός
που εξηγεί τον μικρό αριθμό από βουτηχτάρια που
παρατηρήθηκαν.

Καταμετρήθηκαν 1.027 κορμοράνοι (Phalacrocorax
phalacrocorax) και 1.112 λαγγόνες (Phalacrocorax
pygmeus) αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως
οι Πρέσπες αποτελούν σημαντικό τόπο διαχείμασης
της λαγγόνας στην Ευρώπη.
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Αναμενόμενη ήταν η παρατήρηση τριών ειδών
ερωδιών: Αργυροτσικνιάς (Egretta alba) (68),
Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea) (30) και
Τρανομουγκάνα (Botaurus stellaris) (2).

Καταγράφηκαν 11 είδη πάπιας:
 Βαρβάρα (Tadorna tadorna)
 Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)
 Ψαλίδα (Anas acuta)
 Καπακλής (Anas strepera)
 Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata)
 Σφυριχτάρι (Anas penelope)
 Κιρκίρι (Anas crecca)
 Φερεντίνι (Netta rufina)
 Γκισάρι (Aythya ferina)
 Μαυροκέφαλη πάπια (Aythya fuligula)
 Βουκεφάλα (Bucephala clangula)
Το 14% των μετρήσεων αντιστοιχούν στα
παραπάνω είδη. Τα είδη που παρατηρήθηκαν
περισσότερο ήταν η Μαυροκέφαλη (Aythya
fuligula) (1.569), η Πρασινοκέφαλη (Anas
platyrhynchos) (1.345) και το Γκισάρι (Aythya
ferina) (1.039).
Αν και η ορατότητα δεν ήταν καλή, υπήρξαν
κάποιες ιδιαίτερα σημαντικές παρατηρήσεις όπως
Λαμπροβούτι (Gavia arctica) στη FYROM και
Νανοπρίστης (Mergellus albellus) (50) στην
Ελλάδα, ένα είδος που παρατηρείται τακτικά στη
Μικρή Πρέσπα από το 2006.
Άλλη μία σημαντική παρατήρηση ήταν ο μεγάλος
αριθμός του είδους Φερεντίνι (Netta rufina) στη
Μεγάλη Πρέσπα, φτάνοντας τα 87 άτομα σε
Αλβανία και FYROM.

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για πρώτη
φορά παρατηρήθηκε και στις τρεις χώρες
χηνοπρίστης (Mergus merganser) (57 άτομα),
γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό.

M. Gletsos – m.gletsos@wwf.gr
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Ζητάμε
πληροφορίες
Έχετε νέα για το επόμενό μας τεύχος;
Δουλεύετε σε κάποιο κέντρο πληροφόρησης ή
είστε σε διακοπές στην Βόρεια Ελλάδα και έχετε
κάποια ιστορία, φωτογραφίες ή οτιδήποτε άλλο
σημαντικό για τα πουλιά; Θα θέλατε να το
μοιραστείτε μαζί μας στο επόμενό μας τεύχος;
Επίσης, θα χαιρόμασταν ιδιαίτερα να ακούσουμε
τις ιδέες σας για το πώς το Birdwing μπορεί να
βοηθήσει την ελληνική ορνιθοπανίδα.
Email: info@birdwing.eu

Παρατήρηση πουλιών
στη Βόρεια Ελλάδα φέτος
την άνοιξη;

Θέλετε να κάνετε δώρο σε
ένα παιδί?
Ο παιδικός οδηγός για τα πουλιά της Ελλάδας
εκδόθηκε και πωλείται. Το βιβλίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά για να αποκτήσουν
γνώσεις για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα
ενδιαιτήματα των πτηνών. Όλα τα χρήματα από τις
πωλήσεις
θα
δοθούν
σε
προγράμματα
προστασίας της ορνιθοπανίδας.
Ο οδηγός αυτός αποτελεί ένα καταπληκτικό δώρο.
Περιέχει πληροφορίες για τη μετανάστευση, τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα (ράμφος, φτερά, κ.α.),
τα ενδιαιτήματα, τη δίαιτα, το κελάηδισμα και άλλα
στοιχεία των πουλιών. Επίσης, υπάρχουν
περιγραφές για τα πιο σημαντικά πουλιά της
Ελλάδας όπως για τους λευκοπελαργούς, για τα
Φοινικόπτερα, για τα Όρνια κ.ά.

Είτε είστε τακτικός επισκέπτης, είτε κάτοικος,
είτε εθελοντής, είτε επισκέπτεστε για πρώτη
φορά την περιοχή θα θέλαμε να μάθουμε τα νέα
από τις παρατηρήσεις σας. Περιμένουμε τα νέα
σας στο e-mail info@birdwing.eu
Επίσης, στην ιστοσελίδα μας www.birdwing.eu
μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις
τοποθεσίες παρατήρησης αλλά και άλλα νέα.
Στην ιστοσελίδα
www.birdwing.eu
μπορείτε να
παραγγείλετε τον
οδηγό τώρα!

Πολλές ευχαριστίες
Περίοδος αιχμής
Αυτή την εποχή λαμβάνουμε τα περισσότερα emails με ερωτήσεις σχετικές με επερχόμενα
ταξίδια σας στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλές
πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας, γι’ αυτό σας
παρακαλούμε να ρίχνετε πρώτα μία ματιά εκεί.
Επίσης, θα θέλαμε να ζητήσουμε συγγνώμη για
τυχόν καθυστερημένες απαντήσεις στα e-mails.
Η απασχόλησή μας με την παρατήρηση των
πουλιών δεν είναι η κύρια, καθώς για
βιοποριστικούς λόγους θα πρέπει να βρίσκουμε
χρόνο και για την καθημερινή μας εργασία!

Steve και Hilary
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Όπως πάντα θα θέλαμε να εκφράσουμε τις
ευχαριστίες μας σε όλους εκείνους που
βοήθησαν να δημιουργηθεί και να τυπωθεί το
newsletter. Ευχαριστούμε την Μαριάννα Βλάση
από τις Πρέσπες, την Ελένη Μακρυγιάννη από
τον Έβρο, τον Βασίλη Τερζή από το κέντρο του
Πόρτο
Λάγους
/Ισμαρίδας
/Νέστου,
το
προσωπικό του WWF, την Πέρη Κουράκλη
από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, τον
Gordon Ramel, Θόδωρο Ναζηρίδη, Δημάκη
Αγγελική και το προσωπικό όλων των κέντρων
πληροφόρησης της Βόρειας Ελλάδας που μας
έδωσαν πληροφορίες και μας βοήθησαν στην
μετάφραση.
Τέλος,
θα
θέλαμε
να
ευχαριστήσουμε όσους πρόσφεραν χρήματα και
όλους εκείνους που ξεχάσαμε να αναφέρουμε!
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