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Στο τεύχος αυτό νέα από:
 Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών
 Αξιό- Αλιάκμονα- Λουδία
 Λίμνη Κερκίνη
 WWF στη Δαδιά
 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

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.

Σπουδαία νέα!
Το τελευταίο χρονικό διάστημα μας έχει επιφυλάξει
πολλές εκπλήξεις αλλά και επιτυχίες, τις οποίες
ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί σας σ’ αυτό το
τεύχος του Birdwing. Μάλιστα χρειάστηκε να αυξήσουμε
και τον αριθμό των σελίδων του παρόντος τεύχους!
Επίσης λάβαμε πολλά ενθαρρυντικά e-mails και
γράμματα υποστήριξης, σπουδαίες δωρεές και
σημαντικές πληροφορίες για ορνιθοπαρατήρηση.

BirdWING.eu
Παρατήρηση πουλιών στη Βόρεια Ελλάδα

Σας ευχαριστούμε για όλες
τις δωρεές σας
Ευχαριστούμε για τις γενναιόδωρες προσφορές τους
David Tomlinson από το Gourmet Bird Tours, τον
Alexander Wirth και τον πατέρα του από τη Γερμανία,
τη Linda Paisley και τον John Barclay από το Ηνωμένο
Βασίλειο και τον Stefan Schlick από τις Η.Π.Α. Θα
θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε το ξενοδοχείο
Ερωδιός στη λίμνη Κερκίνη.
Ο διάσημος καλλιτέχνης Πασχάλης Δούγαλης
πραγματοποίησε μία φανταστική δωρεά στο birdwing, η
οποία περιλαμβάνει έξι αυθεντικά του έργα. Το
παρακάτω έργο , το οποίο απεικονίζει ένα φιδαετό
(Circaetus gallicus) είναι ένα από αυτά.

Ένα άλλο στοιχείο που μας άφησε έκπληκτους ήταν τα
σχόλια για τη πρόσφατη νίκη του Steve στο διαγωνισμό
φωτογραφίας άγριας φύσης 2011. Αν και η νικηφόρα
φωτογραφία δεν τραβήχτηκε στην Ελλάδα, η νίκη αυτή
μας έδωσε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε το Birdwing
και να προωθήσουμε την ιδέα ότι η Ελλάδα είναι ένα
υπέροχο μέρος για παρατήρηση. Περισσότερα στη
σελίδα 7.
Στο τεύχος αυτό θα θέλαμε να σας συστήσουμε ένα
καινούριο μέλος του birdwing τον Alexander Wirth από
τη Γερμανία, ο οποίος με δική του πρωτοβουλία
έγραψε, μετέφρασε και τύπωσε ένα βιβλίο για την
περιοχή του Νέστου στη Βόρεια Ελλάδα. Διαβάστε
περισσότερα για τον Alexander και το βιβλίο του στη
σελίδα 5.

Κερδίστε ένα αυθεντικό
έργο!
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Μη χάσετε την ευκαιρία να κερδίσετε ένα
καταπληκτικό αυθεντικό έργο που απεικονίζει έναν
φιδαετό (Circaetus gallicus) και ταυτόχρονα
βοηθήστε την ελληνική ορνιθοπανίδα. Δείτε τις
σελίδες 3 και 4.
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Τα νέα των πουλιών
Ο Σεπτέμβριος έφερε στην Κερκίνη αρκετές
εκατοντάδες
φοινικόπτερα
(Phoenicopterus
roseus), ενώ οι ροδοπελεκάνοι (Pelecanus
onocrotalus),
οι
κρυπτοτσικνιάδες
(Ardeola
ralliodes) και οι νυχτοκόρακες (Nycticorax
nycticorax) εντοπίζονταν παντού. Στο Μανδράκι
έξω από μία ταβέρνα περάσαμε καταπληκτικά μία
ώρα παρατηρώντας 2 ενήλικες θαλασσαετούς
(Haliaeetus albicilla), 3 χρυσαετούς (Aquila
chrysaetos) - 2 ενήλικες μαζί
με το νεαρό τους-, 3
κραυγαετούς
(Aquila
pomarina) και 1 φιδαετό
(Circaetus gallicus).
Τον Οκτώβριο έκαναν την
εμφάνισή τους στη λίμνη 26
γερανοί (Grus grus), 11
νανόκυκνοι
(Cygnus
columbianus), 1 καστανόπαπια (Tadorna ferruginea),
69 ασπρομέτωπες χήνες
(Anser albifrons) και 21 νανόχηνες (Anser
erythropus). Επίσης παρατηρήθηκαν περισσότερα
από 1.500 φοινικόπτερα (Phoenicopterus roseus)
και 8 μαυροπελαργοί (Ciconia nigra) στην παλιά
κοίτη του ποταμού. Η ποικιλία των αρπακτικών ήταν
εντυπωσιακή καθώς περιελάμβανε 3 θαλασσαετούς
(Haliaeetus albicilla), 8 στικταετούς (Aquila clanga),
1 αργοπορημένο κραυγαετό (Aquila pomarina) και
3 χρυσαετούς (Aquila chrysaetos). Επίσης ένα όρνιο
(Gyps fulvus), 12 γερακίνες
(Buteo
buteo),
10
καλαμόκιρκοι
(Circus
aeruginosus),
2
πετρίτες(Falco peregrinus),
3
νανογέρακα
(Falco
columbarius),
μερικά
ξεφτέρια (Accipiter nisus) και
διπλοσάινα
(Accipiter
gentilis) και ο πρώτος του
χειμώνα
χειμωνόκιρκος
(Circus cyaneus). Άλλες
αξιοσημείωτες
παρατηρήσεις ήταν 44 κόρακες
(Corvus corax) και ο πρώτος
του χειμώνα διπλοκεφαλάς (Lanius excubitor), ο
οποίος έφτασε στη λίμνη όταν ο τελευταίος
αετομάχος (Lanius collurio) αναχώρησε στις 18.
Ο Νοέμβριος μας φύλαξε μία ευχάριστη έκπληξη
καθώς παρατηρήθηκαν 69 νανόχηνες (Anser
erythropus)στις 7 του μήνα στο στόμιο του
ποταμού, αριθμός εντυπωσιακός καθώς είναι ο
μεγαλύτερος των τελευταίων 20 χρόνων στην
Ελλάδα και ο μεγαλύτερος ποτέ στην Κερκίνη.
Στον Έβρο ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος
επέδειξε
ικανοποιητικό
αριθμό
παρυδάτιων
πουλιών: 53 αγκαθοκαλημάνες (Hoplopterus
spinosus), 650 λιμόζες (Limosa limosa), 1.572
μαυρότρυγγες
(Tringa
erythropus),
123
βαλτότρυγγες (Tringa stagnatilis), μερικές σταχτιές
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νανοσκαλίδρες (Calidris temminckii)
ραβδοσκαλίδρες (Limicola falcinellus).

και

3

Τα αρπακτικά ήταν
κυρίαρχα. Παρατηρήθηκαν: ένας νεαρός
βασιλαετός (Aquila
heliaca), ένα ενήλικο
στεπογέρακο (Falco
cherrug),
31
καλαμόκιρκοι(Circus
aeruginosus), 14 τσίφτηδες (Milvus milgrans) και 2
ψαραετοί (Pandion haliaetus).
Τα δεδομένα του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου
έδειξαν μία συνεχόμενη μεταναστευτική κίνηση, η
οποία περιελάμβανε 268 δρεπανοσκαλίδρες
(Calidris ferruginea), 276 βαλτότρυγγες (Tringa
stagnatilis) και 2 ρωσότρυγγες (Xenus cinereus).
Επίσης καταμετρήθηκαν 281 χαλκόκοτες (Plegadis
falcinellus),
283
χουλιαρομύτες
(Platalea
leucorodia) και 102 γερογλάρονα (Sterna nilotica).
Οι πρώτες χήνες του χειμώνα ήταν ένα ζευγάρι
ασπρομέτωπες (Anser albifrons), οι οποίες έκαναν
την εμφάνισή τους στις 5 Οκτωβρίου.
Το Νοέμβριο ο αριθμός των ασπρομέτωπων (Anser
albifrons) αυξήθηκε σε 159, ενώ παρατηρήθηκε
ασυνήθιστα υψηλός για την εποχή αριθμός κύκνων
με 722 νανόκυκνους (Cygnus columbianus) και 340
αγριόκυκνους
(Cygnus
cygnus).
Άλλες
παρατηρήσεις:
1.604
μαυρότρυγγες
(Tringa
erythropus), 2.278
λασποσκαλίδρες (Calidris
alpina). Στις 22 του μήνα παρατηρήθηκε ένα
ζευγάρι χαμωτίδες (Tetrax tetrax). Στα αρπακτικά
παρατηρήθηκαν 20 στικταετοί (Aquila clanga), 3
θαλασσαετοί
(Haliaeetus
albicilla)
και
32
καλαμόκιρκοι (Circus aeruginosus).
Οι σημαντικότερες
παρατηρήσεις
τον
Οκτώβριο στον Αξιό
περιελάμβαναν
3
χρυσαετούς (Aquila
chrysaetos) και ένα
λιβαδόκιρκο (Circus
pygargus)
στο
παραποτάμιο δάσος
του Αλιάκμονα,
καθώς επίσης και ένα γερανό (Grus grus) στις
εκβολές του Γαλλικού. Άλλες καταμετρήσεις: 60
αργυροτσικνιάδες(Egretta
alba)και
156
αργυροπεκεκάνοι (Pelecanus crispus). Πιο νότια
στις αλυκές Κίτρους παρατηρήθηκαν 344
φοινικόπτερα (Phoenicopterus roseus), ενώ
νωρίτερα τον ίδιο μήνα 180 φοινικόπτερα έφτασαν
στις εκβολές του Αξιού και του Γαλλικού.
Φωτογραφίες από τον Steve Mills.
Ευχαριστούμε τους Φορείς Διαχείρισης του Έβρου, της
Κερκίνης και του Αξιού για τα δεδομένα που μας
διέθεσαν.

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες παρατηρήσεις
στην ιστοσελίδα μας: www.birdwing.eu

Φθινόπωρο/Χειμώνας 2011

Φωτογράφηση
ορνιθοπανίδας στη
Βόρεια Ελλάδα
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας
ανακοινώσουμε ότι το Birdwing θα εκδώσει
σύντομα ένα καινούριο βιβλίο «Φωτογράφηση
ορνιθοπανίδας στη Βόρεια Ελλάδα». Το βιβλίο
θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα καλύτερα
σημεία για φωτογράφηση στη Βόρεια Ελλάδα.

Που βρίσκετε το
καλύτερο σημείο για
φωτογράφηση ή
παρατήρηση στη Βόρεια
Ελλάδα;
Θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε στο καινούριο
μας βιβλίο τα σχόλια σας για τα αγαπημένα σας
σημεία. Για παράδειγμα:

Δεν υπάρχει πιο εκπληκτική στιγμή από το να
αγναντεύει κανείς μία φωτεινή χειμωνιάτικη
ημέρα από το λόφο του Λουτρού ολόκληρο το
δέλτα του Έβρου και να παρατηρεί τα
αρπακτικά να πετούν.
Alison Sanders, Ηνωμένο Βασίλειο

Πέρασα ένα απίστευτο πρωινό στον Καλαμά
φωτογραφίζοντας χαλκόκοτες, οι οποίες
εξοικειώθηκαν με την παρουσία μου και με
πλησίασαν τόσο πολύ ώστε μπορούσα να
διακρίνω τις λεπτομέρειες στα φτερά τους. Ένα
μαγικό πρωινό!
Stefan Kohl, Γερμανία

Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει κάτι πιο
όμορφο από ένα πρωινό στο Κάψαλο!
Ron van Oosten, Ολλανδία
Ευελπιστούμε το βιβλίο να είναι διαθέσιμο σε
εσάς την άνοιξη του 2012 και θα μπορείτε να το
προμηθευτείτε μέσω της ιστοσελίδας μας
www.birdwing.eu.
Όπως
και με
τα
προηγούμενα βιβλία έτσι και μ’ αυτό τα έσοδα
από τις πωλήσεις θα χρησιμοποιηθούν για την
προστασία της ελληνικής ορνιθοπανίδας.

Ποιο σημείο για ορνιθοπαρατήρηση
είναι ιδιαίτερο για σας;
Που βγάλατε την καλύτερη φωτογραφία σας;
Ποιο σημείο στη Βόρεια Ελλάδα σας συγκλόνισε;
Είναι:

Οι Πρέσπες, η Δαδιά,
ο Έβρος, το Πόρτο Λάγος,
η Κερκίνη, ο Αξιός,
το Παγγαίο, η Ισμαρίδα,
ο Άγρας;
Στην επόμενη σελίδα δείτε πως μπορείτε να
στείλετε τα σχόλια σας για το βιβλίο και πως
μπορείτε να κερδίσετε ένα φανταστικό δώρο.
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Στείλτε μας τα σχόλια
σας για την αγαπημένη
σας τοποθεσία
Γράψτε ως και 60 λέξεις για την αγαπημένη σας
για ορνιθοπαρατήρηση τοποθεσία στη Βόρεια
Ελλάδα. Τα σχόλια που θα επιλεχθούν θα
συμπεριληφθούν στο βιβλίο «Φωτογράφηση
ορνιθοπανίδας στη Βόρεια Ελλάδα» και όσοι μας
τα αποστείλετε έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε
ένα αυθεντικό έργο.
Ο
νικητής
θα
κερδίσει
το
φανταστικό αυτό
έργο του διάσημου
καλλιτέχνη άγριας
ζωής
Πασχάλη
Δούγαλη,
το
οποίο απεικονίζει
έναν
φιδαετό
(Circaetus
gallicus).
Ο Πασχάλης Δούγαλης είναι ένας εικονογράφος
άγριας ζωής παγκόσμιας φήμης, ο οποίος έχει
κερδίσει διεθνή βραβεία. Είναι έλληνας που ζει
και εργάζεται στο Μόναχο της Γερμανίας.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του
www.dougalis-art.com.
Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία! Για να πάρει
κάποιος μέρος στο διαγωνισμό χρειάζεται να
συνεισφέρει ένα μικρό χρηματικό ποσό των £5 ή
των €6 προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα
για την ελληνική ορνιθοπανίδα.

Κανόνες:
1. Στείλτε το email με τα σχόλια σας για την
αγαπημένη σας τοποθεσία στη διεύθυνση
caption@birdwing.eu (όχι περισσότερες
από 60 λέξεις). Παρακαλείστε να αναφέρετε
το όνομά σας και την ακριβή τοποθεσία του
αγαπημένου σας μέρους. Καταλυτική
ημερομηνία: 29 Ιανουαρίου 2012.
2. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό θα
πρέπει να καταβάλετε το χρηματικό ποσό
των £5 ή των €6. Επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα μας www.birdwing.eu στο
Donate. Παρακαλείστε να αναφέρετε το
όνομά σας, τη διεύθυνση και το email σας.
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα χρήματα
που θα συγκεντρωθούν θα βοηθήσουν στην
προστασία της ελληνικής ορνιθοπανίδας, γι’
αυτό παρακαλείστε να γίνετε όσο πιο
γενναιόδωροι μπορείτε!
3. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 1
Φεβρουαρίου 2012.
4. Με τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μας
επιτρέπεται να δημοσιεύσουμε τα σχόλιά
σας
για
το
βιβλίο
«Φωτογράφηση
ορνιθοπανίδας στη Βόρεια Ελλάδα».
Το βιβλίο θα εκδοθεί στα αγγλικά αλλά μπορούμε να
μεταφράσουμε τα σχόλια σας από οποιοιδήποτε
άλλη γλώσσα στα αγγλικά.
Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες απέναντι στον
Πασχάλη Δούγαλη για την προσφορά του και
ελπίζουμε να λάβουμε πολλές συμμετοχές για το
διαγωνισμό. Ανυπομονούμε να ακούσουμε νέα σας!

Στο επόμενο τεύχος
Στο επόμενό τεύχος θα έχετε την ευκαιρία να
αποκτήσετε περισσότερα αυθεντικά έργα του
Πασχάλη, ο οποίος μας πρόσφερε γενναιόδωρα
μία καταπληκτική συλλογή
στην οποία
συμπεριλαμβάνονται και τα συγκεκριμένα.
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Νέο βιβλίο για το Νέστο
Ο Alexander Wirth, υποστηρικτής του birdwing,
πρόσφατα συνέγραψε και εξέδωσε ένα βιβλίο για την
περιοχή του Νέστου στη Βόρεια Ελλάδα σε τρεις
γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά.
Ο Alex, βιοχημικός πoυ
το
διάστημα
αυτό
εκπονεί τη διδακτορική
διατριβή
του
στην
ιατρική
σχολή
του
πανεπιστημίου
του
Ανόβερου,
επέδειξε
ενδιαφέρον
για
τις
επιστήμες από νεαρή
ηλικία. Στα εφηβικά του
χρόνια οι βόλτες στην
εξοχή μαζί με τον
πατέρα
του,
του
προξένησαν
το
ενδιαφέρον για τα φυτά
και γενικότερα για την
άγρια ζωή. Στην ηλικία
των 20 άρχισε να ενδιαφέρετε για τη φωτογραφία και
ήρθε για πρώτη φορά στην Κεραμωτή μαζί με τους
φίλους του.

Το 2010, ο Alex και ο πατέρας του συνάντησαν τον
Γιώργο Εμφιετζή στο κέντρο πληροφόρησης της
Κεραμωτής και συζήτησαν το πρόβλημα της
έλλειψης πληροφοριών για την περιοχή σε άλλες
γλώσσες εκτός από τα ελληνικά. Για το λόγο αυτό
αποφάσισαν να εκδώσουν ένα λεύκωμα από μόνοι
τους. Ο Alex δημιούργησε και μία αφίσα με θέμα τα
τσακάλια για τον εκθεσιακό χώρο του κέντρου (και
στις τρεις γλώσσες).
Επειδή ήθελε να υποστηρίξει τη δουλειά του κέντρου
πληροφόρησης ή έστω οποιαδήποτε προσπάθεια
που εξασφάλιζε την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, αποφάσισε να χρηματοδοτήσει ο
ίδιος τα πρώτα 60 βιβλία. Τα λεφτά από τις
πωλήσεις του βιβλίου προορίζονταν για το κέντρο.
Η κεντρική ιδέα του λευκώματος ήταν να προκαλέσει
το ενδιαφέρον των επισκεπτών για την περιοχή.
Πιστεύει ότι πολλοί άνθρωποι επιθυμούν κάτι
διαφορετικό από τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία και
ότι η περιοχή του Νέστου μπορεί να προσφέρει
εναλλακτικές λύσεις οικοτουρισμού σ’ αυτούς. Αλλά
αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν γίνει γνωστή η
περιοχή, διαφορετικά οι τουρίστες θα φύγουν από
την Ελλάδα χωρίς να γνωρίσουν τις ομορφιές της
(όπως έκανε και ο ίδιος το 2006).

Δύο χρόνια αργότερα παρακολούθησε ένα ντοκιμαντέρ
στη τηλεόραση, στο οποίο ο Hans Jerrentrup
αποκάλυπτε την ομορφιά και την οικολογική αξία της
περιοχής, και μόνο τότε o Alex ήρθε σε επαφή με το
φυσικό περιβάλλον της περιοχής του Νέστου. Κατά τη
διάρκεια των επόμενων διακοπών στην Ελλάδα
συνάντησε τον Hans και έτσι ξεκίνησε η αγάπη του Alex
για την περιοχή. «Ήταν απίθανα. Δεν είχα δει ξανά
φοινικόπτερα ή πελεκάνους στο φυσικό τους
περιβάλλον. Ήταν μία απίστευτη εμπειρία» σύμφωνα
με τον Alex.
Ενδιαφέρθηκε για την περιοχή επειδή δεν περίμενε να
έχει τόσο μεγάλη βιοποικιλότητα. Έτσι λοιπόν, ξεκίνησε
να συλλέγει πληροφορίες για το Δέλτα του Νέστου και
την ευρύτερη περιοχή. Δυστυχώς οι πληροφορίες
ακόμη και στο διαδίκτυο ήταν ελάχιστες (ιδιαίτερα στα
γερμανικά).
Από τότε κάθε χρόνο επιστρέφει στην περιοχή, σε ένα
μικρό σπίτι στο Προάστιο και βγάζει φωτογραφίες από
όλη την περιοχή.
Πριν λίγο καιρό έδειξε κάποιες φωτογραφίες σε φίλους
του, οι οποίο τον παρότρυναν να δημιουργήσει ένα
λεύκωμα μ’ αυτές και όχι να τις κρατάει απλά στον
σκληρό δίσκο. Έτσι ξεκίνησε τη δημιουργία ενός βιβλίου
με φωτογραφίες.

Βραβείο καλύτερου άρθρου
με θέμα τις Πρέσπες

Ο Alex τονίζει ότι αγαπάει αυτή τη συγκεκριμένη
περιοχή με το καταπληκτικό φυσικό περιβάλλον, τα
όμορφα τοπία και τα άγρια ζώα και φυτά. Γι’ αυτόν
αποτελεί πρόκληση η φωτογράφιση της πανίδας
καθώς μία καλή φωτογραφία του δημιουργεί ένα
αίσθημα ολοκλήρωσης.
Το βιβλίο του Alex διατίθεται στη τιμή των 10€, σε
τρεις γλώσσες ελληνικά, γερμανικά και αγγλικά στα
κέντρα πληροφόρησης της Κεραμωτής και του
Πόρτο Λάγους.
Μπορείτε να διαβάσατε (αλλά και να ακούσετε) το
καταπληκτικό αυτό άρθρο με τίτλο «Πίστη σε ένα
ξεχασμένο μέρος» στη διεύθυνση:

www.terrain.org/essays/28/hoffman.htm
Ο φίλος του Birdwing και συγγραφέας Julian Hoffman
ήταν ο φετινός νικητής του διαγωνισμού του Terrain.org
με ένα άρθρο, το οποίο αναφερόταν στη δουλεία της
Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών σε ένα αλβανικό
χωριό.

Επίσης το άρθρο έχει βραβευτεί και με το βραβείο
Pushcart.
Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα:

www.julian-hoffman.com/
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Παρακολούθηση
ασπροπάρη
Η ομάδα του WWF (project Έβρου) φέτος
πραγματοποιεί πρόγραμμα παρακολούθησης
και εντοπισμού περιοχών αναπαραγωγής του
ασπροπάρη (Neophron Percnopterus) στους
νομούς Έβρου και Ροδόπης.
Συνολικά
κατά
τη
διάρκεια
της
παρακολούθησης ελέγχθηκαν περίπου 18
πιθανές επικράτειες του Ασπροπάρη (γνωστές,
πιθανές και εγκαταλειμμένες της τελευταίας
δεκαετίας) και επιβεβαιώθηκαν 9 ενεργές από
την παρουσία και δραστηριότητα των
ζευγαριών.
Στη
συνέχεια
6
ζευγάρια
καταλήξανε
να
φωλιάσουν
για
να
αναπαραχθούν.
Δυστυχώς
ένα
ζευγάρι
απέτυχε στη φάση της επώασης, αλλά τα άλλα
κατάφεραν να εκκολάψουν 7 νεοσσούς οι
οποίοι αναπτύχθηκαν φυσιολογικά και πέταξαν
μαζί με τους γονείς τους στο πρώτο τους ταξίδι
στην Αφρική.

Οι πληθυσμοί του Ασπροπάρη τελευταία έχουν
μειωθεί δραματικά κατά το μεγαλύτερο μέρος
της Ευρωπαϊκής και Αφρικανικής κατανομής
τους, κυρίως λόγω του κυνηγιού, των
δηλητηριασμένων δολωμάτων και της μείωσης
της
κτηνοτροφίας.
Κατά
συνέπεια,
ο
Ασπροπάρης έχει ταξινομηθεί ως διεθνώς
απειλούμενο είδος από την IUCN.
Στην Ελλάδα, ο πληθυσμός του Ασπροπάρη
εκτιμάται περίπου σε 20 με 25 ζευγάρια, και
μεταξύ των ποταμών Νέστου και Έβρου
βρίσκεται η υψηλότερη συγκέντρωση των
επικρατείων του. Το Εθνικό Πάρκο Δάσους
Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, και η γειτονική
περιοχή, αποτελεί ένα από τα τελευταία
καταφύγια του είδους στη χώρα.
www.wwf.gr
Περισσότερα για το project στην ιστοσελίδα:

http://newthraciangold.eu/cmsnews.php
?nid=80&searchin=&search=&lng=en

Photos by Petros Babakas

Δωρεάν βιβλία για
σχολεία
Βρίσκεστε στην Ελλάδα; Γνωρίζετε κάποιο
σχολείο που θα επιθυμούσε να έχει στη
διάθεση του κάποια βιβλία για τα πουλιά;
Αποφασίσαμε
να
δωρίσουμε
έναν
περιορισμένο αριθμό αντιτύπων του οδηγού
«Ο παιδικός οδηγός για τα πουλιά της
Ελλάδας» σε σχολεία.
Ο οδηγός περιέχει πληροφορίες σχετικές με τη
μετανάστευση, τα ράμφη, τα φτερά, την τροφή,
το κελάηδισμα, το φυσικό περιβάλλον καθώς
και με άλλα στοιχεία των πουλιών.
Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε email
στη διεύθυνση info@birdwing.eu
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Φωτογράφος άγριας
ζωής 2011- Veolia
Ίσως να έχετε ακούσει για την πρόσφατη νίκη του
Steve στη κατηγορία «Συμπεριφορά πουλιών»
στο γνωστό διαγωνισμό φωτογραφίας άγριας
ζωής, ο οποίος διοργανώνεται κάθε χρόνο από το
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου. Στο
διαγωνισμό οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 41.000
από 95 διαφορετικές χώρες. Ο Steve είναι
ιδιαίτερα υπερήφανος καθώς τις νικητήριες
φωτογραφίες θα τις δουν πάνω από 3
εκατομμύρια άνθρωποι το 2012, τόσο στο
Λονδίνο όσο και στην παγκόσμια περιοδεία.

Σχόλια εκδότη
Αρχικά θα ήθελα να
ευχαριστήσω
όλους
εσάς
για
τα
συγχαρητήρια και τα
σχόλια που στείλατε για
τη νίκη μου. Χάρηκα
ιδιαίτερα για αυτή τη νίκη
και
όσο
διάστημα
βρισκόμουν στο Λονδίνο
άδραξα την ευκαιρία για
να
προωθήσω
το
birdwing αλλά και τη
Βόρεια Ελλάδα ως ένα καταπληκτικό μέρος
για ορνιθοπαρατήρηση.
Επίσης, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την
γενικότερη υποστήριξη που δείχνεται σε εμάς.
Η γενναιόδωρη ανταπόκριση σας τόσο
οικονομικά όσο και πρακτικά μας γέμισε χαρά.
Ελπίζω να συμμετέχετε στο καινούριο
διαγωνισμό
για
να
συγκεντρώσουμε
περισσότερα χρήματα. Πολλές ευχαριστίες και
στον Πασχάλη Δούγαλη για την προσφορά
των έργων του στο διαγωνισμό.

Παρά το γεγονός ότι τις περισσότερες
φωτογραφίες ο Steve τις έχει τραβήξει στη Βόρεια
Ελλάδα, η φωτογραφία με την οποία κέρδισε στο
διαγωνισμό έχει βγει κοντά στο σπίτι μας στο
βόρειο Yorkshire.
Ελπίζουμε ότι το συγκεκριμένο βραβείο θα
ευαισθητοποιήσει τον κόσμο πάνω σε θέματα
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Μία άλλη νικηφόρα φωτογραφία στο διαγωνισμό
προέρχεται από τη λίμνη Κερκίνη από το
φωτογράφο Bence Mate από την Ουγγαρία, ο
οποίος χρησιμοποίησε ειδική φωτογραφική
μηχανή που επέπλεε στο νερό.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα: http://www.nhm.ac.uk
Διαβάστε ένα δισέλιδο άρθρο αφιερωμένο στη
δουλειά του Steve στο Athens news στην
ιστοσελίδα: www.birdwing.eu/index.php?PID=6
ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Steve:
www.stevemills-birdphotography.com .
.
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Το τελευταίο διάστημα έχω αφοσιωθεί στη
συγγραφή του λευκώματος που αναφέραμε
στη σελίδα 3, εργασία δύσκολη καθώς η
επιλογή των φωτογραφιών είναι ιδιαίτερα
επίπονη (τι να πρωτοδιαλέξω!). Ανυπομονώ
να ακούσω και τις δικές σας εμπειρίες και να
τις συμπεριλάβω στο βιβλίο μαζί με άλλες
χρήσιμες πληροφορίες.
Σε συνεργασία με τους Φορείς Διαχείριςης σε
υγροτόπους Ramsar σχεδιάζουμε κάποια
project που ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσουν μέσα
στο 2012 και τα οποία δεν θα μπορούσαν να
εφαρμοστούν χωρίς τη δική σας υποστήριξη.
Επίσης
ευελπιστούμε
παρά
τις
γραφειοκρατικές καθυστερήσεις να γίνουμε
φιλανθρωπικός οργανισμός μέσα στο 2012.
Πιστεύω ότι το μέλλον του birdwing είναι
ευοίωνο. Μέσα σ’ αυτή την παγκόσμια
οικονομική δίνη που ζούμε όλοι μας,
ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το
έργο
μας
για
την
προστασία
της
ορνιθοπανίδας της Βόρειας Ελλάδας. Η
πεποίθησή μας είναι ότι η ανάπτυξη του
οικοτουρισμού στην Ελλάδα μπορεί να
ενισχύσει το εισόδημα των κατοίκων της, αλλά
και
ταυτόχρονα
θα
τους
κάνει
να
συνειδητοποιήσουν
την
αναγκαιότητα
προστασίας και βελτίωσης του φυσικού
περιβάλλοντος.

Steve Mills
info@birdwing.eu
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Νέο Πρόγραμμα LIFE
για την προστασία της
Νανόχηνας:
πρόγραμμα ΖΩΗΣ για ένα από τα πιο
απειλούμενα πουλιά της Ευρώπης
Περισσότεροι από τριάντα συμμετέχοντες από πέντε
διαφορετικές χώρες συγκεντρώθηκαν το Νοέμβριο στη
Λίμνη Κερκίνη στο πλαίσιο της πρώτης συνάντησης
εργασίας του νέου Προγράμματος LIFE+ για την
προστασία της Νανόχηνας Anser erythropus που
υλοποιείται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Το πενταετούς διάρκειας πρόγραμμα, έχει ως στόχο να
σταματήσει τη μείωση του Ευρωπαϊκού πληθυσμού της
Νανόχηνας, επικεντρώνοντας τις δράσεις του τόσο στις
περιοχές διαχείμασης του είδους, όσο και κατά μήκος της
Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής του διαδρομής. Για το
σκοπό αυτό ενώνουν τις δυνάμεις τους οκτώ φορείς
εκπροσωπώντας τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία,
Ουγγαρία και Φινλανδία) που σε συνεργασία με φορείς
από τη Νορβηγία θα παρακολουθούν τις Νανόχηνες και
θα υλοποιήσουν τις απαραίτητες δράσεις για την
προστασία τους.
Η Ελλάδα αποτελεί την πιο σημαντική χώρα στην
Ευρωπαϊκή μεταναστευτική διαδρομή για τη Νανόχηνα,
καθώς από παρατηρήσεις των τελευταίων 15 ετών και με
εργαλείο την παρακολούθηση δακτυλιωμένων ατόμων,
γνωρίζουμε ότι εδώ διαχειμάζει και περνά κατά τη
μετανάστευση το σύνολο σχεδόν του Ευρωπαϊκού
πληθυσμού της, από τα τέλη Οκτωβρίου ως τις αρχές
Μαρτίου κάθε χρόνο. Στην Ελλάδα, το Πρόγραμμα LIFE
περιλαμβάνει δράσεις σε όλες τις περιοχές όπου
εμφανίζεται η Νανόχηνα, δηλαδή στο Δέλτα του Έβρου,
τη Λίμνη Κερκίνη, τη Λίμνη Ισμαρίδα και το Δέλτα του
Νέστου.

Η Νανόχηνα αποτελεί ένα από τα πιο απειλούμενα
είδη πουλιών στην Ευρώπη και γι' αυτό πλέον
αποτελεί είδος-σύμβολο για τη διατήρηση της κοινής
φυσικής μας κληρονομιάς. Ο Ευρωπαϊκός της
πληθυσμός, που φωλιάζει στις βόρειες περιοχές της
σκανδιναβικής χερσονήσου, έχει υποστεί δραματική
μείωση ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του '50, με
αποτέλεσμα να αριθμεί σήμερα μόλις 20-30 ζευγάρια.
Χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες όλων των
ανθρώπων που έχουν αφοσιωθεί στη διάσωση της
Νανόχηνας, φέτος είναι η πρώτη χρονιά μετά από
περισσότερα από 20 χρόνια που καταγράφηκε
σημαντική αναπαραγωγική επιτυχία του μικρού και
απομονωμένου αυτού πληθυσμού. 13 οικογένειες με
τα νεαρά τους ξεκίνησαν τον Ιούλιο το μακρύ τους
ταξίδι κι έφτασαν στα τέλη Οκτωβρίου στην Ελλάδα
για να περάσουν το χειμώνα έως ότου έρθει η ώρα να
επιστρέψουν και πάλι στην τούνδρα της βόρειας
Σκανδιναβίας.
Το νέο Πρόγραμμα LIFE+ αποτελεί φυσική συνέχεια
όλων των προσπαθειών που γίνονται εδώ και σχεδόν
είκοσι χρόνια για τη διάσωση της Νανόχηνας τόσο
στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη. «Μία από τις
μεγαλύτερες προκλήσεις για όλους μας είναι να
ξαναδώσουμε στις Νανόχηνες το ζωτικό τους χώρο
και να επαναπροσδιορίσουμε και τη δική μας θέση
μέσα σε αυτόν, προς όφελος και των δύο»
υπογραμμίζει η Μανόλια Βουγιούκαλου, Συντονίστρια
του Προγράμματος LIFE για τη Νανόχηνα.
Η καταγραφή πελαργών είναι μια συναρπαστική
εμπειρία. Σημαντικές πληροφορίες για τα πουλιά
δίνουν πάντα οι κάτοικοι των οικισμών τα σπίτια των
οποίων είναι δίπλα στις φωλιές. Είναι εντυπωσιακό
πόσο νοιάζονται για τα πουλιά και με πόση προσοχή
τα παρατηρούν.
Τις τελευταίες δεκαετίες για διάφορες ανθρωπογενείς
αιτίες πολλά είδη πουλιών έχουν μειωθεί, ένα εκ των
οποίων και ο Πελαργός. Ο Έβρος είναι μια από τις
σημαντικές περιοχές στη χώρα μας για το είδος και
ελπίζουμε ότι αυτό θα διατηρηθεί για πάντα.

Ρούλα Τρίγκου
Συντονίστρια
Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης
Δράσεων Διατήρησης
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
rtrigou@ornithologiki.gr

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η
οποία διοργανώθηκε από την
Ορνιθολογική σε συνεργασία με το
Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης,
καταμετρήθηκαν 69 Νανόχηνες, από
τις 74 που είχαν καταμετρηθεί μετά
τη φετινή αναπαραγωγική περίοδο
στη Νορβηγία, παρατήρηση που
αποτελεί ρεκόρ των τελευταίων δύο
δεκαετιών για τα ελληνικά δεδομένα
και τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει
ποτέ παρατηρηθεί στην Κερκίνη!
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Νέα από τις
Πρέσπες
Συμφωνίας για την προστασία και τη βιώσιμη
ανάπτυξη του πάρκου των Πρεσπών» από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση εγκρίθηκε
ομόφωνα από όλες τις πλευρές.

Θα πρέπει η αντιμετώπιση των προβλημάτων
της περιοχής να αποτελεί προτεραιότητα και να
μην καθυστερείται από γραφειοκρατικές
διαδικασίες. Η εφαρμογή της συμφωνίας
αποτελεί μονόδρομο τόσο για την προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος όσο και για την
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής πάντα μέσω
της διακρατικής συνεργασίας

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η συμφωνία
υπογράφτηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2010 με
αφορμή την παγκόσμια ημέρα υγροτόπων.
Σήμερα δύο χρόνια σχεδόν μετά την
υπογραφή, η συμφωνία παραμένει ανενεργή
εξαιτίας ενός λαβύρινθου γραφειοκρατικών
καθυστερήσεων. Ωστόσο, η τελική έγκριση από
την Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει το πράσινο φως
στις τρεις χώρες (Ελλάδα, ΦΥΡΟΜ και
Αλβανία) να προχωρήσουν στην επικύρωση σε
εθνικό επίπεδο και στη συνέχεια να τη θέσουν
σε εφαρμογή.
Photos by Julian Hoffman

Η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών με ιδιαίτερη
ικανοποίηση και αισιοδοξία καλωσορίζει τη
συγκεκριμένη συμφωνία και καλεί τις τρεις
χώρες να προχωρήσουν στην επικύρωση και
εφαρμογή της συμφωνίας ώστε να υπάρχει ένα
κοινό μέλλον για τις Πρέσπες.

Πολλές
ευχαριστίες
στον
Σάββα
Παπαδόπουλο από το ξενοδοχείο Ερωδιός
στο Λιθότοπο στη λίμνη Κερκίνη για τη

Η υπεύθυνη της Εταιρείας Προστασίας
Πρεσπών κ. Βιβή Ρουμελιώτη τονίζει: Οι
προσδοκίες που αναπτύχθηκαν από την
υπογραφή της συμφωνίας πριν δύο χρόνια
ήταν μεγάλες. Τώρα που τα γραφειοκρατικά
προβλήματα ξεπεράστηκαν, οι τρεις χώρες
μπορούν
και
είναι
υποχρεωμένες
να
επικυρώσουν τη συμφωνία σε εθνικό επίπεδο
όσο το δυνατόν το συντομότερο. Τοπικοί
οργανισμοί επανειλημμένα έχουν εκδηλώσει την
πρόθεσή τους να εργαστούν συλλογικά για την
εφαρμογή της συμφωνίας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα: www.spp.gr

γενναιόδωρη προσφορά των 200€ στο
birdwing.
Ευχαριστούμε
για
την
υποστήριξη.

Ξενοδοχείο Ερωδιός, Λιθότοπος, Κερκίνη
Το ξενοδοχείο Ερωδιός διαθέτει 23 δωμάτια και μία γαμήλια
σουίτα όλα πρόσφατα ανακαινισμένα και με πανοραμική θέα
στη λίμνη Κερκίνη. Οι χαρούμενες εναλλαγές χρωμάτων στο
εσωτερικό χαρίζουν στιγμές ηρεμία και ξεγνοιασιάς στους
επισκέπτες και τους υπόσχονται μια αξέχαστη διαμονή. Όλα
τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, αυτόνομη
θέρμανση, ενώ είναι διαθέσιμο και Wi-fi.

www.hotel-erodios.com
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Νέα από
τη λίμνη
Κερκίνη
‘

Μας εξέπληξε ευχάριστα η παρουσία ενός κούκου
και τριών τσαλαπετεινών στο βόρειο τμήμα τις
λίμνης
πριν
κάποιες
εβδομάδες.
Επίσης,
παρατηρήσαμε 26 γερανούς (Grus grus). Πέντε από
αυτούς, μέλη της ίδιας οικογένειας τρέφονταν
ξεχωριστά από τους υπόλοιπους, αλλά πάντα
επέστρεφαν στη λίμνη στο τέλος της ημέρας. Τέλος,
παρατηρήσαμε ένα πιθανόν και δύο βασιλαετούς
(Aquila heliaca).

Το quiz του προηγούμενου
τεύχους
Τα είδη του προηγούμενου τεύχους ήταν ένα
αρσενικό χωραφοσπουργίτη (Passer hispaniolensis)
και ένα ναογλάρονο (Sternula albifrons).
Συγχαρητήρια στους
Jack Ursem,
Leo Tukker,
Johan Debuck,
Stefan Wegleitner,
Francois Turrian,
John Barclay,
Paschalis Dougalis
και Ad Wittgen
για τη σωστή τους
απάντηση.
Συγγνώμη σε όποιους
ξεχάσαμε
να
αναφέρουμε.

Οι 10 πρώτες ευρωπαϊκές βουκεφάλες (Bucephala
clangula) έκαναν την εμφάνισή τους στη λίμνη
καθώς η θερμοκρασία έχει αρχίσει να πέφτει. Μικρά
σμήνη από κύκνους (κυρίως νανόκυκνοι και σε
μικρότερους αριθμούς αγριόκυκνοι και βουβόκυκνοι)
άρχισαν
να
εμφανίζονται
λόγω
χαμηλών
θερμοκρασιών.
Ο
Φορέας
Διαχείρισης
Λίμνης
Κερκίνης
έχει
ξεκινήσει την κατασκευή
ρουστ για τα γλαρόνια κοντά
στις
πλατφόρμες
στο
Μανδράκι.
Στις 14 Νοεμβρίου σε μία
περιπολία
που
πραγματοποιήσαμε μαζί με
έναν
φύλακα
από την
Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης
συναντήσαμε έναν κυνηγό από τη Θεσσαλονίκη, ο
οποίος είχε στα χέρια του έναν ζηλευτό εξοπλισμό
που μόνο που το θυμάμαι ανατριχιάζω! Αποδείχτηκε
επαγγελματίας καθώς έπιασε πολλά πουλιά αλλά
ευτυχώς κατασχέσαμε τον εξοπλισμό του και
απελευθερώσαμε τα πουλιά (16 καρδερίνες και 2
φλώρους). Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.
Ένα όρνιο (Gyps fulvus) αναστάτωσε τα νερά! Στις
18 Νοεμβρίου στον Στρυμόνα κοντά στη γέφυρα της
Βυρώνειας παρατηρήσαμε το συγκεκριμένο όρνιο
ανάμεσα
στους
νεροβούβαλους.
Όταν
το
προσεγγίσαμε, αντιληφθήκαμε ότι ήταν σε άσχημη
κατάσταση και γι’ αυτό το ταΐσαμε με τη βοήθεια
κάποιων φίλων.

Δείτε στη σελίδα 11 το
quiz αυτού του τεύχους.
Το
όρνιο
ήταν
δακτυλιωμένο και από
το
δακτυλίδι
του
διαπιστώσαμε ότι είναι
ένα από τα πουλιά που
μεταφέρθηκαν από την
Ισπανία στη Βουλγαρία
στα
πλαίσια
της
επαναεισαγωγής
του
συγκεκριμένου είδους
στην
περιοχή
της
Κρέσνας.
Επικοινωνήσαμε με τους Βούλγαρους , οι οποίοι
επισκέφτηκαν την περιοχή και μαζί ξεκινήσαμε την
παρατήρηση της εξέλιξης του όρνιου. Μέχρι στιγμής
έχει ανακτήσει τις δυνάμεις του και είναι ικανό να
πετάει σε μικρές αποστάσεις.
Στις 7 Νοεμβρίου παρατηρήσαμε 2 χαμωτίδες (Tetrax
tetrax) στα βορειανατολικό τμήμα της λίμνης.
Δεν θα πρέπει να παραλείψω για το τέλος τη διάσωση
ενός ζαρκαδιού (Capreolous capreolous), το οποίο
βρήκαμε στη λίμνη εξουθενωμένο και τρομαγμένο.
Υποθέσαμε ότι κυνηγήθηκε από σκυλιά και βρήκε
καταφύγιο μέσα στο νερό. Ο συνάδελφος μου
Παναγιώτης Χατζηγιαννίδης και εγώ το πλησιάσαμε,
το πιάσαμε και το
μεταφέραμε
σε
ασφαλές σημείο στο
βουνό (όσο ασφαλές
μπορεί να είναι το
βουνό)
και
εξαφανίστηκε αμέσως.
Κώστας
Παπαδόπουλος

info@kerkini.gr
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Προκαταβολική συγγνώμη
‘

Το quiz του τεύχους
αυτού
Μπορείτε να αναγνωρίσετε το παρακάτω είδος;

Βρισκόμαστε στη διαδικασία ανακατασκευής της
ιστοσελίδας του birdwing και γι αυτό θα θέλαμε να
σας ζητήσουμε εκ των προτέρων συγγνώμη, καθώς
η ιστοσελίδα θα είναι εκτός λειτουργίας για κάποιες
μέρες τον Ιανουάριο.
Είμαστε
ιδιαίτερα
ενθουσιασμένοι για τα νέα στοιχεία
που θα διαθέτει η καινούρια
ιστοσελίδα και σύντομα θα σας
ειδοποιήσουμε πότε θα αρχίσει
να λειτουργεί.
Ελπίζουμε ότι ο σχεδιασμός της καινούριας
ιστοσελίδας
θα διευκολύνει περισσότερο την
ενημέρωσή σας για παλιότερες αλλά και καινούριες
τοποθεσίες
για
ορνιθοπαρατήρηση
αλλά
ταυτόχρονα θα μυήσει και τους νέους επισκέπτες
στα μυστικά της παρατήρησης στη Βόρεια Ελλάδα.
Στη νέα ιστοσελίδα θα συμπεριλαμβάνονται νέοι
διαδραστικοί χάρτες, πληροφορίες για τον καιρό και
συνδέσεις με το Facebook και το Twitter. Πιστεύουμε
ότι η καινούρια ιστοσελίδα θα προσελκύσει νέους
επισκέπτες και επίσης παροτρύνουμε εσάς τους
παλιότερους υποστηρικτές μας να την επισκέπτεστε
πιο συχνά.
Τέλος, σκεφτόμαστε να χρησιμοποιούμε το
«MailChimp» που μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε
την ηλεκτρονική αλληλογραφία πιο αποτελεσματικά.
Αν κάποιος από εσάς γνωρίζει το συγκεκριμένο
θέμα παρακαλείτε να επικοινωνήσει μαζί μας.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το ξενοδοχείο Nastou
View στα Άνω Πορόϊα, στην Kερκίνη για την
υποστήριξη του στο Birdwing.

Ξενοδοχείο Nastou View
Ano Poroia, Lake Kerkini
Το ξενοδοχείο μας που βρίσκεται στους πρόποδες της οροσειράς
Μπέλες προσφέρει πανοραμική θέα ασύγκριτης ομορφιάς στη λίμνη
Κερκίνη. Το ξενοδοχείο διαθέτει πολυτελή δωμάτια, το καθένα με
ξεχωριστό χαρακτήρα και διάκοσμο, όλα με σαγηνευτική θέα, που
δημιουργήθηκαν με έμφαση στη λεπτομέρεια και θα ικανοποιήσουν
ακόμα και τους πιο απαιτητικούς.

www.nastouview.gr
info@nastouview.gr
0030 23270 51586
0030 23270 51587
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Περιμένουμε τις απαντήσεις σας στο email:
quiz@birdwing.eu
Οι απαντήσεις του προηγούμενου quiz
βρίσκονται στη σελίδα 10.

Ειλικρινή
συγγνώμη!
Είχαμε σχεδιάσει να συμπεριλάβουμε στο
παρόν τεύχος κάποιες από τις φωτογραφίες
που μας έχετε στείλει. Λόγω έλλειψης χώρου θα
τις παρουσιάσουμε στο επόμενο τεύχος. Αν
θέλετε να συμπεριλάβουμε κάποια από τη
φωτογραφία σας στο επόμενο τεύχος μπορείτε
να
μας
τη
στείλετε
στο
email:
exhibition@birdwing.eu
Μην ξεχάσετε το όνομα, την ημερομηνία και την
τοποθεσία που βγήκε η φωτογραφία κάπου στη
Βόρεια
Ελλάδα
καθώς
και
άλλες
ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
Μπορείτε επίσης να κοιτάξετε τη δουλειά του
φίλου μας frank Schulkes στις διεύθυνσεις:

www.birdpix.nl/album_page.php?pic_id
=285991 και
www.birdpix.nl/album_page.php?pic_id
=288421
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οργανισμοί επανειλημμένα έχουν εκδηλώσει την
πρόθεσή τους να εργαστούν συλλογικά για την

Νέα από Αξιός,
Αλιάκμονα και Λουδία
Η
συχνότητα
του
δημοτικού
ραδιοφώνου
Θεσσαλονίκης 100,6 διατίθεται πια στους φορείς της
πόλης και ήδη οι εκπομπές ξεκίνησαν δυναμικά από
τις 28 Δεκεμβρίου.
Ο Φορέας Διαχείρισης
Δέλτα Αξιού θα βρίσκεται στη συχνότητα του 100,6
δύο Παρασκευές το μήνα, στις 3 το απόγευμα. Μέσα
από την εκπομπή θα πραγματοποιούμε «νοερές»
ξεναγήσεις στην προστατευόμενη περιοχή, θα μιλάμε
για τις δραστηριότητες, τις εκδηλώσεις και τις
εθελοντικές δράσεις που διοργανώνουμε, αλλά
φυσικά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
περιοχή. Συντονιστείτε μαζί μας!
Στο μαγικό κόσμο των πουλιών και της φύσης
μετέφερε το κοινό ο φωτογράφος Χρήστος Βλάχος,
ένας από τους πιο αναγνωρισμένους στο είδος του,
στην εκδήλωση με θέμα «Γνωριμία με τη φωτογραφία
φύσης» που πραγματοποιήθηκε στο Καλοχώρι, στις
αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου. Ο Χρήστος
Βλάχος παρουσίασε εικόνες από την εικοσαετή
φωτογραφική του καριέρα και διηγήθηκε τις
περιπέτειές του κατά τη διάρκεια των εξορμήσεών του
για τη φωτογράφιση σπάνιων ειδών, καθώς και
κάποιες
από
τις
συγκινητικές
στιγμές
και
απροσδόκητες συναντήσεις με την άγρια φύση που
του έχει χαρίσει το επάγγελμά του. Επίσης,
μοιράστηκε μερικά μικρά μυστικά για επιτυχημένες
φωτογραφίες στη φύση. Την επόμενη μέρα ο

Μπορείτε να βοηθήσετε;
Γνωρίζετε κάποιον που ενδιαφέρετε να αγοράσει το
βιβλίο «Ορνιθοπαρατήρηση στη Βόρεια Ελλάδα»?
Αν θέλετε να μας βοηθήσετε
να
πουλήσουμε
το
παραπάνω
βιβλίο
παρακαλούμε
να
επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα
πρέπει να τονίσουμε ότι τα
χρήματα από τις πωλήσεις
του
βιβλίου
χρησιμοποιούνται για την
προστασία της ελληνικής
ορνιθοπανίδας. Επίσης, το
βιβλίο
βοηθά
στην
προώθηση
του
οικοτουρισμού στη Βόρεια
Ελλάδα.
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Γάλιο
από το ξενοδοχείο Λιμναίο στα Χρυσοχώραφα της
Κερκίνης, ο οποίος βοηθά στην πώληση των βιβλίων
στους επισκέπτες του.
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φωτογράφος ξενάγησε το κοινό στα μυστικά του
Εθνικού Πάρκου να ανακαλύψει και να
φωτογραφήσει σπάνια είδη πουλιών.
Η εκδήλωση αυτή ήταν η πρώτη από τη σειρά
εκδηλώσεων που διοργανώνει η ομάδα Φίλων και
Εθελοντών του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού –
Λουδία – Αλιάκμονα μαζί με το Φορέα Διαχείρισης
Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα. Η ομάδα Φίλων
και Εθελοντών του Εθνικού Πάρκου ξεκίνησε τη
δραστηριότητά της πρόσφατα και έχει ως σκοπό
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αλλά και
δράσεις προστασίας του Εθνικού Πάρκου, με
σημείο εκκίνησης την περιοχή του Καλοχωρίου, η
οποία δέχεται και τις περισσότερες πιέσεις, λόγω
της γειτνίασης με τη Θεσσαλονίκη.

Οι πιο πρόσφατες παρατηρήσεις στον
Αξιό
Στις
πρόσφατες
παρατηρήσεις
συμπεριλαμβάνονται:
1
κεφαλούδι
(Oxyura
leucocephala), 2 λαμπροβούτια και 2 κηλιδοβούτια
(Gavia artica & Gavia stellata), 2 σκουφοπρίστες
(Mergus serator), 1 κοκκινοβουτηχτάρι (Podiceps
grisegena) και 3 χειμωνοβουτηχτάρια (P. auritus).
Όλα τα παραπάνω είδη παρατηρήθηκαν στην
περιοχή του Καλοχωρίου, η οποία πάντα δίνει
σημαντικές παρατηρήσεις σπάνιων ειδών και στην
παράκτια περιοχή του δέλτα του Αξιού. Στις 5
Δεκεμβρίου στα έλη της Νέας Αγαθούπολης
παρατη-ρήθηκαν 4 ασπρομέτωπες χήνες (Anser
albifrons).
Δεν μπορείτε να επισκεφτείτε
την Ελλάδα αυτό το διάστημα
για ορνιθοπαρατήρηση;
Τότε επισκεφτείτε το Youtube και πληκτρολογήστε τα
ονόματα των αγαπημένων σας περιοχών. Υπάρχουν
πολλά video από καταπληκτικά μέρη στη Βόρεια
Ελλάδα, τα οποία θα σας εξάψουν τη φαντασία και θα
σας πείσουν να επισκεφτείτε την περιοχή.

Πολλές ευχαριστίες
Ευχαριστούμε τη Λία Παπαδράγκα από τον Αξιό,
τους Δημάκη Αγγελική, Κώστα Παπαδόπουλο και
Ναζηρίδη Θεόδωρο από τη Κερκίνη, τους Julian
Hoffman, Julia Henderson και το προσωπικό από
την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών τη Ρούλα
Τρίγκου από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία,
τους Elzbieta Kret Δώρα Σκαρτσή από το WWF
Δαδιάς, τους Ελένη Μακρυγιάννη και Ιωαννίδη
Παναγιώτη από το Δέλτα του Έβρου 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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