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Τεύχος 15, Καλοκαίρι 2013
Στο τεύχος αυτό νέα από:
 Αξιό- Αλιάκμονα- Λουδία
 Δέλτα Έβρου
 Λίμνη Κερκίνη
 Πρέσπες
 Βιστωνίδα – Ισμαρίδα - Νέστο

Νέα του Birdwing
Η άνοιξη είναι μία εποχή πλήρης- απασχόλησης
τόσο για τα πουλιά όσο και για το Birdwing. Τόσο
πολλοί νέοι επισκέπτες που θέλουν να επισκεφτούν
τη Βόρεια Ελλάδα και ψάχνουν για βοήθεια και
πληροφορίες, νέα προγράμματα υπό συζήτηση,
συμμετοχή σε οργανωμένες εκδρομές ως οδηγοί,
συναντήσεις με υποστηρικτές, νέες επαφές και
οργάνωση της ιστοσελίδας. Ανυπομονούμε για τους
καλοκαιρινούς μήνες, όπου οι ρυθμοί θα είναι πιο
χαλαροί!

www.birdwing.eu
Bird Watching In Northern Greece

Ξεναγοί για τους
Greenwings
Κατά τη διάρκεια του Μαΐου και του Ιουνίου
συγκεντρώνουμε χρήματα για το Birdwing
ξεναγώντας μαζί με το Greenwings Wildlife
Holidays επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Τόσο ο Matt και η Julian από το Greenwings όσο
και πολλοί πελάτες τους πραγματοποίησαν
γενναιόδωρες προσφορές στο Birdwing.

Ανοιξιάτικες επισκευές στις
πλωτές εξέδρες
Πριν την έναρξη της αναπαραγωγικής
περιόδου πραγματοποιήθηκαν τον
Απρίλιο από το προσωπικό του φορέα
διαχείρισης κάποιες επισκευές στην
πλωτή εξέδρα γλαρονιών του Birdwing στις
εκβολές του Γαλλικού ποταμού στο Εθνικό Πάρκο
Αξιού- Λουδία- Αλιάκμονα.

Το Μάιο το ποσό που συγκεντρώθηκε από τέτοιες
προσφορές αλλά και από τις συνδρομές των
τακτικών μας μελών ξεπέρασε τα 1.000€.
Ανυπομονούμε
για
την
εφαρμογή
νέων
προγραμμάτων για τα επόμενα έτη 2013-14-15.

Πρόγραμμα για τον
Αργυροπελεκάνο
Οι ζημιές προκλήθηκαν εξαιτίας δυνατών ανέμων
που επικρατούσαν στην περιοχή.
Όσον αφορά στη πλωτή εξέδρα στο Μανδράκι της
λίμνης Κερκίνης χρησιμοποιήθηκε και αυτή την
άνοιξη με επιτυχία από τα γλαρόνια, γεγονός που
προκαλεί συζητήσεις για την επέκτασή της ή ακόμη
και την κατασκευή μερικών άλλων καινούριων.
Συζητήσεις επίσης πραγματοποιούνται για την
κατασκευή μία παρόμοιας εξέδρας στη περιοχή
του Πόρτο Λάγους. Ελπίζουμε ότι θα μας
παραχωρηθεί η άδεια για να τοποθετήσουμε μία
τέτοια εξέδρα για την ερχόμενη άνοιξη. Διαβάστε
περισσότερα για τα σχέδια μας για τη
συγκεκριμένη περιοχή στις σελίδες 5 και 6.
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Στο τελευταίο ενημερωτικό μας
σημείωμα
αναφερθήκαμε
λεπτομερώς στην πρώτη φάση
του προγράμματος για τον
Αργυροπελεκάνο στη περιοχή
του δέλτα του Έβρου. Τον
Ιανουάριο εξαιτίας κάποιων
απρόβλεπτων ακραίων καιρικών συνθηκών, η περιοχή που
προοριζόταν
για
την
εγκατάσταση των τεχνητών
φωλιών πλημμύρησε.
Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, αποφασίστηκε να
κατασκευαστεί μία μικρή υπερυψωμένη εξέδρα για
τον επόμενο χρόνο. Διαβάστε περισσότερες
λεπτομέρειες στη σελίδα 5.
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Ανοιξιάτικες φωτογραφίες

Φανταστική φωτογραφία με ένα σμήνος από
πελεκάνους και κορμοράνους που ψαρεύουν παρέα
στη λίμνη Κερκίνη (φωτογραφία του Julian από το
Greenwings). Στην παρακάτω φωτογραφία το
ζευγάρωμα δύο καλαμοκανάδων (φωτογραφία του
Steve Mills).

Ποταμογλάρονο (Sterno hirundo) (φωτογραφία
του Alexander Wirth)

Αργυροπελεκάνοι
κοντά
στις
πλατφόρμες
αναπαραγωγής στη λίμνη Κερκίνη (φωτογραφία
του Alexander Wirth).

Χαλκόκοτες σε έλη (φωτογραφία του Steve Mills).

Οδηγός Crossbill για την
ανατολική Ροδόπη
Ο
καινούριος
οδηγός
Crossbill για την ανατολική
Ροδόπη
είναι
πλέον
διαθέσιμος.
Το ίδρυμα Crossbill είναι μη
κερδοσκοπικό και σκοπό
έχει την ενίσχυση του
ενδιαφέροντος του κοινού
για θέματα σχετικά με την
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προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Οι υψηλής ποιότητας ταξιδιωτικοί οδηγοί που
διαθέτει προσπαθούν να αναδείξουν τις φυσικές
ομορφιές διάφορων περιοχών της Ευρώπης. Ο
οδηγός για την ανατολική Ροδόπη περιλαμβάνει
πληροφορίες για τα φυτά, την ερπετοπανίδα, την
ορνιθοπανίδα και για άλλα ζώα, καθώς επίσης και
για τη γενική οικολογία της περιοχής,
καλύπτοντας και τις δύο πλευρές –ελληνική και
βουλγάρικη.
Για να αγοράσετε τον οδηγό, επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα:www.nhbs.com/eastern_rhodopes_t
efno_184622.html
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Τραγικά περιστατικά
θανατώσεων
αυτή την άνοιξη
Μερικά
τραγικά
περιστατικά,
στα
οποία
συμπεριλαμβάνονται και παράνομες θανατώσεις
άγριων ζώων και πουλιών, έλαβαν χώρα στη Βόρεια
Ελλάδα την άνοιξη που μας πέρασε.
Σε μία μόνο περίπτωση το 5% του αναπαραγόμενου
πληθυσμού
των
ασπροπάρηδων
(Neophron
percnopterus)
χάθηκε.
Ένας
από
τους
ασπροπάρηδες που θανατώθηκε, γνωστός με το
όνομα Λάζαρος, είχε επιβιώσει την προηγούμενη
χρονιά από τη προσπάθεια δηλητηρίασής του και
κατόπιν είχε δακτυλιωθεί. Διαβάστε περισσότερα στην
ιστοσελίδα:
www.lifeneophron.eu/en/newsview/150.html

Πρόγραμμα Ασπροπάρη
Τα μελλοντικά σχέδια του Τάσου όσον αφορά τη
Στο προηγούμενο ενημερωτικό μας σημείωμα
αναφερθήκαμε στην άριστη δουλειά που
πραγματοποιείται
στα
πλαίσια
του
νέου
προγράμματος «Η επιστροφή του Ασπροπάρη»,
ενός διασυνοριακού προγράμματος με στόχο την
αποτροπή της εξαφάνισης του Ασπροπάρη
(Neophron percnopterus) σε Βουλγαρία και
Ελλάδα.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρακολούθηση,
φύλαξη των σημείων φωλαιοποίησης και
περιβαλλοντική εκπαίδευση. Στην ιστοσελίδα
www.lifeneophron.eu μπορείτε να δείτε βίντεο σε
ζωντανή μετάδοση μίας φωλιάς ενός ζευγαριού
ασπροπάρηδων.

Ένα άλλο περιστατικό έλαβε χώρα το Μάρτιο κοντά
στο ποταμό Νέστο, όπου δύο στικταετοί, δύο
γερακίνες και ένα τσακάλι βρέθηκαν δηλητηριασμένα.
Επίσης, το Φεβρουάριο ένα άτομο κατηγορήθηκε για
τη
θανάτωση
που
προκάλεσε
σε
έξι
αργυροπελεκάνους κοντά στο Πόρτο Λάγος.
Η αντιμετώπιση περιστατικών όπως των παραπάνω
δεν είναι εύκολη και απαιτεί συντονισμένες ενέργειες
από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στους
οποίους συμπεριλαμβάνονται οι κτηνοτρόφοι, οι
κυνηγοί και οι τοπικές αρχές. Δυστυχώς, όμως, δεν
φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα ούτε τις αρχές αλλά
ούτε και την κοινωνία το συγκεκριμένο θέμα.
Σας παρακαλούμε να υποστηρίξετε τις προσπάθειες
της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας για την
αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, οι οποίες
αποτελούν μάστιγα για την άγρια ζωή.

Τέλος, στα πλαίσια φύλαξης των χώρων
φωλαιοποίησης κατά τη διάρκεια των θερινών
μηνών στη Βουλγαρία αναζητούνται εθελοντές. Αν
μπορείτε να βοηθήσετε, επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα
www.lifeneophron.eu/en/news-view/164.html.

Καινούρια βίντεο του
Birdwing για την προώθηση
της φυσικής ομορφιάς της
Βόρειας Ελλάδας
Οι υποστηρικτές του Birdwing, Alexander και Josef
Wirth, δημιουργούν και ανεβάζουν βίντεο για την
προώθηση της φυσικής ομορφιάς της Βόρειας
Ελλάδας, στα πλαίσια της έκκλησης που κάναμε στο
τελευταίο μας ενημερωτικό σημείωμα για να
προσελκύσουμε το ενδιαφέρον όσο το δυνατόν
περισσότερων ανθρώπων. Οι Alex και Josef από τη
Γερμανία πέρασαν αρκετές εβδομάδες στη Βόρεια
Ελλάδα κινηματογραφώντας και παράγοντας πολλά
εξαιρετικά βίντεο.
Το πρώτο από αυτά τα βίντεο, το οποίο
αφορά στον υγρότοπο της Κερκίνης, θα
είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας
αλλά και στο youtube σύντομα.
Επισκεφτείτε το καινούριο μας κανάλι στο youtube:
www.youtube.com/user/Birdwingeu .
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Ανυπομονούμε να σας δείξουμε περισσότερα
βίντεο και επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
τον Alex και Josef για την αδιάκοπη δέσμευση
τους στο Birdwing.
Αν επιθυμείτε να βοηθήσετε και εσείς
το Birdwing με οποιοδήποτε τρόπο,
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
στο email: info@birdwing.eu
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Έκκληση της Ελληνικής
Ορνιθολογικής Εταιρείας
Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία με το
Birdlife
σε
Ισπανία
και
Ιταλία
συμμετέχουν στο πρόγραμμα: «Ασφαλή
καταφύγια για τα άγρια πουλιά:
Αλλάζοντας τις κοινωνικές αντιλήψεις
για το παράνομο κυνήγι».

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:
1. Ευαισθητοποίηση των κύριων εμπλεκόμενων
κοινωνικών ομάδων και φορέων (τοπική
κοινωνία, λαθροθήρες, τοπική αυτοδιοίκηση
και το ευρύ κοινό) στους μεταναστευτικούς
διαδρόμους των άγριων πουλιών που
πλήττονται άμεσα από την παράνομη
θανάτωση για τις επιπτώσεις του παράνομου
κυνηγιού στα πουλιά και την ευρωπαϊκή
βιοποικιλότητα.
2. Αλλαγή της κοινωνικής και πολιτισμικής
αντίληψης της νέας γενιάς για την παράνομη
θανάτωση και αιχμαλωσία των άγριων
πουλιών
3. Βελτιστοποίηση της φύλαξης για την πάταξη
του παράνομου κυνηγιού μέσω της
ευαισθητοποίησης των φορέων φύλαξης

Σκοπός του τριετούς προγράμματος είναι να μειωθεί η
παράνομη θανάτωση των προστατευόμενων άγριων
πουλιών κατά τη διάρκεια της εαρινής μετανάστευσης
σε τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η
παράνομη θανάτωση και αιχμαλωσία είναι ακόμα
φαινόμενο αρκετά κοινό: την Ελλάδα, την Ιταλία και την
Ισπανία. Το πρόγραμμα, το οποίο ελπίζουμε να έχει
ευρεία υποστήριξη, περιλαμβάνει εκθέσεις, παραγωγή
εκπαιδευτικού υλικού, συναντήσεις εργασίας και
δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάζει τις
παράνομες πρακτικές.

Το quiz του
προηγούμενου τεύχους
Το πρώτο είδος ήταν Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus),
ενώ το δεύτερο Καστανοκέφαλος γλάρος (Larus
ridibundus).
Συγχαρητήρια στους:
Rosen Kostadinov
John Barclay
Marco Crivellari
Κατερίνα Κυπαρίσσου
Leo Tukker
Arno van Berge Henegouwen
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Η
ιστοσελίδα
του
προγράμματος
είναι:
www.leavingisleaving.org/life/index.php
Συνεισφορές μπορούν να πραγματοποιηθούν
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.indiegogo.com/projects/a-safe-havenfor-wild-birds-changing-attitudes-towardsillegal-killing
Σας παρακαλούμε
προσπάθειά τους.

να

υποστηρίξετε

την

Ξενοδοχείο Φανάρι
Ευχαριστούμε τον Αθανάσιο Τσούκα
από το ξενοδοχείο Φανάρι για την
υποστήριξή του στο Birdwing. Το
ξενοδοχείο βρίσκεται μόλις 2χλμ. από
τη λίμνη Βιστωνίδα και 300μ. από τη
θάλασσα. Αν σχεδιάζεται κάποιο
ταξίδι στην περιοχή του Πόρτο Λάγος
ή της Ισμαρίδας, το ξενοδοχείο αυτό
θα πρέπει να αποτελέσει την
επιλογής σας.
www.fanari-hotel.gr
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Σχόλια εκδότη
Η έκδοση του συγκεκριμένου
ενημερωτικού
σημειώματος
βρίσκει το Birdwing να ασχολείται
με
διάφορα
θέματα,
τόσο
καινούρια όσο και παλιότερα.
Το
πρόγραμμα
για
την
υποβοήθηση
της
αναπαραγωγής του Αργυροπελεκάνου στην περιοχή
του Δέλτα του Έβρου επηρεάστηκε αρνητικά εξαιτίας
της ασυνήθιστης αύξησης της στάθμης του νερού.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η περιοχή που επιλέχτηκε
να πλημμυρήσει και να μην μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από τα πουλιά. Το φθινόπωρο που
μας έρχεται σκοπεύουμε να εγκαταστήσουμε μία
ξύλινη σχεδία.
Σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης του Πόρτο
Λάγους συζητάμε για την υλοποίηση διαφόρων
προγραμμάτων, όπως η κατασκευή πλωτής εξέδρας
για γλαρόνια, η κατασκευή περίφραξης για την
αποτροπή εισόδου σε αδέσποτα σκυλιά και τσακάλια
σε μία περιοχή όπου τα φοινικόπτερα δείχνουν
ιδιαίτερη
προτίμηση
και
προσπαθούν
να
αναπαραχθούν
και
η
κατασκευή
θέσεων
φωλαιοποίησης
για
έναν
μικρό
πληθυσμό
κιρκινεζιών (Falco naumanni). Τα σχέδια αυτά
περιμένουν την έγκριση του Φορέα Διαχείρισης.

Την άνοιξη που μας πέρασε προσφέραμε τις
υπηρεσίας μας ως οδηγοί στο Greenwings, έναν
βρετανικό τουριστικός οργανισμό που εστιάζει στην
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η
συνεργασία αυτή μας έδωσε τη δυνατότητα να
παρουσιάσουμε τις δράσεις του Birdwing σε νέα
άτομα, όπως επίσης και να αυξήσουμε τα έσοδά
μας τόσο από την ίδια εταιρεία όσο και από τους
ταξιδιώτες ατομικά.
Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους
που μας υποστήριξαν οικονομικά και πρακτικά τους
τελευταίους μήνες. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται
οι Roger & Joy, Heidi, Greenwings, Terry & Susie,
Malcolm & Pam, David Tomlinson, Alex & Josef,
Chales, Νίκος και άλλοι που επιθυμούν να
παραμείνουν ανώνυμοι.
Πολλές ευχαριστίες σε όλους σας.
Steve Mills

Το quiz του
τεύχους αυτού
Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα παρακάτω είδη στις
φωτογραφίες του Steve Mills;

Επιπλέον, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία έχει
ξεκινήσει μία καμπάνια για την αντιμετώπιση της
λαθροθηρίας των ειδών της ορνιθοπανίδας που
περνούν από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της
ανοιξιάτικης μετανάστευσης (δείτε στη σελ. 4).
Φανταστείτε ότι είστε ένα τέτοιο είδος που έχετε
επιβιώσει το δύσκολο και επίπονο ταξίδι προς την
Αφρική το περασμένο φθινόπωρο και τώρα θα
πρέπει να επιστρέψετε πίσω στην Ευρώπη.
Αποφύγατε το θάνατο αφού ξεπεράσατε και την
εξάντληση αλλά και τους θηρευτές κατά τη διάρκεια
του μακρινού σας ταξιδιού πάνω από την έρημο της
Σαχάρας και τη Μεσόγειο Θάλασσα και φτάσατε στην
Ελλάδα για ανεφοδιασμό. Θεωρήσατε ότι τώρα
βρίσκεστε σε ένα ασφαλή παράδεισο και ότι υπάρχει
προστασία εξαιτίας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας?
Λάθος! Χιλιάδες μεταναστευτικά είδη πυροβολούνται
ή δηλητηριάζονται καθημερινά. Αυτό είναι εντελώς
παράνομο και πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη
καμπάνια θα πρέπει να υποστηριχτεί με κάθε
μέσο.
Το Birdwing
δώρισε 1000€
στην Ελληνική
Ορνιθολογική
Εταιρεία
για τη συγκεκριμένη
δράση.
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Περιμένουμε τις απαντήσεις
quiz@birdwing.eu

σας

στο

email:
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Τα σχέδια του Birdwing για
την περιοχή
του Πόρτο Λάγους
Τα σχέδια μας για την περιοχή περιλαμβάνουν κάποια
προγράμματα για την προστασία ειδών όπως τα
κιρκινέζια (Falco naumanni), τα φοινικόπτερα
(Phoenicopterus ruber) και τα ποταμογλάρονα (Sterna
hirundo). Οι συζητήσεις έχουν ήδη λάβει χώρα και
αναμένονται οι άδειες έγκρισης από το Φορέα
Διαχείρισης. Μετά την έγκριση, τα τρία προγράμματα
θα τεθούν σε εφαρμογή.
Όσον αφορά στο πρόγραμμα για την προστασία του
κιρκινεζιού στην περιοχή του Καλόκαστρου, έχει γίνει
μία
γραπτή
πρόταση
που
στοχεύει
στην
παρακολούθηση του πληθυσμού του είδους, στην
καταγραφή των θέσεων αναπαραγωγής, καθώς
επίσης και στην κατασκευή θέσεων φωλαιοποίησης.

Η κατασκευή ξύλινων κουτιών ως φωλιών για το
κιρκινέζι έχει αποδειχθεί επιτυχημένη σε άλλα μέρη
της Ευρώπης και γι’ αυτό θα θέλαμε να εφαρμόσουμε
κάτι ανάλογο και στην περιοχή της λίμνης Ισμαρίδας
για τον πληθυσμό του συγκεκριμένου είδους που
βρίσκεται σε πτώση. Αυτό, όμως, που πρέπει να γίνει
αρχικά είναι η καταγραφή του πληθυσμού του είδους
στην περιοχή ώστε να υπάρχει μία βάση δεδομένων,
πάνω στην οποία θα στηριχτούν οι μελλοντικές
δράσεις.
Η δεύτερη δράση αφορά στην κατασκευή πλωτής
εξέδρας για τα ποταμογλάρονα και αναμένεται η
έγκρισή της. Το τρίτο πρόγραμμα έχει να κάνει με την
περίφραση
περιοχών
που
ενδέχεται
να
χρησιμοποιηθούν
από
τα
φοινικόπτερα
για
αναπαραγωγή. Τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται μία
προσπάθεια από την πλευρά των φοινικόπτερων να
φωλιάσουν σε λιμνοθάλασσα κοντά στο Φανάρι. Η
κατασκευή περίφραξης περιμετρικά της περιοχής θα
αποτρέψει την είσοδο σε αδέσποτα σκυλιά και
τσακάλια, τα οποία ασφαλώς και προκαλούν όχληση
στα φοινικόπτερα.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή των
συγκεκριμένων
προγραμμάτων,
μπορείτε
να
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο Birdwing
Partners'.

Birdwing News – 6

Εφαρμογές για
κινητά τηλέφωνα
Μετά την έκκληση που κάναμε στο
τελευταίο ενημερωτικό σημείωμα ,
οι αναγνώστες μας ενθάρρυναν να
συνεργαστούμε με έναν ειδικό, ο
οποίος προσφέρθηκε να μας
βοηθήσει για την παραγωγή
εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα
για τους επισκέπτες στη Βόρεια
Ελλάδα.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Charles Outhier για
την πολύτιμη βοήθεια του. Αν μπορείτε να μας
βοηθήσετε με οποιοδήποτε τρόπο σ’ αυτόν τον
τομέα, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

Ελλάδα της
φύσης
Μία
νέα
ιστοσελίδα,
οικοστουριστικού
ενδιαφέροντος – Natural Greece -, έχει μπει ήδη
σε εφαρμογή με σκοπό την προώθηση του
βιώσιμου τουρισμού. Εμείς στο Birdwing
ελπίζουμε ότι θα βελτιώσουμε την ήδη
υπάρχουσα συνεργασία μαζί τους, καθώς
πρωταρχικός στόχος του Natural Greece είναι η
μετατροπή του τουρισμού σε ένα εργαλείο
διατήρησης και προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος της Ελλάδας.
Στον οργανισμό αυτό, τιμούν ιδιαίτερα την μεγάλη
οικολογική και πολιτιστική κληρονομιά της
Ελλάδας και στοχεύουν σε ταξίδια με μικρό
οικολογικό αποτύπωμα. Για αυτούς ένα ταξίδι
στην Ελλάδα της τόσο μεγάλης ποικιλότητας
αποτελεί μία μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία, η
οποία μπορεί να επιδράσει θετικά στη προστασία
των
οικοσυστημάτων
και
του
φυσικού
περιβάλλοντος.
www.natural-greece.gr/en/home
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Νέα από το
Δέλτα του Έβρου
Πρόσφατα νέα για την περιοχή είναι η επίδοση
ειδοποιήσεων για κατεδάφιση παράνομων
καλυβών, οι οποίες κατασκευάστηκαν μερικά
χρόνια πριν και χρησιμοποιούνται από κυνηγούς
και αλιείς της περιοχής. Οι καλύβες αυτές
προκαλούν όχληση στην ορνιθοπανίδα στον
πυρήνα της προστατευόμενης περιοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
το κέντρο πληροφόρησης στη διεύθυνση:
info@evros-delta.gr.

Επισκεφτήκατε τη
Βόρεια Ελλάδα φέτος;
Αν είστε από τους τυχερούς που επισκεφτήκατε
τη Βόρεια Ελλάδα και μπορέσατε να απολαύσετε
την ορνιθοπανίδα και τη φυσική ομορφιά της, θα
θέλαμε να το μάθουμε. Όσες περισσότερες
πληροφορίες λαμβάνουμε για αυτά που
παρατηρήσατε, για τα ξενοδοχεία που μείνατε,
για τα χωριά που επισκεφτήκατε, για τα
εστιατόρια όπου γευματίσατε, για τυχόν
προβλήματα που είχατε, τόσο καλύτερα
μπορούμε να ενημερώσουμε τους επόμενους
επισκέπτες.
Στο birdwing πιστεύουμε ότι ο οικοτουρισμός
μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην
προστασία της βιοποικιλότητας και γι’ αυτό
θέλουμε να προωθήσουμε τη Βόρεια Ελλάδα ως
ένα προορισμό απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς.
Ανυπομονούμε για τα νέα σας.
Παρακαλούμε
γράψτε
στη
Hilary
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση: info@birdwing.eu
Σας ευχαριστώ,
Hilary

Ιστοσελίδες για την
άγρια ζωή
Ενημερωθείτε για τις προσπάθειες διάφορων
οργανισμών
να
αναδείξουν
και
να
προστατεύσουν την άγρια ζωή της Ελλάδας.
Κάντε κλικ πάνω στο λογότυπο του οργανισμού
και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα τους.

Callisto

Arcturos

New Thracian
Gold

WWF Greece:
EKPAZ:

Οδηγός
ορνιθοπαρατήρησης
για τη Βόρεια Ελλάδα
Αν ταξιδεύετε μόνοι χρειάζεστε οπωσδήποτε
αυτόν τον οδηγό!
Επισκεφτείτε
την
ιστοσελίδα
www.birdwing.eu/bi
rdwing-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.
Ποιοτικές πληροφορίες για την περιοχή και
ταυτόχρονη παροχή βοήθειας στα πουλιά!
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Ιστοσελίδα Birdwing
- Birdwing Partners’
area
Μετά από αρκετή προετοιμασία στην ιστοσελίδα του
Birdwing εγκαινιάστηκε μία νέα εφαρμογή που αφορά
τα μέλη και ονομάζεται Birdwing Partners’ area. Στο
τμήμα αυτό παρέχονται πληροφορίες για το έργο που
επιτελούμε στους τακτικούς οικονομικούς μας
υποστηρικτές. Αν επιθυμείτε και εσείς να έχετε
πρόσβαση σ’ αυτές τις πληροφορίες, θα πρέπει να
δεσμευτείτε για μία ετήσια συνδρομή στο Birdwing.
Το Birdwing partners’
area
συνεχώς
ανανεώνεται και περιέχει
πληροφορίες
για
τα
σχέδια μας, blogs, θέματα
σχετικά
με
την
ορνιθοπανίδα
της
Βόρειας Ελλάδας καθώς
και αρχεία που μπορείτε
να κατεβάσετε.

Κάποιοι
από
τους
τακτικούς υποστηρικτές
μας πραγματοποιούν τις
δωρεές τους
χρησιμοποιώντας είτε πιστωτική είτε χρεωστική
κάρτα, κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούν την
εφαρμογή Paypal της ιστοσελίδας μας και κάποιοι
άλλοι μέσω τράπεζας.
Αν επιθυμείτε να προσφέρετε χρήματα απευθείας
μέσω τράπεζας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε
μαζί μας μέσω e-mail και εμείς θα σας στείλουμε
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Είναι μία πολύ
εύκολη διαδικασία. Αν βρίσκεστε στην Ελλάδα, οι
δωρεές μπορούν να γίνουν και μέσω λογαριασμού
ελληνικής τράπεζας.
Χωρίς τις δωρεές σας, έστω και τις μικρές, το
Birdwing δεν θα ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει
κανένα από τα προγράμματά του που στοχεύουν
στην προστασία της ορνιθοπανίδας και των
ενδιαιτημάτων της Βόρειας Ελλάδας. Σας
ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!

Ελπίζουμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα είναι
χρήσιμη σε όλα τα μέλη μας που ενδιαφέρονται τόσο
για τη δουλεία που πραγματοποιούμε στο Birdwing
όσο και για τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα
χρήματα των δωρεών για την προστασία της
ορνιθοπανίδας.
Αν επιθυμείτε να εγγραφείτε στην συγκεκριμένη
εφαρμογή και δεν έχουμε ήδη επικοινωνήσει μαζί μας,
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail
και εμείς με τη σειρά μας θα σας στείλουμε όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες.

Congratulations!
Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ)
απένειμε το βραβείο «Βύρων Αντίπας» 2013 στην κα
Μυρσίνη Μαλακού, διευθύντρια της Εταιρείας
Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ), σε αναγνώριση του
εικοσιπεντάχρονου έργου της για την προστασία της
φύσης και τη στήριξη της κοινωνίας της Πρέσπας.

“…Ακόμη και η καλύτερη ορχήστρα δεν μπορεί να
εκτελέσει σωστά ένα έργο χωρίς να υπάρχει ο
κατάλληλος μαέστρος…»

Birdwing News – 8

www.birdwing.eu

Νέα από τις Πρέσπες

Για δεύτερη χρονιά η Ελληνική Εταιρεία Πρεσπών
σε συνεργασία με το Εθνικό Πάρκο Galicica της
FΥΡΟΜ
θα εφαρμόσει το διασυνοριακό
πρόγραμμα παρακολούθησης του πληθυσμού του
χηνοπρίστη (Mergus merganser) με παράλληλες
μετρήσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
περσινής καταγραφής υπήρχαν 18-24 ζευγάρια
κυρίως στην ελληνική ακτή της Μεγάλης Πρέσπας,
τη μεγαλύτερη από τις δύο λίμνες. Φέτος, η
καταγραφή θα πραγματοποιηθεί και στην Αλβανία
με τη συμμετοχή του αντίστοιχου Εθνικού Πάρκου,
στα πλαίσια εκπαίδευσης του προσωπικού. Ο
απώτερος στόχος είναι να πραγματοποιηθεί και
στους τρεις εταίρους τους προγράμματος μία
ταυτόχρονη καταμέτρηση.
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Τα νέα των πουλιών
Η ανοιξιάτικη μετανάστευση στη
Βόρεια
Ελλάδα
φέτος
πραγματοποιήθηκε με μία μικρή
καθυστέρηση. Αλλά καθώς τα
πουλιά κατέφτασαν στην περιοχή, οι
συνθήκες,
ιδιαίτερα
για
τα
παρυδάτια είδη και τους ερωδιούς,
ήταν ιδανικές.
Στα έλη της Ανθίας στο Δέλτα του Έβρου
εμφανίστηκαν σε μεγάλους αριθμούς παρυδάτια
είδη, γλαρόνια και χαλκόκοτες. Επίσης, το Μάιο
παρατηρήθηκαν στην περιοχή του Δέλτα
χρυσογέρακα και μαυροπετρίτες, καθώς και ένας
κισσόκουκος.
Στον υγρότοπο της Κερκίνης οι έντονες
ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις προκάλεσαν μία
σημαντική αύξηση στης στάθμης του νερού της
λίμνης. Ανάμεσα στα είδη που επηρεάστηκαν
αρνητικά από αυτήν τη κατάσταση ήταν τα
σκουφοβουτηχτάρια, τα οποία κατασκεύασαν τις
φωλιές τους πάνω σε πλευστόφυτα με
αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν και να χαθούν τα
αυγά τους. Η περίπτωση αυτή δεν ήταν
μοναδική, καθώς επηρεάστηκαν και πολλά
παρυδάτια είδη.
Στην
ευρύτερη
περιοχή
της
Κερκίνης
παρατηρήθηκαν τσίφτηδες (Milvus migrans),
κραυγαετούς (Aquila pomarina), χρυσαετούς
(Aquila chrysaetos)και θαλασσαετούς
(Haliaeetus albicilla). Επίσης
παρατηρήθηκαν σφηκιάρηδες
(Pernis apivorous),
παρδαλοκεφαλάδες
(Lanius nubicus)
και ένα νεαρό
γερανό (Grus
grus).

Ανησυχίες στη Βόρεια
Ελλάδα για τα
χρυσορυχεία
Εκτός από τα συμβάντα με τη δηλητηρίαση,
υπάρχουν σημαντικές ανησυχίες για τη χορήγηση
αδειών
για
χρυσορυχεία
σε
διάφορες
«ευαίσθητες»
περιοχές.
Για
παράδειγμα
προγραμματίζεται η δημιουργία χρυσορυχείου σε
ορεινή περιοχή που απέχει μόλις 8χλμ. από τον
πανέμορφο υγρότοπο της λίμνης Κερκίνης. Στα
σχέδια της καναδικής εταιρείας Eldorado Gold
περιλαμβάνονται επίσης περιοχές στη Χαλκιδική
και στην Αλεξανδρούπολη στη Θράκη.
Η δημιουργία ενός κρατήρα έκτασης 4.500
στρεμμάτων στο ορεινό όγκο των Κρουσίων, η
υπόγεια εξόρυξη, καθώς επίσης και το γεγονός ότι
απαιτούνται 690.000 λίτρα νερού για την εξόρυξη
1 κιλού χρυσού δημιουργούν έντονες ανησυχίες
για την περιβαλλοντική υποβάθμιση της
ευρύτερης περιοχής. Το νερό αποτελεί έναν πόρο
ζωτικής σημασίας και η κακοδιαχείρισή του μπορεί
να προκαλέσει μη αντιστρεπτές αλλαγές στο
οικοσύστημα του υγροτόπου.
Ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και ένας
ακτιβιστής
από
τη
Χαλκιδική
ταξίδεψαν
περισσότερα από 7.500χλμ μέχρι τον Καναδά για
να ενημερώσουν τους κατοίκους των πόλεων του
Μόντρεαλ, της Οτάβα, του Τορόντο και του
Βανκούβερ για τις αρνητικές επιπτώσεις που θα
έχουν τα χρυσορυχεία της συγκεκριμένης
εταιρείας στα δάση, στη γη αλλά και στα νερά της
Ελλάδας αλλά και για τις κοινωνικές αναταράξεις
που προκάλεσαν ως τώρα.
Μίλησαν για τις Σκουριές κοντά στην πόλη της
Ιερισσού και τις σοβαρές ανησυχίες της κοινωνίας
σχετικά με τις μεγάλες ποσότητες νερού που
απαιτούνται όπως και για τη ρύπανσή του. Το
νερό αυτό προορίζεται μέχρι σήμερα για ύδρευση
και άρδευση.
Ήδη πολλά στρέμματα δάσους έχουν ισοπεδωθεί
από μπουλντόζες προκειμένου να είναι έτοιμη η
περιοχή για την έναρξη της λειτουργίας του
χρυσορυχείου το 2015. Ο δήμαρχος μίλησε για το
χρυσορυχείο στο λόφο του Περάματος κοντά
στην πόλη του. Υπογράμμισε
ότι η χρήση
κυανίου σημαίνει θάνατο. Επίσης τόνισε ότι 22
δήμαρχοι
αντιτίθενται
στη
δημιουργία
χρυσορυχείου στην περιοχή και ότι οι πολίτες δεν
θα επιτρέψουν τη λειτουργία του ακόμη και αν η
εταιρεία έχει πάρει έγκριση.
Διαβάστε περισσότερα
στις διευθύνσεις:
www.enet.gr/?i=news.
el.article&id=355071
www.mnn.com/money/sustainable-businesspractices/stories/greek-gold-mine-could-bringeconomic-boom-or#
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Άλλα νέα
Διάφορες δράσεις έλαβαν χώρα στα κέντα
πληροφόρησης των Εθνικών Πάρκων της
Βόρειας Ελλάδας για τον εορτασμό διάφορων
περιβαλλοντικών ημερών.
Μία τέτοια δράση ήταν ο εορτασμός της άφιξης
της άνοιξης στη Νέα Αγαθούπολη κοντά στη
Θεσσαλονίκη. Η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη.

Η λίμνη Κερκίνη
την Άνοιξη
Δύο οργανωμένες εκδρομές του Greenwings
πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Εθνικού
Πάρκου της Λίμνης Κερκίνης. Οι επισκέπτες με
βάση το ξενοδοχείο Λιμναίο και οδηγούς τους Hilary
και Steve ήρθαν σε επαφή με την ορνιθοπανίδα και
το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οι επισκέπτες
απήλαυσαν κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους
με βάρκα ένα μεγάλο σμήνος πελεκάνων και
κορμοράνων που αναζητούσε την τροφή του, καθώς
επίσης υφάντρες (Remiz pendulinus) που
κατασκεύαζαν τις φωλιές τους, τσίφτηδες (Milvus
migrans) και γερακαετούς (Hieraaetus pennatus)
που
επιδίδονταν
σε
ακροβατικά,
έναν
βραχοτσοπανάκο (Sitta neumayer) και έναν
σφηκιάρη (Pernis apivorus).
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους και ελπίζουμε
να σας ξανασυναντήσουμε σύντομα.

.
Στο κέντρο πληροφόρησης του Δέλτα του
Έβρου η ημέρα μετανάστευσης των πουλιών
εορτάστηκε με τη συμμετοχή μαθητών των
δημοτικών σχολείων της περιοχής.

And finally thanks …

Ελπίζουμε ότι παρόμοιες εκδηλώσεις θα
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή της νέας γενιάς σε
δράσεις προστασίας της ορνιθοπανίδας και του
φυσικού
περιβάλλοντος
των
ελληνικών
υγροτόπων.
www.axiosdelta.gr
www.evros-delta.gr
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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, 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!
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