BirdWING Newsletter
Τεύχος 14, Χειμώνας/Άνοιξη 2013
Στο τεύχος αυτό νέα από:
 Δέλτα Έβρου
 Λίμνη Κερκίνη
 Πρέσπες
 Κορώνεια / Βόλβη
 Αξιό- Αλιάκμονα- Λουδία

Σας ευχόμαστε ένα
χαρούμενο και
πετυχημένο 2013…

www.birdwing.eu
Bird Watching In Northern Greece
…ένα έτος κατά το οποίο όλο και
περισσότεροι άνθρωποι θα αναγνωρίσουν
την αξία του φυσικού περιβάλλοντος και της
ορνιθοπανίδας της Ελλάδας.

Πρόγραμμα
για τον
Αργυροπελεκάνο
(Pelecanus crispus)
Τη περίοδο που οι αργυροπελεκάνοι είναι στα
καλύτερα τους και οι φωτογράφοι συγκεντρώνονται
στην Ελλάδα για να τους απαθανατίσουνε με τα
κόκκινα ράμφη τους, είμαστε στην ευχάριστη θέση
να σας ανακοινώσουμε ότι το πρόγραμμα για τον
αργυροπελεκάνο έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή στο
Εθνικό Πάρκο του Δέλτα του Έβρου.
Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα 2.

Οι νικητές του διαγωνισμού
του Birdwing
Ήδη από το προηγούμενο newsletter οι νικητές του
διαγωνισμού
Birdwing
Birdbrain
έχουν
ανακοινωθεί.
Συγχαρητήρια στους: Τάσο
Μπουνά, Otto Samwald και
Leo Tukker. Στο τεύχος
αυτό θα αναφερθούμε στον
πρώτο νικητή τον Τάσο
Μπουνά από τα Ιωάννινα.
Ο Τάσος, ο οποίος κέρδισε
διαμονή 5 ημερών σε
πολυτελές ξενοδοχείο στη
λίμνη Κερκίνη, είναι ένας
νεαρός
έλληνας
φωτογράφος άγριας φύσης.
Διαβάστε περισσότερα για τον νικητή και δείτε τις
απαντήσεις του διαγωνισμού στη σελίδα 3.
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Ο νέος οδηγός Crossbill για
την ανατολική Ροδόπη
Το Birdwing συνεργάζεται
με τον εκδότη των οδηγών
Crossbill για την έκδοση
του οδηγού «Ανατολική
Ροδόπη» τον ερχόμενο
Μάρτη.
Το ίδρυμα Crossbill είναι
ένας μη κερδοσκοπικός
οργανισμός που σκοπό
έχει την προώθηση της
ενασχόλησης
των
ανθρώπων
με
την
προστασία της φύσης.
Οι υψηλής ποιότητας ταξιδιωτικοί οδηγοί που
διαθέτουν στοχεύουν στην ανάδειξη περιοχών της
Ευρώπης που χαρακτηρίζονται από πλούσιο
φυσικό πλούτο. Ο οδηγός «Ανατολική Ροδόπη»
περιέχει πληροφορίες για τα φυτά, τα ερπετά, τα
ζώα, τα πουλιά και την οικολογία της περιοχής, και
για τις δύο πλευρές –ελληνική και βουλγαρική- της
οροσειράς της Ροδόπης.
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Πρόγραμμα για τον
Αργυροπελεκάνο
(Pelecanus crispus)στο
Δέλτα του Έβρου
Η εφαρμογή του προγράμματος για την
προσέλκυση
της
αναπαραγωγής
του
αργυροπελεκάνου (Pelecanus crispus) στο εθνικό
πάρκο του Δέλτα Έβρου, μία ιδέα του Birdwing έχει
ξεκινήσει. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το
συγκεκριμένο πρόγραμμα εγκρίθηκε από το
διοικητικό συμβούλιο του φορέα διαχείρισης πέρυσι.
Στα τέλη του Νοέμβρη μία περιοχή σε νησίδα της
λιμνοθάλασσας Δράνας καθαρίστηκε από την
υπάρχουσα
βλάστηση,
ενώ
ταυτόχρονα
τοποθετήθηκαν υλικά και πρόχειρες τεχνητές
φωλιές για την προσέλκυση της αναπαραγωγής του
είδους. Η περιοχή παρακολουθείται και σε
περίπτωση δυνατών ανέμων θα τοποθετηθούν
επιπλέον υλικά.

Το Birdwing επιθυμεί και προσδοκεί την στήριξή
σας για ανάλογα προγράμματα. Εάν επιθυμείτε
να πραγματοποιήσετε κάποια δωρεά επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα www.birdwing.eu στο Donate.

Ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα www.birdwing.eu
ή www.evros-delta.gr

Νέα παρατηρητήρια στη
Λίμνη Κερκίνη
4 νέα παρατηρητήρια κατασκευάστηκαν γύρω από
τη λίμνη Κερκίνης με τη χρηματοδότηση του
ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη και υπό την επίβλεψη του
Φορέα Διαχείρισης. Σκοπός των παρατηρητηρίων ,
τα οποία διαθέτουν και πληροφοριακό υλικό, είναι
να παρακινήσουν τους επισκέπτες της περιοχής να
πραγματοποιήσουν μία στάση για να απολαύσουν
τη φυσική ομορφιά του υγροτόπου.
Τα συγκεκριμένα παρατηρητήρια με τις ονομασίες
Κερκίνη,
Θαλασσαετός,
Τσίφτης
Λιθότοπος
τοποθετήθηκαν κατά μήκος του παραλίμνιου
δρόμου Λιθοτόπου- Κερκίνης (το ένα κοντά στο
φράγμα του Λιθοτόπου, ένα άλλο στο λιμανάκι της
Κερκίνης και τα άλλα δύο ανάμεσα τους).
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Τάσος Μπουνάς
Ο Τάσος Μπουνάς, ο νικητής του διαγωνισμού του
Birdwing Birdbrain, είναι ένας νεαρός βιολόγος και
φωτογράφος άγριας ζωής.

Ο Τάσος γεννήθηκε στα Ιωάννινα και είναι 25
χρονών. Από μικρό παιδί ενδιαφερόταν για το φυσικό
περιβάλλον (ιδιαίτερα για τα βουνά) και για την
ορνιθοπανίδα (φυσικά!), τα ερπετά και τα αμφίβια. Τα
τελευταία 5 χρόνια ασχολείται ενεργά με την
φωτογράφηση και την ορνιθοπαρατήρηση. Επίσης
μαζί με τους φίλους του Δημήτρη Βαβύλη και
Μπάμπη Τσιλιανίδη τρέχουν την ιστοσελίδα
www.wildmoments.gr .
Κάποιες από τις φωτογραφίες του Τάσου:

Τα μελλοντικά σχέδια του Τάσου όσον αφορά τη
φωτογράφηση άγριας ζωής περιλαμβάνει τη
χρήση ευρυγώνιων φακών για την απαθανάτιση
των πουλιών στο φυσικό τους περιβάλλον.

Ο Τάσος κατά την επίσκεψή του στην περιοχή της
λίμνης Κερκίνης θα διαμείνει στο ξενοδοχείο
Λιμναίο (www.limneokerkini.gr), όπου και άλλοι
διάσημοι και βραβευμένοι φωτογράφοι όπως οι
Arthur Morris, Bence Mate, Steve Mills και Robert
O’ Toole έχουν διαμείνει.

1. Ποια είναι η λατινική ονομασία του ερωδιού
που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά φέτος
στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη; Ardea
ardesiaca
2. Ποιο είναι το πουλί στη
φωτογραφία
που
τραβήχτηκε στο Δέλτα
Έβρου το Μάιο; Φιδαετός
(Circaetus galllicus)

Νεροκελάδα (Anthus spinoletta)

3. Ποιο πουλί αναπαράχθηκε
για πρώτη φορά φέτος στη
λίμνη Κερκίνη; Γελαδάρης
(Bubulcus ibis)
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; Μαυροπετρίτης
(Falco eleonore)
5. Σε ποιους δύο υγροτόπους της Βορείου
Ελλάδας το Birdwing χρηματοδότησε την
κατασκευή αναπαραγωγής γλαρονιών; Λίμνη
Κερκίνη και Δέλτα Αξιού

Κόκκινος Φαλαρόποδας (Phalaropus fulicarius)
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Η επιστροφή του
Ασπροπάρη
Ο Τάσος Μπουνάς (δείτε στην προηγούμενη σελίδα)
είναι ένας από τους πολλούς έλληνες που
εμπλέκονται στο ελληνοβουλγαρικό πρόγραμμα «Η
επιστροφή του Ασπροπάρη», ένα διασυνοριακή
πρόγραμμα που σκοπό έχει την αποτροπή της
εξαφάνισης
του
Ασπροπάρη
(Neophron
percnopterus)
στις
δύο
χώρες.
www.lifeneophron.eu/en/about-theproject.html
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα
του Life+ ξεκίνησε πριν ένα
χρόνο και συμμετέχουν σ’ αυτό
άνθρωποι από το ελληνικό
WWF,
την
Ελληνική
Ορνιθολογική
Εταιρεία,
τη
BSPB και τηRSPB.
Περιλαμβάνει διάφορες δράσεις που στοχεύουν στη
διατήρηση του είδους, στην έρευνα και στη διάχυση
των πληροφοριών. Περισσότερα μπορείτε να
διαβάσετε στην άκρως ενημερωμένη ιστοσελίδα
τους.
Το πρώτο ενημερωτικό φυλλάδιο της ομάδας έχει
εκδοθεί περιγράφοντας συνοπτικά τα πεπραγμένα
του έτους 2012.

Η αγγλική έκδοση του φυλλαδίου είναι διαθέσιμη σε
μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση.
www.lifeneophron.eu/en/newsletter.html

«2013- Ελάτε πιο κοντά
στη φύση»
Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μας συναντάμε
πολλούς
ανθρώπους
με
τους
οποίους
μοιραζόμαστε τις ίδιες απόψεις για τη σημασία
της επαφής του ανθρώπου με τη φύση και την
άντληση ευχαρίστησης που μπορεί να υπάρξει
μέσα από αυτή. Καθώς παρατηρούμε ότι όλο και
περισσότεροι άνθρωποι χάνουν την επαφή τους
με το φυσικό περιβάλλον, θέλουμε να τους
παρακινήσουμε να έρθουν πιο κοντά σ’ αυτό.

Ο Stefan Boensch, φωτογράφος άγριας ζωής,
γεννημένος στη Γερμανία αλλά με βάση στη
Βουδαπέστη, συμφωνεί μαζί μας. Πιστεύει ότι η
επαφή με τα θαύματα της φύσης μπορεί να
αγγίξει όλους. Δείτε τα έργα του στην ιστοσελίδα:
http://stefanboensch.de/en/
O Jullian Hoffman συμφωνεί και αυτός μαζί μας
και στο βραβευμένο του βιβλίο «The small heart
of Things: Being at Home in a Beckoning World»
,το οποίο θα εκδοθεί το Σεπτέμβριο του 2013, μας
υπενθυμίζει ότι δεν είμαστε ξένοι σ’ αυτό τον
κόσμο αν διαθέτουμε σεβασμό απέναντι στη
φύση. Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα:
http://julian-hoffman.com
Ένας τρόπος να βιώσετε το φυσικό κόσμο σε
περίπτωση που δεν μπορείτε να επισκεφτείτε μία
περιοχή είναι μέσω φωτογραφιών και video.
Αφιερώστε λίγο χρόνο στο youtube για
παράδειγμα σε video από τη λίμνη Κερκίνη και
το Δέλτα του Έβρου. Ή μοιραστείτε τις
φωτογραφίες
σας
στα
μέσα
κοινωνικής δικτύωσης όπως το
Facebook και το Twitter.
Ας παρακινήσουμε κι άλλους ανθρώπους να
έρθουν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον της
Ελλάδας και να εκτιμήσουν την αξία του.

Το quiz του
τεύχους αυτού
Μπορείτε να αναγνωρίσετε
τα παρακάτω είδη στις
φωτογραφίες
του
Steve
Mills;
Στην πρώτη φωτογραφία
είναι
ένας
ντροπαλός
φτερωτός φίλος μας, ενώ
στη δεύτερη ο φίλος μας
κάνει μία βουτιά στα νερά.
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Περιμένουμε τις απαντήσεις σας στο email:
quiz@birdwing.eu
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Άνοιξη 2013 ταξίδια στη
φύση- βοηθώντας τα πουλιά
της Βορείου Ελλάδας

Αλλαγές για το 2013 στις
πτήσεις από Βρετανία προς
Θεσσαλονίκη

Η εταιρεία British Airways έχει τροποποιήσει το
πρόγραμμα πτήσεων της προς το αεροδρόμιο της
Θεσσαλονίκης καθώς διακόπτει τις πτήσεις για το
χειμώνα του 2013. Οι απευθείας πτήσεις από το
αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου θα ισχύουν μόνο
για το καλοκαίρι.

Ο ταξιδιωτικός οργανισμός Greenwings διοργανώνει
εκδρομές στην Ελλάδα την ερχόμενη άνοιξη, δίνοντας
ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην ορνιθοπανίδα όσο και στις
πεταλούδες της χώρας, σε συνεργασία με το Birdwing.
Το Greenwings θα προσφέρει μέρος των εσόδων του
στο Birdwing και στο Butterfly Conservation. Εμείς, ο
Steve και η Hillary ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να
προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ως οδηγοί κατά τη
διάρκεια των ταξιδιών στη Κερκίνη, στον Έβρο, στις
Πρέσπες και στη Δαδιά.
Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
www.greenwings.co
ή
επικοινωνήστε μαζί μας στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
info@birdwing.eu
για
οποιαδήποτε πληροφορία.

Οδηγός ορνιθοπαρατήρησης
για τη Βόρεια Ελλάδα
Αν ταξιδεύετε μόνοι χρειάζεστε οπωσδήποτε αυτόν τον
οδηγό!
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
www.birdwing.eu/birdwing
-books
και αγοράστε τον οδηγό.
Λάβετε υπόψη ότι τα όλα τα
έσοδα από τις πωλήσεις των
βιβλίων
χρησιμοποιούνται
για
την
υποστήριξη
προγραμμάτων
για
την
ορνιθοπανίδα της Βόρειας
Ελλάδας.
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Οι πτήσεις της Easyjet από το αεροδρόμιο Gatwick
προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης θα
συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Επίσης, η εταιρεία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να
ξεκινήσει πτήσεις και από το αεροδρόμιο του
Manchester προς Θεσσαλονίκη για το ερχόμενο
καλοκαίρι! Η ανακοίνωση αυτή θα χαροποιήσει
ιδιαίτερα τους κατοίκους της Βόρειας Βρετανίας!

Η εταιρεία Ryanair πετάει από το αεροδρόμιο
Stansted του Λονδίνου προς Θεσσαλονίκη καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους.

Από τον ερχόμενο Μάιο διάφορες εταιρείες charter,
όπως η εταιρεία Thomson, θα πετούν προς διάφορα
αεροδρόμια της Ελλάδας, όπως η Θεσσαλονίκη, η
Πρέβεζα και η Καβάλα.

Ο ταξιδιωτικός οργανισμός Gourmet Tours, ο
οποίος διευθύνεται από τον David Tomlinson,
υποστηρίζει το Birdwing εδώ και χρόνια μέσω των
διάφορων δωρεών που έχει πραγματοποιήσει.
Στους ταξιδιωτικούς προορισμούς ανά τον κόσμο
που προσφέρει θα συμπεριλάβει και τη Λίμνη
Κερκίνη την ερχόμενη άνοιξη. Περισσότερες
πληροφορίες στην ιστοσελίδα
www.gourmetbirds.co.uk

Ποιοτικές πληροφορίες για
την περιοχή και ταυτόχρονη
παροχή
βοήθειας
στα
πουλιά!
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Θα επισκεφτείτε τη Λίμνη
Κερκίνη;
Αν ταξιδεύετε μεμονωμένα στη λίμνη Κερκίνη και
ψάχνετε για ξενοδοχείο, έχουμε ένα φυλλάδιο με
πληροφορίες για τα καταλύματα της περιοχής και
ποια από αυτά υποστηρίζουν το Birdwing.
Επισκεφτείτε την καινούρια μας ιστοσελίδα και
κατεβάστε το φυλλάδιο σε pdf. Αν έχετε και εσείς
πληροφορίες για οποιοδήποτε ξενοδοχείο στο
οποίο διαμείνατε στην περιοχή της λίμνης
Κερκίνης ή και οπουδήποτε αλλού ενημερώστε
μας για να ανανεώσουμε το φυλλάδιο μας.

www.birdwing.eu/resources

Δωρεές στο Birdwing
Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε δεχτεί
δωρεές από διάφορους υποστηρικτές μας στους
οποίους συμπεριλαμβάνονται οι Roy C., Edward
C., Pierre V., Meriel W-W. και άλλοι που
επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.
Κάποιοι
από
αυτούς
χρησιμοποίησαν
την
πιστωτική τους κάρτα
μέσω του πλήκτρου
Donate στην ιστοσελίδα μας, ενώ κάποιοι άλλοι
μέσω μίας απλής μεταφοράς μέσω τράπεζας.

Σχόλια εκδότη
Ο χρόνος και η τεχνολογία πάντα
προελαύνουν
Όταν ξεκινήσαμε το Birdwing πριν
5 χρόνια με λίγες μόνο στη
διάθεσή μας διευθύνσεις e-mail και
μία σκέψη για τη συγγραφή ενός
οδηγού, δεν περιμέναμε ποτέ την
ταχύτητα με την οποία τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης θα εκτόξευαν τους υποστηρικτές μας
σε περισσότερους από 800.
Αν θέλουμε περισσότερους ανθρώπους να
ασχοληθούν με το φυσικό κόσμο, θα πρέπει, αν
και λίγο ειρωνικό, να τους προσεγγίσουμε μέσω
του
εικονικού
κόσμου.
Μπορούμε
να
προσεγγίσουμε τους νέους μέσω εικόνων και
online νέων.
Οι καιροί έχουν αλλάξουν και θα πρέπει να
εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις δυνατότητες
που μας δίνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Καθώς, όμως, και οι δύο μας , η Hillary και εγώ,
είμαστε αυτοαπασχολούμενοι και η ενασχόλησή
μας με το Birdwing πραγματοποιείται στα πλαίσια
του ελεύθερου μας χρόνου, πολλές φόρες
νιώθουμε ότι κάποιες ευκαιρίες χάνονται. Για το
λόγο αυτό ζητάμε τη βοήθειά σας. Αναζητούμε
εθελοντές. Μπορείτε να μας βοηθήσετε;
Μπορείς να μας βοηθήσεις:
 Αναρτώντας
περιοδικά
νέα
και/ή
φωτογραφίες πουλιών και άλλων ειδών
άγριας ζωής στο Facebook και στο Twitter.


Γνωστοποιώντας
σημεία
ορνιθοπαρατήρησης στην Ελλάδα.



Αναπτύσσοντας απλές εφαρμογές για τους
επισκέπτες της Βορείου Ελλάδας



Δημιουργώντας video για τα πουλιά της
Ελλάδας και αναρτώντας το στην
ιστοσελίδα μας.

Αν προτίθεστε να προσφέρετε χρήματα μέσω
τραπεζικού λογαριασμού, σας παρακαλούμε να
μας στείλετε e-mail και εμείς θα σας απαντήσουμε
με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Είναι πολύ
εύκολη η συγκεκριμένη διαδικασία. Αν μένετε
στην Ελλάδα, η διαδικασία μπορεί να γίνει μέσω
λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα, αν επιθυμείτε.

Μήπως έχετε και άλλες ιδέες? Ενημερώστε μας
για τις ιδέες σας στο email: info@birdwing.eu

Χωρίς τις δωρεές σας, ακόμη και τις μικρές, το
Birdwing δεν θα ήταν σε θέση να υλοποιήσει
διάφορα προγράμματα για τη προστασία της
ορνιθοπανίδας
και
τη
διατήρηση
των
ενδιαιτημάτων της στη Βόρεια Ελλάδα. Σας
ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!

Ας μετατρέψουμε το 2013 ένα αξέχαστο έτος
κατά τη διάρκεια του οποίου όλο και
περισσότεροι άνθρωποι θα έρθουν σε επαφή με
το φυσικό περιβάλλον, θα αναλογιστούν τις
ευθύνες τους απέναντι του και θα αναλάβουν
δράση για την προστασία του.
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Τα χειμερινά νέα των
πουλιών
Οι 4 γερανοί (Grus grus) που παρατηρήθηκαν
στην περιοχή του Αξιού αποτελούν ρεκόρ.
Άλλες αξιόλογες παρατηρήσεις ήταν οι εξής:
1.697 φοινικόπτερα (Phoenicopterus ruber),
80 αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus), 30
χουλιαρομύτες (Platalea leucorodia) και 54
αργυροτσικνιάδες (Ardea alba). Στα αρπακτικά
συμπεριλαμβάνονται 4 στικταετοί (Aquila
clanga), 39 γερακίνες (Buteo buteo) και 3
καλαμόκιρκοι (Circus aeruginosus).

Στην Κερκίνη υπήρξαν δύο ασυνήθιστες
καταγραφές το Νοέμβριο: ένα λαμπροβούτι
(Gavia artica) και ένα αρσενικό χιονοτσίχλονο
(Plectophenax nivalis)- η πρώτη καταγραφή
στην περιοχή και μόλις η πέμπτη στην
Ελλάδα.

Στις 11 Νοεμβρίου έκανε την εμφάνισή της στην
περιοχή και η συνήθης πλέον ομάδα από 56
νανόχηνες (Anser erythropus), η οποία απαρτίζει
και το συνολικό πληθυσμό του είδους στην
Ευρώπη. Παρέμεινε στην περιοχή μέχρι και την
21η Δεκεμβρίου και στη συνέχεια και για δύο
εβδομάδες τα ίχνη της χάθηκαν.
Συνήθως όταν εγκαταλείπουν την Κερκίνη οι
νανόχηνες, κατευθύνονται προς το Δέλτα του
Έβρου. Αυτή τη χρονιά εμφανίστηκαν 48 από
αυτές στις 9 Ιανουαρίου και την επόμενη μέρα ο
αριθμός τους αυξήθηκε στις 61. Θα ήταν πολύ
ενδιαφέρον να γνωρίζαμε αν αυτό το διάστημα
των δύο εβδομάδων που χάθηκαν τα ίχνη τους
βρισκόταν στην περιοχή του Δέλτα ή έκαναν
στάση κάπου αλλού. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον
ότι αυτός ο πολύ τρωτός πληθυσμός θα
μπορέσει στο μέλλον να αποφύγει τους
κυνηγούς του Δέλτα τους Έβρου όσο διάστημα
θα παραμένει εκεί. Για περισσότερες
πληροφορίες
επισκεφτείτε
την
ιστοσελίδα:
www.piskulka.net ή στο
Facebook:
www.facebook.com/Lesse
rWhitefrontedGoose
Στο
Δέλτα του Έβρου υπήρξαν οι εξής
καταγραφές στα τέλη του Δεκέμβρη: 26.000
κιρκίρια (Anas creca), 18.000 πρασινοκέφαλες
(Anas platyrhynchos), 3.500 σφυριχτάρια (Anas
penelope) στην περιοχή Δράνα και Παλούκια,
περισσότερα
από
2.100
φοινικόπτερα
(Phoenicopterus
ruber),
περίπου
1.300
αγριόκυκνοι και νανόκυκνοι (Cygnus Cygnus &
Cygnus
columbianus),
9
θαλασσαετοί
(Haliaeetus albicilla), 14 στικταετοί (Aquila
clanga)
και
50
καλαμόκιρκοι
(Circus
aeruginosus).
Επίσης υπήρξαν αναφορές για 10-11 χαμωτίδες
(Tetrax tetrax) στο Δέλτα και για κοκκινόχηνες
(Branta ruficolis) μαζί με άλλες χήνες στα λιβάδια
Δημητριάδη.
Στα τέλη του Δεκέμβρη στην περιοχή της λίμνης
Κορώνειας παρατηρήθηκαν περισσότερες από
1.000 ασπρομέτωπες χήνες (Anser albrifrons)
και ένα μοναδικό σμήνος από 7.500 βαρβάρες
(Tadorna tadorna).

Στις παρατηρήσεις των αρπακτικών οι
καταγραφές έχουν ως εξής: 16 στικταετοί
(Aquila clanga), 2 χρυσαετοί (Aquila
chrysaetos), 2 βασιλαετοί (Aquila heliaca), 2
θαλασσαετοί (Haliaeetus albicilla) και 1
κραυγαετός (Aquila pomarina). Επιπλέον
παρατηρήθηκαν
χειμωνόκιρκοι
και
καλαμόκιρκοι (Circus cyaneus &Circus
aeruginosus), ξεφτέρια (Accipiter nisus),
διπλοσάϊνα (Accipiter gentilis), πετρίτες (Falco
peregrines)
και
νανογέρακα
(Falco
columbarius).
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Ευχαριστούμε το προσωπικό των φορέων
διαχείρισης Έβρου, Κερκίνης, Κορώνειας και Αξιού
για τις πληροφορίες που μας παρείχαν.
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Επιχείρηση σταχτόχηνα στις
Πρέσπες

Ζείτε στην Ελλάδα;
Η εποχή αυτή είναι η πλέον κατάλληλη για να
τοποθετήσετε φωλιές- κουτιά σε δέντρα κοντά στο
σπίτι σας, ο καλύτερος τρόπος για να έρθετε σε
μία πρώτη επαφή με τον φυσικό κόσμο.

Ο πληθυσμός της σταχτόχηνας στην Πρέσπα είναι
πολύ σημαντικός για τη χώρα αφού είναι ο μοναδικός
βιώσιμος αναπαραγόμενος πληθυσμός χήνας στην
Ελλάδα. Είναι εξίσου σημαντικός σε διεθνές επίπεδο
αφού αποτελεί το νοτιότερο σημείο εξάπλωσης του
είδους στην Ευρώπη και έναν από τους ελάχιστους
εδραίους πληθυσμούς σταχτόχηνας στον κόσμο.

Μπορείτε να κατασκευάστε ο
ίδιος μία τέτοια φωλιά πολύ
οικονομικά και εύκολα. Αν
έχετε και παιδιά ακόμη
καλύτερα! Δείτε τα βήματα
κατασκευής στην ιστοσελίδα:
www.bto.org/nnbw/make.htm

Πρόσφατα η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών ξεκινήσε
τη μελέτη του είδους σε συνεργασία με το SOVON,
Ολλανδικό Κέντρο για την Ορνιθολογία Πεδίου και την
υποστήριξη των ιδρυμάτων MAVA και Μποδοσάκη.
Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτηθεί η γνώση
για την οικολογία των χηνών ώστε να διαμορφωθούν
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και διατήρησής τους.
Επιπλέον ελπίζεται ότι μέσω του προγράμματος θα
απαντηθούν σημαντικά ερωτήματα όπως ποιοι
παράγοντες επηρεάζουν την αναπαραγωγική επιτυχία
και ποια είναι τα ποσοστά θνησιμότητας και επιβίωσης
για τους νεοσσούς. Ποια είναι η σχέση μεταξύ
αναπαραγωγικής επιτυχίας και ποιότητας γρασιδιού με
το οποίο τρέφονται; Οι σταχτόχηνες παραμένουν μόνο
στην περιοχή των Πρεσπών ή ταξιδεύουν και σε πιο
μακρινές αποστάσεις? Αν ναι, πότε πραγματοποιείται
αυτό; Ποιες τάσεις παρατηρούνται στον πληθυσμό του
είδους; Ο πληθυσμός των Πρεσπών αποτελεί έναν
πληθυσμό γενετικά απομονωμένο;

Εναλλακτικά μπορείτε να αγοράσετε μία τέτοια
φωλιά από διάφορες εταιρείες όπως το Amazon με
παραδόσεις σε όλη την Ευρώπη. Μπορείτε να
έρθετε σε ακόμη πιο κοντινή επαφή με τα πουλιά
με μία κάμερα για το εσωτερικό της φωλιάς, όπως
αυτές που υπάρχουν στην ιστοσελίδα
www.ukwildlifecameras.co.uk, μία εταιρεία με
παραδόσεις σε όλο τον κόσμο με λιγότερο από £5.

Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα η
Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και η ομάδα ειδικών
από την Ολλανδία έκρινε απαραίτητο να τοποθετηθούν
δαχτυλίδια και κολάρα στα πουλιά καθώς επίσης και
πομποδέκτες ώστε να συλλέγουν απαραίτητα στοιχεία
που αφορούν την χωρική κατανομή του είδους και την
χρήση του χώρου εντός και εκτός λεκάνης Πρεσπών.
Μία
από
τις
μεγαλύτερες
προκλήσεις
που
αντιμετώπισαν οι επιστήμονες ήταν ο τρόπος
«σύλληψης» των σταχτόχηνων. Ο μόνος τρόπος
λοιπόν για να συλληφθούν οι χήνες κρίθηκε πως ήταν
με τη χρήση εκτοξευόμενων διχτυών που έχουν τη
δυνατότητα να εκτινάσσονται γρήγορα και σε
απόσταση 12 μέτρων. Τα συγκεκριμένα δίχτυα δεν
είχαν ξαναχρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα και τα μέλη της
ομάδας διακατέχονταν από έντονο σκεπτικισμό. Μετά
από τρεις ημέρες άκαρπων προσπαθειών, στις 11
Οκτωβρίου 2012, 57 χήνες πιάστηκαν κάτω από τα
δίχτυα! Σε όλες τις χήνες τοποθετήθηκαν μεταλλικά και
πλαστικά δαχτυλίδια καθώς και πλαστικά κολάρα. Σε
τέσσερα από τα 32 αρσενικά πουλιά που πιάστηκαν,
τοποθετήθηκαν πομποδέκτες GPS με τους κωδικούς
H00, H01, H02 και H03. Από την ημέρα εκείνη και
μετά, η επιστημονική ομάδα συλλέγει τα δεδομένα και
τα επεξεργάζεται.

Έχετε φίλους στην Ελλάδα; Στείλτε τότε μία φωλιάκουτί για δώρο. Όσες περισσότερες φωλιές
υπάρχουν στους ελληνικούς κήπους τόσο το
καλύτερο!
Αν γνωρίζεται κάποιο παιδί που ζει στη
Βόρεια Ελλάδα, το Birdwing θα στείλει μία
δωρεάν φωλιά- κουτί στα πρώτα τρία, των
οποίων τις διευθύνσεις θα μας έχετε
αποστείλει στο email:
nestbox@birdwing.eu .

Πολλές ευχαριστίες
Ευχαριστούμε τους Λία Παπαδράγκα, Εύα
Κατραβά και Χρήστο Παναγιωτίδη από τον Αξιό,
τους Δημάκη Αγγελική, Κώστα Παπαδόπουλο και
Ναζηρίδη Θεόδωρο από τη Κερκίνη, το
προσωπικό της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών,
τους Ελένη Μακρυγιάννη, και Ιωαννίδη Παναγιώτη
από το Δέλτα Έβρου και το προσωπικό όλων των
κέντρων πληροφόρησης της Βόρειας Ελλάδας που
μας έδωσαν πληροφορίες. Επίσης, ένα μεγάλο
ευχαριστώ για τις προσφορές σας και την
υποστήριξη σας προς το birdwing.
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους
εκείνους που ξεχάσαμε να αναφέρουμε!

Περισσότερες πληροφορίες: www.spp.gr
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