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 Δέλτα Έβρου
 Πόρτο Λάγος/ Νέστο

The 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 email.
Επίσης,
τα
κέντρα
πληροφόρησης
εκτυπώνουν αντίτυπα και τα διανέμουν στους
επισκέπτες.

Νέα
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας
ανακοινώσουμε ότι το Birdwing μπόρεσε να
χρηματοδοτήσει μία δεύτερη πλωτή εξέδρα για
ποταμογλάρονα στο Εθνικό Πάρκο ΑξιούΛουδία- Αλιάκμονα αυτή τη φορά.

BirdWING.eu

Παρατήρηση πουλιών στη Βόρεια Ελλάδα

Βιβλία του Birdwing για
ελληνικά σχολεία
Στο τελευταίο τεύχος διαφημίσαμε την
καμπάνια «Δωρεάν βιβλία για σχολεία». Από
τότε δεχτήκαμε τις προσφορές μόνο (προς
έκπληξή μας) τριών υποστηρικτών του
Birdwing και στείλαμε δωρεάν αντίτυπα
του βιβλίου «Ο παιδικός οδηγός
για τα πουλιά της Ελλάδας»
σε σχολεία στο Κιλκίς, στη
Σάμο και στις Πρέσπες.
Διαβάστε περισσότερα
στη σελίδα 3.

Η πρώτη πλωτή εξέδρα, παρόμοια με την
παραπάνω, η οποία βρίσκεται στο Μανδράκι
της Κερκίνης, χρησιμοποιείται με επιτυχία τα
τελευταία τρία χρόνια από τα ποταμογλάρονα
(Sterna hirundo). Η καιν-ούρια εξέδρα
τοποθετήθηκε στις εκβολές του Γαλλικού
ποταμού και σε διάστημα μόνο μίας
εβδομάδας «υιοθετήθηκε» από 30 ποταμογλάρονα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς
που με τις δωρεές σας αλλά και με την αγορά των
βιβλίων μας βοηθήσατε στην κατασκευή της
δεύτερης πλατφόρμας.
Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα 7.
The similar Birdwing raft, at Mandraki,
Kerkini, has been successfully used by
Common Terns (Sterna hirundo) for the
last three years since its construction.
The new platform is sited in the

Επίσης είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας
ανακοινώσουμε την έναρξη λειτουργίας της
καινούριας ιστοσελίδα μας. Ελπίζουμε η νέα
ιστοσελίδα να είναι περισσότερο προσβάσιμη στους
υποστηρικτές μας και είμαστε
ενθουσιασμένοι για τα καινούρια
χαρακτηριστικά,
τα
οποία
συμπεριλάβαμε σ’ αυτή.
Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα
3.
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Νικητής του διαγωνισμού
Η νικήτρια του διαγωνισμού είναι
η Heidi Braatz από τον
Μαραθώνα, η οποία κερδίζει
έναν αυθεντικό πίνακα του
διάσημου
ζωγράφου
φύσης
Πασχάλη Δουγαλή.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για
τη συμμετοχή σας αλλά και για τις
γενναιόδωρες προσφορές σας.
.
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Τα νέα των πουλιών
Ο Μάρτιος έφερε στην περιοχή της Κερκίνης 34
γερανούς (Grus grus), αριθμός εντυπωσιακός. Στις
πρώτες,
επίσης,
αφίξεις
της
άνοιξης
συμπεριλαμβανόταν: ροδοπελεκάνοι (Pelecanus
onocrotalus),
τσαλαπετεινοί
(Upupa
epops),
πελαργοί (Ciconia ciconia), λιμόζες (Limosa
limosa),ποταμοσφυριχτές
(Charadrius
dubius),
μαυροπελεργοί (Ciconia nigra) κ.α. Στις 14 Μαρτίου
το διάστημα μεταξύ 5 και 6 το απόγευμα
παρατηρήθηκαν σε πτήση κατά μήκος του ποταμού
περισσότεροι από 1.300 ψευτομαχητές (Pugnax
pugnax). Ως το τέλος του ίδιου μήνα εμφανίστηκαν
στην περιοχή καρατζάδες (Sterna caspia),
πορφυροτσικνιάδες
(Ardea
purpurea),
καλαμοκανάδες (H. himantopus), κρυπτοτσικνιάδες
(Ardeola
ralloides),
χαλκόκοτες
(Plegadis
falcinellus). Επίσης στις 9 Μαρτίου στη λίμνη
έφτασε σχετικά νωρίς για την εποχή
ένας
κοκκινοκεφαλάς (Lanius senator).
Ο πρώτος τσίφτης έφτασε στην περιοχή στις 20
Μαρτίου(Milvus migrans), ενώ ακολούθησαν 5
θαλασσαετοί (Haliaeetus albicilla), 1 ζευγάρι
χρυσαετών (Aquila chrysaetos), φιδαετοί (Circaetus
gallicus) και σφηκιάρηδες (Pernis apivorus). Η
ανοιξιάτικη μετανάστευση συνεχίστηκε και τον
Απρίλιο με 3 λιβαδόκιρκους (Circus pygargus) στις
13, μαζί με 2 ψαραετούς (Pandion haliaetus) και 2
παρδαλοκεφαλάδες (Lanius nubicus). Την επόμενη
ημέρα παρατηρήθηκαν τα εξής: 1 σταυραετός
(Hieraaetus pennatus), 2 καρατζάδες (Sterna
caspia) και 1 πρώιμο για την εποχή αργυρογλάρονο
(Chlidonias leucopterus).

Στις
αρχές
του
Μαΐου
παρατηρήθηκαν
μαυροβουτηχτάρια
(Podiceps
nigricollis),
γαιδουροκεφαλάδες
(Lanius
minor)
και
λιοστριτσίδες (Hippolais olivetorum).

Twitter!
If you are on Twitter, follow us at
www.twitter.com/birdwingeu
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Τον Απρίλιο στον Έβρο παρατηρήθηκαν 4
καστανόχηνες
(Tadorna
ferruginea),
1.030
χαλκόκοτες
(Plegadis
falcinellus),
500
φοινικόπτερα
(Phoenicopterus
ruber),
210
γερογλάρονα (Sterna nilotica), 210 ροδοπελεκάνοι
(Pelecanus onocrotalus) και πολλά παρυδάτια
είδη όπως: 39 καλημάνες (Vanellus spinosus), 298
ψευτομαχητές
(Pugnax
pugnax),
270
μαυρότρυγγες
(T.
erythropus),
198
πρασινοσκέληδες
(Tringa
nebularia),
229
καλαμοκανάδες(H. himantopus), 198 λιμόζες
(Limosa limosa), 365 αργυροπούλια (Pluvialis
squatarola),
250
αβοκέτες
(Recurvirostra
avosetta), 840 λασποσκαλίδρες (Calidris Alpina),
78 νανοπρασινοσκέληδες (Tringa stagnatilis), 14
νεροχελίδονα (Glareola pratincola) και το πρώτο
για την εποχή Oenanthe isabellina στις 5 Μαΐου.
Ο Μάιος ξεκίνησε με
καλές παρατηρήσεις
όπως: καστανόχηνες
(Tadorna ferruginea),
μαυροκιρκίνεζα
(Falco vespertinus),
αετογερακίνες (Buteo
rufinus), χαλκόκοτες
(Plegadis falcinellus),
νεροχελίδονα
(Glareola pratincola)
και Anthus cervinas.
Όσον αφορά την
περιοχή του Αξιού το
Μάρτιο είχαμε τις
εξής παρατηρήσεις:
50 σαρσέλες (Anas querquedula), ο πρώτος
ποταμοσφυριχτής
(Charadrius
dubius),
κραυγαετοί (Aquila pomarina), περίπου 800
παρυδάτια πουλιά από διάφορα είδη tringa και
2.500 Larus melanocephalus. Στις 12 Απριλίου
καταγράφηκαν τα εξής: ψαραετοί (Pandion
haliaetus), καλημάνες (Vanellus spinosus),
λαγγόνες
(Phalacrocorax
pygmeus),
πορφυροτσικνιάδες
(Ardea
purpurea),
νανοπρασινοσκέληδες (Tringa stagnatilis), (Larus
genei),
καρατζάδες
(Sterna
caspia)
και
γερογλάρονα (Sterna nilotica), ενώ στις 17 τα
εξής: πετροτουρλίδες (Burhinus oedicnemus),
φιδαετούς (Circaetus gallicus) και χαλκόκοτες
(Plegadis falcinellus).
Φωτογραφίες από τον Steve Mills
Ευχαριστούμε τους φορείς διαχείρισης της
Κερκίνης, Αξιού και Δέλτα Έβρου για τις
πληροφορίες.
Περισσότερες πληροφορίες για παρατηρήσεις
στην ιστοσελίδα: www.birdwing.eu
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Η
καινούρια
ιστοσελίδα
του birdwing
Η λειτουργία της νέας ιστοσελίδας του Birdwing
αποτελεί πραγματικότητα εδώ και λίγο καιρό. Η
ιστοσελίδα περιλαμβάνει νέα στοιχεία όπως
«Πείτε
τη
γνώμη
σας»,
«Πρόσφατες
παρατηρήσεις», ένα διαδραστικό χάρτη καθώς
επίσης
ένα
κομμάτι
αφιερωμένο
στους
συνεργάτες του Birdwing και συνδέσεις με τα
δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης στη νέα
ιστοσελίδα υπάρχει ο παγκόσμιος χάρτης στον
οποίο
εντοπίζονται
οι
τοποθεσίες
των
επισκεπτών μας.
Ήδη έχουμε λάβει θετικά σχόλια για την
προσπάθειά μας και αναμένουμε με ιδιαίτερη
χαρά περαιτέρω σχόλιά σας.

Σκοπεύετε να
επισκεφτείτε τη λίμνη
Κερκίνη;
Αν σχεδιάζετε να επισκεφτείτε τη λίμνη Κερκίνη
και αναζητείτε ξενοδοχείο, έχουμε για εσάς ένα
καινούριο φυλλάδιο με τις απόψεις των
υποστηρικτών μας που έμειναν σε κάποιο από
τα ξενοδοχεία της περιοχής και επίσης
πληροφορίες
για
τα
ξενοδοχεία
που
υποστηρίζουν έμπρακτα την προσπάθεια του
Birdwing.
Επισκεφτείτε
την
ιστοσελίδα
μας
www.birdwing.eu/resources και κατεβάστε το
φυλλάδιο σε μορφή pdf. Αν έχετε επιπλέον
πληροφορίες για οποιοδήποτε ξενοδοχείο είτε
στην περιοχή της Κερκίνης είτε σε άλλη περιοχή
παρακαλούμε ενημερώστε μας ώστε η
ανανέωση των πληροφοριών του φυλλαδίου να
είναι συνεχής.
.

www.birdwing.eu

Ο παιδικός οδηγός για τα
πουλιά της Ελλάδας
Η παρακάτω φωτογραφία απεικονίζει τους
μαθητές του 6ου Δημοτικού σχολείου Κιλκίς με τα
δωρεάν αντίτυπα του βιβλίου του Birdwing «Ο
παιδικός οδηγός για τα πουλιά της Ελλάδας».
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Αν γνωρίζεται κάποιο άλλο σχολείο που οι
μαθητές του θα ήθελαν να αποκτήσουν τον
οδηγό παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο email: info@birdwing.eu
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Αποκτείστε έναν αυθεντικό
πίνακα του
Πασχάλη Δουγαλή
Ο ζωγράφος φύσης Πασχάλης Δουγαλής πρόσφερε
στο Birdwing κάποιους αυθεντικούς πίνακές του για
να μας βοηθήσει να συγκεντρώσουμε χρήματα για
μελλοντικά
προγράμματα
διατήρησης
της
ορνιθοπανίδας.
Για να εκμεταλλευτούμε την γενναιόδωρη προσφορά
του, οργανώνουμε μία δημοπρασία για τους τρεις
πίνακες που απεικονίζονται παρακάτω και οι οποίοι
θα σας αποσταλούν με την κορνίζα τους.
Θα ήταν θαυμάσιο, αγαπητοί μας φίλοι, να
πραγματοποιήσετε κάποια προσφορά για κάποιον ή
και περισσότερους από τους συγκεκριμένους
αυθεντικούς πίνακες.
Απλά στείλτε email δηλώνοντας την προσφορά σας
για τον:
Πίνακα 1: Ποντικοβαρβακίνα (Buteo buteo)
Πίνακα 2: Πεπλόγλαυκα (Tyto alba)
Πίνακα 3: Χρυσοβασιλίσκος (Regulus regulus)
Έχουμε ήδη λάβει μία προσφορά των £30 για έναν
από τους πίνακες, γι’ αυτό γίνετε γενναιόδωροι.
Αναμένουμε τις προσφορές σας το συντομότερο
δυνατόν.

Πίνακα 1: Ποντικοβαρβακίνα
(Buteo buteo)

Ίσως το καλύτερο δώρο για κάποιο αγαπημένο σας
πρόσωπο και ταυτόχρονα βοήθεια για την
ορνιθοπανίδα και τα ενδιαιτήματά της στην Ελλάδα.

Πίνακα 3: Χρυσοβασιλίσκος
(Regulus regulus)
Πίνακα 2: Πεπλόγλαυκα (Tyto alba)
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Bence Máté
Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού μας στην Κερκίνη
τον περασμένο Φεβρουάριο συναντήσαμε τον
διάσημο φωτογράφο φύσης Bence Mate από την
Ουγγαρία. Με τον Bence είχαμε ξανασυναντηθεί
στη βράβευση του διαγωνισμού φωτογραφίας
άγριας φύσης στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 2011
όπου και ο Bence και ο Steve βραβεύτηκαν. Πάντα
η συνάντηση με έναν διάσημο φωτογράφο μας
γεμίζει χαρά αλλά η συνάντηση με τον
συγκεκριμένο ήταν απίστευτη.
Πολλοί φωτογράφοι αρκούνται στο να τριγυρνούν
ανά τον κόσμο ελπίζοντας να βγάλουν μία καλή
φωτογραφία. Αυτό όμως δεν ισχύει για τον Bence,
ο οποίος πάντα έχει ένα σχέδιο, όπως για
παράδειγμα πέρυσι που αποθανάτισε στην
Κερκίνη αργυροπελεκάνους. Μάλιστα μία από
αυτές τις φωτογραφίες κέρδισε και τον διαγωνισμό
στο Λονδίνο.

Ο Bence ήλπιζε ότι θα τραβήξει την προσοχή
μόνο μερικών πελεκάνων, αλλά δεν έλαβε
υπόψη του την εξοικείωση που έχουν οι
πελεκάνοι της Κερκίνης με την ανθρώπινη
παρουσία και ιδιαίτερα με τους ψαράδες. Μέσα
σε λίγα δευτερόλεπτα η λέμβος γέμισε από
πουλιά και το νερό αμέσως έγινε βρώμικο και
ακατάλληλο για υποβρύχια λήψη. Κάθε αλλαγή
νερού χρειαζόταν 18 ώρες! Όλη η διαδικασία
κράτησε μερικές εβδομάδες και αποδεικνύει την
αφοσίωση αλλά και την αγάπη του φωτογράφου
για αυτό που κάνει μέχρι να τραβήξει τη
φωτογραφία που επιθυμεί.

Ήμαστε με τον Bence στην αρχή της
φωτογράφησης και δεν είδαμε τα αποτελέσματα
της φωτογράφησης, αλλά αν λάβουμε υπόψη
την υπομονή και επιμονή που επέδειξε
πιστεύουμε ότι θα είναι εξαιρετικά.
Για φέτος στόχος του Bence ήταν να εξελίξει
περισσότερο τη νικητήρια φωτογραφία και γι’ αυτό
ξεκίνησε από την Ουγγαρία οδικώς με ειδικό για
την
περίσταση
εξοπλισμό
στον
οποίο
συμπεριλαμβανόταν
και
ένα
χειροποίητο
υποβρύχιο
σύστημα
φωτογράφησης.
Τα
προβλήματα ξεκίνησαν ήδη από τα σερβοουγγρικά
σύνορα όπου δεν του επιτράπηκε η είσοδος στη
χώρα λόγω του εξοπλισμού που διέθετε και έτσι
αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να περάσει δύο
επιπλέον
ημέρες
διασχίζοντας
τη
Ρουμανία δίπλα στα
παγωμένα νερά του
Δούναβη.
Στόχος του Bence
ήταν
να
φωτογραφήσει
τους
αργυροπελεκάνους τη
στιγμή που αρπάζουν
κάποιο ψάρι κοντά
στην επιφάνεια
του νερού. Για να το πετύχει αυτό χρησιμοποίησε
μία φουσκωτή λέμβο την οποία σε τακτά χρονικά
διαστήματα τη γέμιζε με καθαρό νερό ώστε να
βγάλει την επιθυμητή φωτογραφία. Διαδικασία
αρκετά δύσκολη για να πετύχει και χρονοβόρα.
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Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του
Bence:
www.matebence.hu/
www.hidephotograph.com
www.nhm.ac.uk/visit-us/whats-on/temporaryexhibitions/wpy/photo.do?photo=2684&categ
ory=15&group=3
Ο Bence και η ομάδα του για τη διαμονή τους
στην περιοχή της Κερκίνης επέλεξαν το
ξενοδοχείο Λιμναίο στα Χρυσοχώραφα.
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Νέα που σοκάρουν για
τραυματισμένα πουλιά του
περασμένου χειμώνα
Στις 10 Οκτωβρίου 2012 κάποιοι υποστηρικτές του
birdwing κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στο
Πόρτο Λάγος εντόπισαν νεκρά αλλά και
τραυματισμένα πουλιά όπως αργυροπελεκάνους,
αργυροτσικνιάδες και λαγγόνες. Τα νεκρά πουλιά
είχαν θαφτεί σε έναν ρηχό τάφο, ενώ ένας από τους
τραυματισμένους αργυροπελεκάνους αν και δεν είχε
εξωτερικά τραύματα δεν μπορούσε να κινηθεί. Οι
φίλοι μας ενημέρωσαν αμέσως και εμείς με τη σειρά
μας στείλαμε τις πληροφορίες μαζί με φωτογραφικό
υλικό στους αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα, οι
οποίοι συνεργάζονται με ντόπιους ψαράδες για την
επίλυση παρόμοιων προβλημάτων. Ένα από τα
τραυματισμένα πουλιά που εντοπίστηκε έφερε
δακτυλίδι που αντιστοιχεί σε δακτυλίωση της 20ης
Δεκεμβρίου 1998 κοντά στο λιμανάκι του
Λιθοτόπου.
Αρκετά συμβάντα λαθροθηρίας παρατηρήθηκαν στο
Δέλτα του Έβρου κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής
περιόδου 2011-2012. Στις 15/12/2011 οι φύλακες
του φορέα διαχείρισης του Δέλτα Έβρου εντόπισαν
ένα τραυματισμένο πετρίτη (Falco peregrinus)
βόρεια της Δράνας. Το πουλί στάλθηκε σε κέντρο
αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη όπου οι
ακτινογραφίες έδειξαν ότι είχε πυροβοληθεί στο
φτερό.
Το 2011 ο φορέας διαχείρισης του Δέλτα Έβρου
δέχτηκε συνολικά 23 τραυματισμένα πουλιά από το
Δέλτα
και
την
ευρύτερη
περιοχή
της
Αλεξανδρούπολης από τα οποία τα 9 δέχτηκαν
πυρά (5 γερακίνες, ο πετρίτης, ένα ξεφτέρι, ένας
μικροτσικνιάς και μία βαρβάρα).
Εκτός από τα παραπάνω λυπηρά συμβάντα θα
πρέπει να αναφέρουμε και την περίπτωση
δηλητηρίασης στα τέλη του Φλεβάρη στην περιοχή
του Νέστου στα χαλάσματα ενός εγκαταλελειμμένου
χωριού. Το προσωπικό του Εθνικού Πάρκου
Ροδόπης εντόπισε δύο νεκρά άλογα, τα οποία είχαν
δηλητηριαστεί.
Όσον
αφορά
τα
πουλιά
εντοπίστηκαν τουλάχιστον 2 όρνια (υπολογίζεται ότι
ο αριθμός των νεκρών όρνιων μπορεί να ξεπεράσει
τα 40), 4 χρυσαετοί και μία γερακίνα.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα:
www.europeanraptors.org/documents/Press_Rel
ease_Nestos_Poisoning_engl.pdf
Τα παραπάνω συμβάντα υποδηλώνουν την
αναγκαιότητα της ύπαρξης οργανισμών όπως
το Birdwing.
Αν εντοπίσετε πουλιά ή άλλα ζώα
τραυματισμένα παρακαλώ ενημερώστε μας
το συντομότερο δυνατό ώστε να μπορέσουμε
να αναλάβουμε άμεσα δράση..
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Πλωτή εξέδρα και
στον Αξιό!
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί το Birdwing
μπόρεσε να χρηματοδοτήσει την κατασκευή μίας
δεύτερης πλωτής εξέδρας αναπαραγωγής για
ποταμογλάρονα (Sterna hirundo) στον Αξιό.

Η κατασκευή της εξέδρας χρηματοδοτήθηκε από τις
δωρεές σας και πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του
προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης της Κερκίνης. Η
εξέδρα τοποθετήθηκε στις εκβολές του Γαλλικού
ποταμού στα τέλη του Απριλίου.

Σχόλια εκδότη
Παρατηρήσαμε
με
πολύ
ενδιαφέρον τις τοποθεσίες των
επισκεπτών
της
καινούριας
ιστοσελίδας μας. Άνθρωποι από
όλο τον κόσμο όπως Κίνα,
Τουρκία,
Κένυα,
Ηνωμένες
Πολιτείες αλλά και από ευρωπαϊκές χώρες όπως Σλοβακία,
Ισπανία, Σουηδία και Ελβετία φαίνεται ότι
ενδιαφέρονται για την ελληνική ορνιθοπανίδα.

Από τα παραπάνω στοιχεία καθώς και την επαφή
με μέλη μας μέσω των κοινωνικών δικτύων
ελπίζουμε ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι
ανά τον κόσμο θα ενώσουν τις φωνές τους μαζί
μας.
Παρακαλούμε
να
αποστείλετε
το
συγκεκριμένο newsletter σε όσους πιστεύετε ότι
ενδιαφέρονται για την Ελλάδα και το φυσικό της
περιβάλλον.
Μπορούμε λοιπόν να αποκτήσουμε την
υποστήριξη των ανθρώπων από όλο τον κόσμο;
Steve Mills

Το quiz του
προηγούμενου τεύχους

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Λία Παπαδράγκα
για την πολύτιμη βοήθειά της, καθώς επίσης και
όλους εσάς για τις δωρεές σας. Ήδη την πρώτη
εβδομάδα
του
Μαΐου
30
ποταμογλάρονα
παρατηρήθηκαν στην εξέδρα.

Μικρή καθυστέρηση στην
έκδοση του βιβλίου
Εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων η έκδοση του
φωτογραφικού λευκώματος του Steve μεταφέρεται
στο φθινόπωρο. Αν έχετε κάποια επιπλέον σχόλια
για αγαπημένες σας τοποθεσίες παρατήρησης στη
Βόρεια Ελλάδα, παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί
μας και θα προσπαθήσουμε να τα συμπεριλάβουμε
στο βιβλίο.
.
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Το
quiz
του
προηγούμενου τεύχους
προκάλεσε
σύγχυση
καθώς
οι
σωστές
απαντήσεις
ήταν
ελάχιστες. Τα είδη του
προηγούμενου τεύχους
ήταν ένας βαλτόμπουφος (Asio flammeus) και
μία
λασποσκαλίδρα
(Calidris alpina).
Ευχαριστούμε όλους για
τις απαντήσεις σας, οι
σωστές όμως ήταν
μόνο τρεις:
John Barclay, Arno van
Berge Henegouwen και
Paschalis Dougalis
Δείτε στη σελίδα 8 το quiz αυτού του τεύχους.
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Ταυτόχρονες
μεσοχειμωνιάτικές καταμετρήσεις στο Ελληνικό
και Τούρκικο τμήμα του
Δέλτα ποταμού Έβρου.

Το quiz του τεύχους αυτού
Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα παρακάτω είδη στις
φωτογραφίες; Η πρώτη φωτογραφία είναι του
Τάσου Μπουνά, υποστηρικτή του Birdwing.

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια κατά τα
οποία
διεξάγονται
οι
Μεσοχειμωνιάτικες
καταμετρήσεις υδροβίων στο Δέλτα του Έβρου,
αυτές έγιναν ταυτόχρονα στο ελληνικό και
τουρκικό τμήμα του.
Αξιοσημείωτες παρατηρήσεις για το ελληνικό
Δέλτα αποτελούν οι 18 Χαμωτίδες Tetrax tetrax,
οι 39.000 Πρασινοκέφαλες Πάπιες Anas
plathyrhynchos, οι 1.500 Αγριόκυκνοι Cygnus
cygnus, τα 2.780 Φοινικόπτερα Phoenicopterus
roseus, οι 11 Στικταετοί Aquila clanga και οι 4
Θαλασσαετοί Haliaeetus albicilla. Αντίστοιχα,
στην τουρκική πλευρά παρατηρήθηκαν 126
Αργυροπελεκάνοι Pelecanus crispus, 3.300
Κιρκίρια Anas crecca, 8.500 Φαλαρίδες Fulica
atra, 3 Χηνοπρίστες Mergus merganser, 3
Θαλασσαετοί Haliaeetus albicilla και προς μεγάλη
έκπληξη
ένα
Φοινικόπτερο
του
είδους
Phoenicopterus minor.
Αγγελίδης Μαρίνος

Photo A Athanasiadis

Ορνιθότοπος – καταγραφή
παρατηρήσεων πουλιών
στην Ελλάδα
www.worldbirds.org/v3/greece.php
Ο ορνιθότοπος είναι ένα διαδικτυακό σύστημα online καταγραφής παρατηρήσεων των πουλιών και
των μετακινήσεών τους, το οποίο επιτρέπει στους
χρήστες από όλο τον κόσμο να εισάγουν αλλά και
να αναζητούν στοιχεία για την ελληνική
ορνιθοπανίδα.
Το
σύστημα
παρέχει
τη
δυνατότητα στους χρήστες να κατεβάζουν
δεδομένα σε Excel και να τα επεξεργάζονται για
προσωπική χρήση.
Το σύστημα αυτό υποστηρίζεται από το Birdlife
international, το RSPB και την Ελληνική
Ορνιθολογική Εταιρεία και αποτελεί ένα πολύτιμο
εργαλείο για την καταγραφή των παρατηρήσεων
αλλά και τη διάχυση των πληροφοριών.
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Η δεύτερη φωτογραφία έχει τραβηχτεί πρόσφατα.
Μπορείτε να αναγνωρίσετε και τα δύο είδη;

Περιμένουμε τις απαντήσεις
quiz@birdwing.eu.

σας

στο

email:

Πολλές ευχαριστίες
Ευχαριστούμε τον Πασχάλη Δουγαλή για τη
δωρεά των έργων του, τη Λία Παπαδράγκα από
τον Αξιό, τους Δημάκη Αγγελική, Κώστα
Παπαδόπουλο και Ναζηρίδη Θεόδωρο από τη
Κερκίνη, το προσωπικό από την Εταιρεία
Προστασίας Πρεσπών, τη Ρούλα Τρίγκου από την
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία,
τους Ελένη
Μακρυγιάννη, Αγγελίδη Μαρίνο και Ιωαννίδη
Παναγιώτη από το Δέλτα του Έβρου και το
προσωπικό όλων των κέντρων πληροφόρησης
της Βόρειας Ελλάδας που μας έδωσαν
πληροφορίες.
Τέλος,
θα
θέλαμε
να
ευχαριστήσουμε όσους πρόσφεραν χρήματα και
όλους εκείνους που ξεχάσαμε να αναφέρουμε!
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