BirdWING Newsletter
Τεύχος 13, φθινόπωρο 2012
Στο τεύχος αυτό νέα από:
 Αξιό- Αλιάκμονα- Λουδία
 Λίμνη Κερκίνη
 Δέλτα Έβρου
 Πρέσπες
 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.

Πρόγραμμα για τον
Αργυροπελεκάνο
(Pelecanus crispus)
Εξαιτίας
της
αργοπορημένης
έκδοσης
του
newsletter
δεν
μπορέσαμε να σας μεταφέρουμε
νωρίτερα τα ευχάριστα νέα για την
εφαρμογή ενός προγράμματος σε
συνεργασία με το φορέα διαχείρισης
του εθνικού πάρκου Δέλτα Έβρου, το
οποίο μπορεί και πραγματοποιείται
χάρη στις δωρεές σας και στα κέρδη
από τις πωλήσεις των βιβλίων μας.

BirdWING.eu

Παρατήρηση πουλιών στη Βόρεια Ελλάδα

Οι φορείς διαχείρισης και το
Birdwing στην
έκθεση του Birdfair
Για ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο μέλη του
προσωπικού των φορέων διαχείρισης των εθνικών
πάρκων της λίμνης Κερκίνης, των λιμνών
Κορώνειας – Βόλβης και του δέλτα των ποταμών
Αξιού- Λουδία- Αλιάκμονα, ξενοδόχοι από την
περιοχή της Κερκίνης, ο Steve και η Hilary από το
Birdwing παραβρέθηκαν στην έκθεση του Birdfair
στον υγρότοπο του Rutland στην Αγγλία.
Στην έκθεση όπου υπήρχαν εκθέτες από όλο τον
κόσμο και οι επισκέπτες έφτασαν τους 60.000
συναντήσαμε πολλούς ενδιαφέροντες ανθρώπους
και μπορέσαμε να προσελκύσουμε αρκετούς, οι
οποίοι δήλωσαν ότι θα επισκεφτούν την Ελλάδα για
να θαυμάσουν τις φυσικές τις ομορφιές και να
παρατηρήσουν την ορνιθοπανίδα της.

Οι λεπτομέρειες του προγράμματος
που στόχο έχει την προσέλκυση
αναπαραγωγής
του
Αργυροπελεκάνου (Pelecanus crispus) στο
Δέλτα Έβρου αναφέρονται στη
σελίδα 2.

Δωρεές στο Birdwing
Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την
έκδοση του προηγούμενου newsletter οι δωρεές προς
το birdwing αυξήθηκαν. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο
πρόσφεραν χρήματα και μάλιστα κάποιοι από αυτούς
θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Θερμές
ευχαριστίες στους SM και ΤΜ, ΑW και JW, AK και
στον Πασχάλη Δουγαλή για τους πίνακες που
πρόσφεραν. Ευχαριστούμε όλους για την υποστήριξη
και τη γενναιοδωρία που επιδείξατε. Πραγματικά οι
δωρεές σας είναι ανεκτίμητης αξίας για εμάς.

Το Birdwing διεξάγει διαγωνισμό με συναρπαστικά
έπαθλα και με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για
το πρόγραμμα που αναφέρθηκε παραπάνω.
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Το καταπληκτικό βραβείο του διαγωνισμού είναι ένα
πακέτο πενθήμερων διακοπών σε πολυτελές
ξενοδοχείο κοντά στη λίμνη Κερκίνη, το οποίο
περιλαμβάνει δωρεάν το δωμάτιο του ξενοδοχείου
και το πρωινό.
Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα 3.
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Νέο πρόγραμμα
για την προσέλκυση
αναπαραγωγής του
Αργυροπελεκάνου στο
Δέλτα του Έβρου
Το πρόγραμμα προσέλκυσης αναπαραγωγής του
Αργυροπελεκάνου (Pelecanus crispus) στο εθνικό
πάρκο του Δέλτα Έβρου μετά από πρόταση του
Birdwing εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του
φορέα διαχείρισης. Το πρόγραμμα αποτελείται από
δύο φάσεις. Χωρίς την υποστήριξή σας και τις
γενναιόδωρες προσφορές σας το συγκεκριμένο
πρόγραμμα δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.
Μέχρι και το 1962 στην περιοχή αναπαραγόταν 4050 ζευγάρια αργυροπελεκάνων. Ωστόσο η αποικία
τους καταστράφηκε από ντόπιους ψαράδες και από
τότε
δεν
υπήρξαν
άλλες
αναφορές
για
αναπαραγωγή του συγκεκριμένου είδους στο Δέλτα
Έβρου.
Ο αργυροπελεκάνος χαρακτηρίζεται ως είδος τρωτό
τόσο σε διεθνές (IUCN) όσο και σε εθνικό (ελληνικό
κόκκινο βιβλίο) επίπεδο. Σε παγκόσμιο επίπεδο ο
πληθυσμός του ανέρχεται μόνο σε 14.000 άτομα. Οι
αργυροπελεκάνοι εντοπίζονται στην περιοχή του
Δέλτα Έβρου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και
έτσι ελπίζουμε ότι καθορίζοντας την περιοχή
αναπαραγωγής και παρέχοντας υλικά για την
κατασκευή φωλιών (φάση πρώτη) ή ακόμη, αν είναι
απαραίτητο, κατασκευάζοντας μία πλατφόρμα
αναπαραγωγής παρόμοια με αυτές στη λίμνη
Κερκίνη (φάση δεύτερη) το είδος θα αρχίσει να
αναπαράγεται και πάλι στην περιοχή.
Το
πρόγραμμα θα ξεκινήσει το φθινόπωρο και
προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του
2014

Ένα νησί της λιμνοθάλασσας Δράνας
θεωρήθηκε ως πιθανή τοποθεσία για την
πρώτη φάση. Η Δράνα είναι σχετικά
δύσκολο να διαταραχθεί από τον
άνθρωπο και πλέον δεν χρησιμοποιείται
από
τους
ψαράδες.
Επίσης,
η
συγκεκριμένη τοποθεσία βρίσκεται κοντά
σε μία περιοχή όπου διαχειμάζουν οι
αργυροπελεκάνοι.
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Το νησί καλύπτεται από πυκνή βλάστηση και για
το λόγο αυτό στην πρώτη φάση του έργου
περιλαμβάνονται εργασίες καθαρισμού της
περιοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα
επισκεφτείτε
την
ιστοσελίδα
μας
www.birdwing.eu και στο resources κατεβάστε
το σχετικό έγγραφο.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το διοικητικό
συμβούλιο του φορέα διαχείρισης
που
συμφώνησε για το πρόγραμμα και επίσης
ελπίζουμε να μας υποστηρίξετε στο εγχείρημα
αυτό.
Το Birdwing στηρίζεται
στις προσφορές σας για
τη
χρηματοδότηση
ανάλογων
προγραμμάτων.
Έτσι
αν
επιθυμείτε
να
πραγματοποιήσετε
κάποια
δωρεά
επισκεφτείτε
την
ιστοσελίδα
μας
www.birdwing.eu στο
Donate.
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Πρώτο βραβείο:

5 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές
ξενοδοχείο κοντά στη λίμνη
Κερκίνη
περιλαμβάνεται
πρωινό.
Δεύτερο βραβείο: Ένας αυθεντικός πίνακας του
Πασχάλη Δουγαλή
Τρίτο βραβείο:
Ένα
πακέτο
birdwingπεριλαμβάνεται
κούπα,
κοντομάνικη μπλούζα και
αυτοκόλλητα
για
το
αυτοκίνητο.

Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό
απλά απαντήστε τις παρακάτω
ερωτήσεις ….
1. Ποια είναι η λατινική
ονομασία του ερωδιού που
παρατηρήθηκε για πρώτη
φορά φέτος στην Ελλάδα
αλλά και στην Ευρώπη;
2. Ποιο είναι το πουλί στη
φωτογραφία
που
τραβήχτηκε στο Δέλτα
Έβρου το Μάιο;
3. Ποιο πουλί αναπαράχθηκε
για πρώτη φορά φέτος στη
λίμνη Κερκίνη;
4. Ποιο είδος γερακιού, του οποίου ο πληθυσμός
στην Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος σε παγκόσμιο
επίπεδο, καθυστερεί την αναπαραγωγή του ως
τον Αύγουστο για να μπορεί να ταΐσει τα μικρά του
με τα μεταναστευτικά ωδικά πτηνά;
5. Σε ποιους δύο υγροτόπους της Βορείου Ελλάδας
το Birdwing χρηματοδότησε την κατασκευή
αναπαραγωγής γλαρονιών;
Το πρώτο βραβείο είναι μία
γενναιόδωρη
προσφορά
του
Νίκου
Γάλλιου,
ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου
Λιμναίο
στα
Χρυσοχώραφα,
λίμνη
Κερκίνη.
Περισσότερες
πληρο-φορίες
για
το
ξενοδοχείο στην ιστοσελίδα
www.limneokerkini.gr
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Στείλτε το newsletter στους
φίλους σας για να πάρουν και
αυτοί μέρος στο διαγωνισμό
μας. Δώστε τους τη δυνατότητα
να κερδίσουν.

Πως να πάρετε μέρος στο
διαγωνισμό:
Στείλτε μας τις απαντήσεις μαζί με το όνομα,
τη διεύθυνση και το email σας. Οι σωστές
απαντήσεις θα μπουν στην κλήρωση στις 30
Νοεμβρίου. Οι νικητές θα ανακοινωθούν τη
πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου στην
ιστοσελίδα μας.
Μπορείτε να στείλετε τις απαντήσεις σας:
μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
birdbrain@birdwing.eu
μέσω της ιστοσελίδας μας www.birdwing.eu
(αν
δεν
είστε
μέλος
εγγραφείτε)
συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα.
μέσω facebook: γίνετε μέλος και στείλτε
προσωπικό μήνυμα με τις απαντήσεις σας στο
Steve Mills. Οι απαντήσεις πρέπει να
σταλθούν με προσωπικό μήνυμα για να μην
είναι εμφανείς στους άλλους συμμετέχοντες
στο διαγωνισμό.

Επίσης στη σελίδα 10
διαβάστε
για
τις
προσπάθειες του Νίκου
για την προώθηση του
οικοτουρισμού
στη
περιοχή
της
λίμνης
Κερκίνης.
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Birdwing
Ιστοσελίδα
Άνθρωποι από 57 διαφορετικές χώρες έχουν ήδη
επισκεφτεί την καινούρια ιστοσελίδα του Birdwing
. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής: Καμπότζη,
Ακτή Ελεφαντοστού, Κύπρος, Κίνα, Καναδάς,
Κροατία, Κολομβία και Τσεχία.
Αν θέλετε να δείτε τον πλήρη κατάλογο με τις
χώρες πηγαίνετε στη διεύθυνση:
www.revolvermaps.com/?target=enlarge&i=9a
s4242k4wq&color=007eff&m=8&ref=null

Σπίτι προς πώληση στη
περιοχή της λίμνης
Κερκίνης
Το 2004 ένας εκπαιδευμένος στις Η.Π.Α.
αρχιτέκτονας, ο οποίος ζει και εργάζεται στην
Ελλάδα αγόρασε και αναπαλαίωσε ένα παλιό
αγροτόσπιτο στο χωριό της Κερκίνης ως
εξοχικό. Το σπίτι τώρα πωλείται.
Το σπίτι επιφάνειας 70τ.μ. βρίσκεται σε
οικόπεδο 2.000τ.μ. στην άκρη του χωριού προς
τη λίμνη και διαθέτει αποθήκη 50τ.μ.
Το σπίτι μπορεί να φιλοξενήσει 4 άτομα, έχει 1
μπάνιο, 1 κουζίνα, ένα παλιό φούρνο ξύλων και
20 νεοφυτεμένα καρποφόρα δέντρα. Επίσης
διαθέτει τίτλο ιδιοκτησίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Αθανάσιος Κουμάντος,
athanasios.koumantos@gmail.com
Επισκεφτείτε
την
ιστοσελίδα
www.birdwing.eu για να είστε ενήμεροι!

μας

Καινούριο δωρεάν βιβλίο
για τα θαύματα της
Κερκίνης
Ο φορέας διαχείρισης του εθνικού πάρκου Λίμνης
Κερκίνης έκδωσε ένα καινούριο βιβλίο σε
ελληνικά και αγγλικά, με πληροφορίες για την
ιστορία, τη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.
Τα
κείμενα
συνοδεύονται από
πλούσιο
φωτογραφικό υλικό των
τοπίων και των
φυσικών ομορφιών
της περιοχής,
Το βιβλίο μέχρι
εξάντλησης
των
αποθεμάτων
διατίθεται δωρεάν.
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Για περισσότερες πληροφορίες για την
απόκτηση ενός αντίτυπου επικοινωνήστε με το
φορέα διαχείρισης στο email:
info@kerkini.gr
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Καινούρια είδη
ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα
Φέτος στην Ελλάδα παρατηρήθηκαν κάποιοι νέοι
επισκέπτες και η λίστα με τα είδη της ορνιθοπανίδας
αυξήθηκε κατά δύο. Η σημαντικότερη καταγραφή όχι
μόνο για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρη την
Ευρώπη είναι ένας αφρικάνικος μαύρος ερωδιός
(Egretta ardesiaca) στη δυτική πλευρά της
λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου.

Δείτε το βίντεο:
www.youtube.com/watch?feature=player_embed
ded&v=eRJArmhR_MQ
Ακολουθεί
ένας
θηλυκός
σκουφοπετρόκλης
(Oenathe
monacha) που εντοπίστηκε στο
Δέλτα Νέστου.

Τα νέα των πουλιών
Στη μέτρηση στις 12 Ιουνίου κατά μήκος των ακτών
των
ποταμών
Αξιού
και
Αλιάκμονα
συμπεριλαμβάνονται οι εξής παρατηρήσεις: 27
αργυροπελεκάνοι
(Pelecanus
crispus),
52
χαλκόκοτες
(Plegadis
falcinellus),
19
πορφυροτσικνιάδες
(Ardea
purpurea),
410
φοινικόπτερα (Phoenicopterus ruber), 298 αβοκέτες
(Recurvirostra
ruber),
311
καλαμοκανάδες
(Himantopus himantopus), 7 πετροτουρλίδες
(Burhinus oedicnemus), 107 νεροχελίδονα (Glareola
pranticola), 110 λιμόζες (Limosa limosa) και 7
αγκαθοκαλημάνες
(Vanellus spinosus).
Όσον
αφορά
τα
γλαρόνια
παρατηρήθηκαν 300
γερογλάρονα (Sterna
nilotica) και περίπου
40 ποταμογλάρονα
(Sterna hirundo), τα
οποία
χρησιμοποιούσαν τη
καινούρια πλωτή εξέδρα. Από τα αρπακτικά
παρατηρήθηκαν τα εξής: 1 ψαραετός (Pandion
haliaetus) και 2 γερακίνες (Buteo buteo).

5 νεοσσοί του είδους γελαδάρη
(Bubulcus ibis) παρατηρήθηκαν
για πρώτοι φορά στη λίμνη
Κερκίνη την άνοιξη που μας
πέρασε. Το γεγονός αυτό μαζί με
τη παρατήρηση αναπαραγωγής
του
είδους
στο
Καλαμά
αποδεικνύει την εξάπλωση του
προς τα ανατολικά.

Το quiz του προηγούμενου
τεύχους
Τα είδη του προηγούμενου
τεύχους
αναγνωρίστηκαν
από αρκετούς από εσάς,
συμπεριλαμβανόμενους και
αυτούς που παρατήρησαν
ότι τα ονόματα των αρχείων
περιείχαν τα ονόματα των
ειδών!
Το πρώτο είδος ήταν μία
λευκοσκαλίδρα
(Calibris
alba).
Στη δεύτερη φωτογραφία
φαίνεται
ένας
φασιανός
(Phasianus colchicus) και
μία καλημάνα (Vanellus
vanellus).
Συγχαρητήρια σε όλους τους
συμμετέχοντες- αυτή τη
φορά δεν θα αναφέρουμε
τους νικητές.
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See page 3 for this

Τον Ιούλιο στην περιοχή οι παρατηρήσεις ήταν οι
εξής: 96 χαλκόκοτες (Plegadis falcinellus), 102
αργυροπελεκάνοι
(Pelecanus
crispus),
68
χουλιαρομύτες
(Platalea
leucorodia),
27
πορφυροτσικνιάδες
(Ardea
purpurea),
38
φοινικόπτερα (Phoenicopterus ruber) και 24
βαλτόπαπιες
(Aythya
nyroca).
Επίσης
παρατηρήθηκαν 99 αβοκέτες (Recurvirostra ruber),
2 αγκαθοκαλημάνες (Vanellus spinosus), 351
καλαμοκανάδες (Himantopus himantopus), 488
λιμόζες (Limosa limosa) και 10 πετροτουρλίδες
(Burhinus oedicnemus). Στις 8 Αυγούστου 45
χαλκόκοτες (Plegadis falcinellus) ήταν ακόμη
παρούσες μαζί με νεροχελίδονα (Glareola
pranticola), λεπτόραμφους γλάρους (Larus genei)
και γερογλάρονα (Sterna nilotica).
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Συνέχεια από τα νέα των
πουλιών..!
Στις μετρήσεις του Ιουνίου στο Δέλτα Έβρου
συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω παρατηρήσεις:
10 πορφυροτσικνιάδες (Ardea purpurea), 88
λευκοπελαργοί (Ciconia ciconia), 23 καλαμόκιρκοι
(Circus
aeruginosus),
31
αγκαθοκαλημάνες
(Vanellus
spinosus),
19
αργυροπελεκάνοι
(Pelecanus
crispus),
340
ροδοπελεκάνοι
(Pelecanus onocrotalus), 18 λαγγόνες (Pygmy
cormorant), 328 μαυρότρυγγες (Tringa erythropus)
και 71 βαλτότρυγγες (Tringa stagnatilis).

Τον Ιούλιο οι παρατηρήσεις επέδειξαν σημαντικούς
αριθμούς από διάφορα είδη στη περιοχή: 605
σαρσέλες (Anas querquedula), 38 καστανόπαπιες
(Tadorna ferruginea), 22 μαυροπελαργούς (Ciconia
nigra), 90 αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus),
230 ροδοπελεκάνοι (Pelecanus onocrotalus) και
590 χουλιαρομύτες (Platalea leucorodia). Στα
παρυδάτια παρατηρήθηκαν τα εξής: 1.145
μαυρότρυγγες
(Tringa
erythropus),
60
βαλτότρυγγες (Tringa stagnatilis), 590 λιμόζες
(Limosa limosa), 260 καλαμοκανάδες (Himantopus
himantopus), 50 νανοσκαλίδρες (Calidris minuta)
και 42 αγκαθοκαλημάνες (Vanellus spinosus).

Birdwing News – 6

Στη Κερκίνη εκτός από τους γελαδάρηδες
(Bubulcus ibis) παρατηρήθηκαν επίσης 12-15
ζευγάρια από χαλκόκοτες (Plegadis falcinellus)
σε αναπαραγωγή, οι οποίες επωφελήθηκαν από
τον βροχερό Μάιο που δημιούργησε εκτεταμένα
υγρολίβαδα. Οι δυνατές βροχές, όμως,
προκάλεσαν πολλά θύματα ανάμεσα στα είδη
που φώλιαζαν σε χαμηλά κλαδιά στο παρυδάτιο
δάσος, όπως επίσης στα σκουφοβουτηχτάρια
(Podiceps cristatus), των οποίων οι φωλιές
κατακλύστηκαν από νερό. Παρά το γεγονός αυτό,
πολλά ζευγάρια κατόρθωσαν να αναπαραχθούν,
όπως
για
παράδειγμα
60
ζευγάρια
ποταμογλάρονων (Sterna hirundo), τα οποία
χρησιμοποίησαν την πλωτή εξέδρα του Birdwing
αλλά και ένα μέρος της εξέδρας αναπαραγωγής
των πελεκάνων.
Στις 14 Ιουνίου παρατηρήθηκαν κοντά στο
Στρυμόνα 25 μαυροπετρίτες (Falco eleonorae), 2
ζευγάρια γερακαετών (Hieraaetus pennatus), και
στα βουνά των Κρουσίων και Μπέλες σφηκιάρης
(Pernis apivorus), κραυγαετός (Aquila pomarina),
φιδαετός (Circaetus gallicus) και χρυσαετοί
(Aquila chrysaetos).
Ευχαριστούμε τους φορείς διαχείρισης των
εθνικών πάρκων Δέλτα Έβρου, Λίμνης Κερκίνης
και Δέλτα Αξιού- Λουδία- Αλιάκμονα για τις
πληροφορίες που μας παρείχαν. Φωτογραφίες:
Steve Mills.
Μείνετε ενήμεροι για τις ορνιθοπαρατηρήσεις
μέσα από την ιστοσελίδα μας www.birdwing.eu

Σχόλια εκδότη
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που
στο τεύχος αυτό μπορέσαμε να
σας ανακοινώσουμε (σελίδα 2) τα
νέα για το πρόγραμμα του
αργυροπελεκάνου
(Pelecanus
crispus). Αν το πρόγραμμα πετύχει
θα είναι ένα από τα λίγα
παραδείγματα στον κόσμο εξάπλωσης των
ορίων
αναπαραγωγής
ενός
τέτοιου
εμβληματικού είδους. Μέχρι στιγμής οι
προσπάθειές μας εστιάστηκαν στον εντοπισμό
της σωστής τοποθεσίας για την κατασκευή της
εξέδρας.
Οι εργασίες που θα ακολουθήσουν αργότερα
αυτό το χρόνο περιλαμβάνουν το καθαρισμό της
περιοχής και την παροχή υλικού για την
κατασκευή φωλιών, όπως καλάμια, τα οποία θα
κοπούν και θα μεταφερθούν με βάρκα. Μετά
από αυτό, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το
τέλος του χειμώνα για να δούμε τι ενδιαφέρον θα
δείξουν οι αργυροπελεκάνοι.
Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω όλους εσάς
και ιδιαίτερα εκείνους που θέλησαν να
παραμείνουν ανώνυμοι για τις γενναιόδωρες
προσφορές τους.
Steve Mills
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Νέα από Πρέσπες

Η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών πρόσφατα
ανακοίνωσε ότι μόνο η Ελλάδα καθυστερεί την
εφαρμογή της διεθνής συμφωνίας για το
πάρκο Πρεσπών.
Στις 23 Ιουλίου 2012, το Κοινοβούλιο της
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της
Μακεδονίας ενέκρινε -χωρίς καμία αρνητική
ψήφο- το νομοσχέδιο κύρωσης της Διεθνούς
Συμφωνίας για την Προστασία και Αειφόρο
Ανάπτυξη του Πάρκου Πρεσπών, την οποία
είχαν υπογράψει η Ελλάδα, η Αλβανία, η
ΠΓΔΜ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2
Φεβρουαρίου του 2010.
Παρά ταύτα, σήμερα, 30 μήνες μετά την
υπογραφή της, η Συμφωνία παραμένει
ανενεργή εξαιτίας του γεγονότος ότι η Ελλάδα
δεν την έχει ακόμα επικυρώσει, αν και η
υπογραφή της Συμφωνίας είχε αποτελέσει
πρωτοβουλία της τότε ελληνικής Κυβέρνησης.
Πάντως το σχετικό κυρωτικό νομοσχέδιο έχει
γίνει αντικείμενο πολύμηνης επεξεργασίας στο
ΥΠΕΚΑ ήδη από το 2010 αλλά από τότε
κρατιέται στα συρτάρια αναμένοντας την
πολιτική απόφαση του εκάστοτε Υπουργού για
να προωθηθεί.
Εντωμεταξύ, οι φορείς της διασυνοριακής
Πρέσπας
κινητοποιούνται
για
να
προετοιμάσουν την εφαρμογή της Συμφωνίας.
Τον προηγούμενο Ιούνιο στη Μπίτολα της
ΠΓΔΜ, πραγματοποιήθηκε άτυπη συνάντηση
των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του
Πάρκου Πρεσπών (ΕΔΠΠ), του βασικού
οργάνου που προβλέπεται να λειτουργήσει
στο πλαίσιο αυτής της Συμφωνίας.

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών καλεί την
ελληνική Κυβέρνηση να φανεί συνεπής στις
υποχρεώσεις που ανέλαβε με την
υπογραφή της Συμφωνίας το 2010 για την
οικοδόμηση ενός κοινού μέλλοντος στη
λεκάνη των Πρεσπών και να προχωρήσει
άμεσα στην επικύρωση. Η εφαρμογή της
Συμφωνίας αποτελεί τη μόνη οδό για την
αποτελεσματική προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος και την οικονομική ανάπτυξη
της περιοχής, μέσω της διασυνοριακής
συνεργασίας και της αντιμετώπισης των
προβλημάτων σε ενιαίο πλαίσιο.
H συντονίστρια Δράσεων Πολιτικής της
ΕΠΠ, Βιβή Ρουμελιώτου, επισήμανε: «Οι
προσδοκίες που δημιουργήθηκαν πριν από
δυόμισι χρόνια, όταν οι Υπουργοί των τριών
χωρών και ο Επίτροπος της ΕΕ ήρθαν στην
Πρέσπα για να υπογράψουν τη Συμφωνία
του Πάρκου Πρεσπών, δεν πρέπει να
διαψευσθούν. Η ελληνική Κυβέρνηση
οφείλει να προωθήσει το κυρωτικό
νομοσχέδιο για υπογραφή και ψήφιση. Οι
τοπικοί
φορείς
έχουν
δηλώσει
επανειλημμένα ότι είναι έτοιμοι να
εργαστούν και να στηρίξουν την υλοποίηση
των
συμφωνηθέντων.
Οποιαδήποτε
περαιτέρω καθυστέρηση είναι πλέον
αδικαιολόγητη.»
Για περισσότερες πληροφορίες:
Βιβή Ρουμελιώτου, 2385051211
Μαριάννα Βλάσση, υπεύθυνη επικοινωνίας
ΕΠΠ, 6947692357

Φωτογραφία από τον Julian Hoffman
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Βραβείο για το
συγγραφέα των
Πρεσπών
Ο
ερασιτέχνης
φυσιοδίφης,
συγγραφέας και μέλος
του birdwing Julian
Hoffman
κέρδισε
πρόσφατα ακόμη ένα
σημαντικό βραβείο για
το βιβλίο του The Small
Heart of Things: Being
at home in a Beckoning
World, το βραβείο AWP
2012.
Ο Jullian Hoffman γεννήθηκε στην Αγγλία και
μεγάλωσε στον Καναδά. Το 2000 μαζί με τη
σύντροφό του Jullia μετακόμισαν στην περιοχή
των Πρεσπών και για μερικά χρόνια
εργάστηκαν ως αγρότες. Το διάστημα αυτό
εργάζονται ως ορνιθολόγοι και μελετούν το
πέρασμα των πουλιών από περιοχές στις
οποίες πρόκειται να εγκατασταθούν αιολικά
πάρκα.
Το βιβλίο του Jullian θα εκδοθεί από το
πανεπιστήμιο της Georgia το 2013. Διαβάστε
περισσότερα για το βιβλίο του και δείτε τις
υπέροχες φωτογραφίες του στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:www.julian-hoffman.com

Άνοιξη 2013:
οικοπεριηγήσειςπροστασία
ορνιθοπανίδας στη
Βόρεια Ελλάδα

Η εταιρεία Greenwings, με την οποία το
birdwing σύναψε συνεργασία, οργανώνει
εκδρομές στην Ελλάδα την επόμενη άνοιξη
με επίκεντρο τα πουλιά και της πεταλούδες
της Βορείου Ελλάδας.
Η εταιρεία θα δώσει ένα μέρος των κερδών
της στο Birdwing και σε μία άλλη μηκερδοσκοπική εταιρεία που ονομάζεται
«Butterfly Conservation». Εμείς, ο Steve και η
Hillary, θα δώσουμε πληροφορίες για τις
σημαντικότερες περιοχές όπως τη Κερκίνη,
το Δέλτα του Έβρου, τις Πρέσπες και τη
Δαδιά.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το
βραβείο στη διεύθυνση:
www.awpwriter.org/contests/awp_award_s
eries_previous_winners/2012

Καινούριο βιβλίο της
Ορνιθολογικής Εταιρείας
Η ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία πρόσφατα
έκδωσε το βιβλίο «Τα πουλιά του Αιγαίου», το
οποίο συνοδεύεται από φωτογραφίες και
πληροφορίες για τα πουλιά της θάλασσας. Το
βιβλίο είναι γραμμένο στα ελληνικά και στα
αγγλικά και είτε
διατίθεται
χαρτόδετο
είτε
μπορεί
να
αναγνωστεί στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
www.minenv.gr/
4/41/4107/e4107
00.html
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Για
περισσότερες
πληροφορίες
επισκεφτείτε
την
ιστοσελίδα:
www.greenwings.co ή επικοινωνήστε μαζί
μας στο info@birdwing.eu
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Νέα από Αξιό/ Λουδία/
Αλιάκμονα
Δεύτερη Οικογιορτή Γαλλικού Ποταμού 22&23
Σεπτεμβρίου 2012
Η Οικογιορτή θα έχει και φέτος ένα πλούσιο και
ενδιαφέρον πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους,
με εργαστήρια και παιχνίδια για μικρούς και
μεγάλους, με ξεναγήσεις στη βόρεια λίμνη των
εκβολών
του
Γαλλικού
ποταμού
και
ορνιθοπαρατήρηση, με βόλτες με ποδήλατα και
άλογα, θα είναι μία μέρα διασκέδασης και επαφής
με τη φύση, γι αυτό και το σύνθημα της Οικογιορτής
για φέτος είναι «Γνωρίστε τη φύση σε μέρα
γιορτής».
H Οικογιορτή διοργανώνεται το σαββατοκύριακο
στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου από τις 10 π.μ. ως τις 6
μ.μ. από το Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού –
Λουδία – Αλιάκμονα και το Δήμο Δέλτα. Οι
επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν
την περιοχή, η οποία απέχει μόνο λίγα χιλιόμετρα
από τη πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο
Πάρκο
υπάρχουν
δύο
όμορφες
φυσικές
μικρές λίμνες, όπου
μπορεί κανείς να δει
πολλά, αλλά και
σπάνια
είδη
πουλιών: αρπακτικά
(γερακίνες,
αετογερακίνες, καλαμόκιρκους, τον ψαραετό
κατά την μετανάστευση), ερωδιούς,
φοινικόπτερα,
αργυροπελεκάνους
και
εκατοντάδες
παπιά το χειμώνα
(κιρκίρια, φαλαρίδες,
πρασινοκέφαλες,
ψαλίδες).

Επίσης, είναι πολύ πιθανό να συναντήσει κανείς
στις εκβολές τους Γαλλικού το εντυπωσιακό κοπάδι
των νεροβούβαλων, έναν από τους τελευταίους
πληθυσμούς στη χώρα μας. Σημειώνεται ότι η
περιοχή
περιλαμβάνεται
στο
δίκτυο
προστατευόμενων περιοχών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Natura 2000 και ανήκει στη Ζώνη
Απόλυτης Προστασίας του Εθνικού Πάρκου Δέλτα
Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα.

Μέλη του προσωπικού του φορέα διαχείρισης του
πάρκου επισκέφτηκαν την έκθεση Birdfair στην
Αγγλία τον Αύγουστο.

Photo by Lia Papadranga

Για περισσότερες πληροφορίες για την οικογιορτή
επισκεφτείτε
τη
σελίδα του facebook στη
διεύθυνση:
www.facebook.com/events/414903395234011/
ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.axiosdelta.gr

Καινούρια ιστοσελίδα
του Δέλτα Έβρου
Επισκεφτείτε τη καινούρια ιστοσελίδα του
φορέα διαχείρισης του Δέλτα Έβρου, η οποία
περιλαμβάνει
νέα,
φωτογραφίες
και
πληροφορίες για τους επισκέπτες:
www.evros-delta.gr
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Μέλος του Birdwing
στα νέα!
Το μέλος του Birdwing Alexander Wirth, για τον
οποίο μιλήσαμε σε περασμένο τεύχος, έδωσε
συνέντευξη στη τοπική εφημερίδα Θράκη για τη
προώθηση του βιβλίου του για τη φύση και την
άγρια ζωή της περιοχής του Νέστου.

Νίκος Γάλλιος
Το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού Birdwing είναι
μία γενναιόδωρη προσφορά του Νίκου Γάλλιου,
ιδιοκτήτη
του
ξενοδοχείου
Λιμναίο
στα
Χρυσοχώραφα της λίμνης Κερκίνης.
Ο Νίκος έχει επισκεφτεί αρκετές φορές την έκθεση
του Birdfair για να προωθήσει το ξενοδοχείο του
και να προσελκύσει οικοτουρίστες στην περιοχή.
Φέτος και πάλι επισκέφτηκε την έκθεση τον
Αύγουστο και στη φωτογραφία φαίνεται που
μοιράζει
τα
διαφημιστικά
φυλλάδια
του
ξενοδοχείου του.

Το βιβλίο διατίθεται στη τιμή των 10€ σε αγγλικά,
γερμανικά και ελληνικά στα κέντρα πληροφόρησης
της Κεραμωτής και του Πόρτο Λάγους.

Ο Νίκος, επίσης, πρόσφερε ένα πακέτο διακοπών
ως βραβείο στο διαγωνισμό μας για να
συγκεντρωθούν
χρήματα
για
διάφορα
προγράμματα προστασίας της ορνιθοπανίδας.

Πολλές ευχαριστίες

Ολόκληρο το άρθρο στα ελληνικά καθώς και το
ενδέκατο τεύχος του birdwing με τη συνέντευξη του
Alex
βρίσκεται
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνσηwww.birdwing.eu/resources
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Ευχαριστούμε τους Λία Παπαδράγκα, Εύα
Κατραβά και Χρήστο Παναγιωτίδη από τον
Αξιό, τους Δημάκη Αγγελική, Κώστα
Παπαδόπουλο και Ναζηρίδη Θεόδωρο από
τη Κερκίνη, τη Ρούλα Τρίγκου από την
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία,
τους
Ελένη Μακρυγιάννη, Αγγελίδη Μαρίνο και
Ιωαννίδη Παναγιώτη από το Δέλτα Έβρου
και το προσωπικό όλων των κέντρων
πληροφόρησης της Βόρειας Ελλάδας που
μας
έδωσαν
πληροφορίες.
Επίσης,
ευχαριστούμε τους Alexander Wirth, Julian
Hoffman και τον Νίκο Γάλλιο για τις
προσφορές και την υποστήριξη τους προς
το birdwing. Τέλος, θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε όλους εκείνους που
ξεχάσαμε να αναφέρουμε!
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