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Τεύχος 16 Φθινόπωρο/ Χειμώνας 2013
Στο τεύχος αυτό νέα από:
 Λίμνη Κερκίνη
 Δέλτα Έβρου
 Αξιό- Αλιάκμονα- Λουδία
 Δαδιά
 Βιστωνίδα – Ισμαρίδα – Νέστο

www.birdwing.eu

Καινούρια έκδοση του
newsletter
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που αυτό το
φθινόπωρο το newsletter με νέα από την
ορνιθοπανίδα της Βορείου Ελλάδας έρχεται σε
νέα έκδοση.
Για πρώτη φορά στέλνουμε τα κύρια άρθρα σε
μορφή HTML για όσους προτιμούν να αντλούν τις
πληροφορίες άμεσα από την ιστοσελίδα μας.
Πείτε μας τη γνώμη σας. Δείτε τη σελίδα 4.

Καλωσορίσατε στους νέους
υποστηρικτές!
Σκοπός του birdwing είναι η
περιβαλλοντική αφύπνιση για τα πουλιά
της Βορείου Ελλάδας καθώς και η
προστασία των ενδιαιτημάτων της.

Κάντε το σωστό
και υποστηρίξτε το
Birdwing!
Κάθε προσφορά προς το
Birdwing μας δίνει τη δυνατότητα
να συνεχίσουμε τα έργα μας στην
Ελλάδα.
Γι’ αυτό το λόγο κάνουμε έκκληση
για
νέες
δωρεές
για
την
χρηματοδότηση νέων έργων στην
περιοχή της λίμνης Κερκίνης.
Πραγματοποιήστε τις δωρεές σας
μέσω της ιστοσελίδας μας ή αν
προτιμάτε
μέσω
τραπεζικού
λογαριασμού. Στείλτε μας email για
περισσότερες πληροφορίες.

Νέα έργα του Birdwing στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας
ανακοινώσουμε τρία καινούρια έργα για την
περιοχή του υγροτόπου της λίμνης Κερκίνης.
Το πρώτο και μικρότερο έργο αφορά στην
κατασκευή μερικών θέσεων ανάπαυσης για
αρπακτικά στην ανατολική πλευρά της
λίμνης. Κάποια από τα γηραιότερα
δέντρα του παρυδάτιου δάσους έχουν
πέσει και συνεπώς οι θέσεις ανάπαυσης
έχουν περιοριστεί.

Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από
την κατασκευή της πλωτής εξέδρας
αναπαραγωγής
για
γλαρόνια,
η
οποία
τοποθετήθηκε κοντά στο χωριό Μανδράκι. Έτσι
το δεύτερο έργο αφορά στην επισκευή της
υπάρχουσας εξέδρας και στην κατασκευή μίας
καινούριας, η οποία θα τοποθετηθεί σε
κοντινότερη απόσταση από την παραλία, έτσι
ώστε η παρατήρηση τους να είναι ευκολότερη.
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Σκοπός του τρίτου έργου, το οποίο είναι και το πιο
φιλόδοξο, αποτελεί η μείωση της απώλειας
εκτάσεων με νούφαρα (Nymphaea alba). Μέχρι το
1990 οι νουφαρώνες κάλυπταν μία περιοχή
έκτασης 330 εκταρίων, ενώ το 2004 η έκταση τους
ήταν μόνο μισό εκτάριο.
Το πρόβλημα δημιουργείται από το γεγονός ότι η
ανάπτυξη των νούφαρων δεν μπορεί να
ακολουθήσει την απότομη αύξηση της στάθμης
του νερού της λίμνης. Οι νουφαρώνες, όμως, είναι
ιδιαίτερα σημαντικοί για την ανάπτυξη των
γλαρονιών και κυρίως των μουστακογλάρονων
(Chilidonias hybridus), καθώς επίσης και για τα
μαυροβουτηχτάρια (Podiceps nigricollis).
Το έργο θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις και
στοχεύει στη δημιουργία μίας πλατφόρμας, η
οποία θα ακολουθεί τη διακύμανση της στάθμης
του νερού και θα παρέχει σταθερότητα στα
νούφαρα για την ανάπτυξή τους.
Υποστηρίξτε μας! Κάντε κλικ
εδώ και στη συνέχεια στο
donate για την προσφορά σας.

.
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Δορυφορική παρακολούθηση
ειδών της ελληνικής
ορνιθοπανίδας

Εστιάζουμε στις
πεταλούδες

Το καλοκαίρι που μας πέρασε αρκετά πουλιά
δακτυλιώθηκαν στην Ελλάδα και μπορείτε πλέον να
παρακολουθείστε τη μετανάστευσή τους online.

Tarucus balkanicus

Μερικοί νεοσσοί πελαργοί δακτυλιώθηκαν κοντά
στην περιοχή του Δέλτα του Έβρου. Μπορείτε να
τους ακολουθήσετε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:
http://www.evros-delta.gr/map.html

Η πεταλούδα Tarucus balkanicus είναι το μόνο
είδος της οικογένειας Tarucus που εντοπίζεται
στην Ελλάδα, γι’ αυτό και η αναγνώρισή της είναι
σχετικά εύκολη.

(Little Tiger Blue)

Είναι αρκετά μικρή με άνοιγμα φτερών μόλις
μεταξύ 10-20χιλιοστών. Επίσης, έχει την τάση να
πετάει χαμηλά και γρήγορα, και γι’ αυτό η
παρατήρησή της αποτελεί μία πρόκληση.
Εξαιτίας του συγκεκριμένου γεγονότος σύμφωνα
με τον διακεκριμένο ειδικό στα λεπιδόπτερα
Λάζαρο Παμπέρη, η γνώση μας για το είδος
στην Ελλάδα είναι περιορισμένη. Η Βόρεια
Ελλάδα αποτελεί την καλύτερη περιοχή για να
δει κάποιος αυτές τις πεταλούδες, γι’ αυτό όποτε
ταξιδεύετε στην περιοχή να είστε σε εγρήγορση.
Υπάρχει πιθανότητα να τη δείτε.
Στα πλαίσια, επίσης, του προγράμματος Η
επιστροφή του Ασπροπάρη (Neophron percnopterus)
δακτυλιώθηκαν ασπροπάρηδες από την Ελλάδα και
τη Βουλγαρία. Ακολουθείστε την πορεία τους στη
διεύθυνση:
http://lifeneophron.eu/en/Tagging.html

Ευχαριστίες!
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον David Tomlinson
από το Gourmet Birds για τη γενναιόδωρη προσφορά
του στο Birdwing μετά από τα επιτυχημένα ταξίδια
του στην Ελλάδα τη χρονιά που μας πέρασε. Επίσης
ευχαριστούμε τους NG, RB, SM, TM, TC, PC και
MWW για τη συνεχή υποστήριξή τους, η οποία μας
γεμίζει με θάρρος σε πραγματικά δύσκολες στιγμές!
Επίσης ευχαριστούμε τον Αθανάσιο Τσούκα από το
ξενοδοχείο Φανάρι
για τη δωρεά που
πραγματοποίησε στο Birdwing. Είμαστε ευγνώμονες
σε όλους σας για την αμέριστη υποστήριξη που
δείχνετε!

Το αρσενικό έχει χρώμα μωβ- μπλε στην
εξωτερική πλευρά, ενώ το θηλυκό έχει χρώμα
καστανό με λίγο μπλε στη βάση των φτερών. Και
τα δύο φύλα έχουν μικρή ουρά. Το εσωτερικό
και των δύο φύλων είναι χρώματος λευκού με
ρίγες.
Αν επιθυμείτε να παρατηρήσετε το είδος η
καλύτερη εποχή είναι μεταξύ Απρίλη και
Οκτώβρη. Ζει σε ενδιαιτήματα με γρασίδι,
κυρίως σε περιοχές χαμηλού υψόμετρου στους
πρόποδες βουνών. Σπάνια θα παρατηρήσετε
πολυπληθείς ομάδες του συγκεκριμένου είδους.
Ευχαριστούμε τον Matt Berry από το
Greenwings Wildlife Tours για το άρθρο του..
www.greenwings.co
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Ιδιαίτερες παρατηρήσεις στην Ελλάδα
Οι παρακάτω δύο φωτογραφίες δείχνουν ένα
χρυσαετό (Aquila chrysaetos), ο οποίος πετάει σε
μεγάλο υψόμετρο και κρατάει μία χελώνα. Στη
συνέχεια αφήνει τη χελώνα να πέσει και ο ίδιος την
ακολουθεί προς το έδαφος. Οι χελώνες αποτελούν
συνηθισμένη τροφή για τους χρυσαετούς, οι οποίοι
τις πετούν από ψηλά για να σπάσει το καβούκι τους
και να έχουν πρόσβαση στο κρέας τους.

Στα τέλη της άνοιξης ήμαστε μάρτυρες μίας καταπληκτικής
στιγμής: ένα σαΐνι (Accipiter brevipes) αρπάζει ένα νεοσσό
συκοφάγο (Oriolus oriolus) από τη φωλιά του και ο ένας
γονιός τους ακολουθεί σε απεγνωσμένη κατάσταση.

Ο μικροτσικνιάς (Ixobrychus minitus) που τρέφεται
παρατηρήθηκε σε ένα κανάλι κοντά στο ξενοδοχείο Λιμναίο
στη λίμνη Κερκίνη. Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
stevemills-birdphotography.com

Μπορείτε και εσείς να μας στείλετε τις
φωτογραφίες σας για το επόμενο
newsletter. Θα το θέλαμε πάρα πολύ!
info@birdwing.eu

Το quiz του προηγούμενου
τεύχους
Το είδος της εικόνας Α ήταν
νεροχελίδονο
(Glareola
pranticola), ενώ της εικόνας
Β ήταν μικρογαλιάντρα
(Calandrella
brachydactyla).
Συγχαρητήρια σε όλους για
τις σωστές απαντήσεις.
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Η γνώμη σας μετράει!
Θα θέλαμε τη γνώμη σας για την ιστοσελίδα του
Birdwing και για το newsletter. Μπορείτε να
στείλετε με email τις απαντήσεις σας π.χ. 1Β, 2C
κ.ο.κ. στη διεύθυνση feedback@birdwing.eu ή
να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και να
συμπληρώσετε την έρευνα στη διεύθυνση
www.birdwing.eu/newsletter16
Μπορείτε να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις; Για
κάθε απάντηση κυκλώστε το ανάλογο γράμμα. Αν
επιθυμείτε αναφέρετε τα σχόλιά σας για τις απαντήσεις
που δώσατε.

www.birdwing.eu
Ιστοσελίδα birdwing: 7.000 επισκέπτες από 85
χώρες από το Μάιο του 2012

Birdwing website:

Συμφωνώ Συμφωνώ Ούτε συμφωνώ/ Διαφωνώ Διαφωνώ
απόλυτα
Ούτε διαφωνώ
απόλυτα
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2. Είναι εύκολο να πλοηγείς και να βρίσκεις
A
πληροφορίες
3. Η εμφάνιση της ιστοσελίδας είναι απαρχαιωμένη A

B

Γ

Δ

E

B

Γ

Δ

E

4. Το περιεχόμενο είναι χρήσιμο και ενδιαφέρων

B

Γ

Δ

E

1. Η εμφάνιση της ιστοσελίδας είναι ελκυστική

A

Συχνότητα επισκέψεων της ιστοσελίδας Μία φορά

Μία φορά Μία φορά Μία φορά
το χρόνο το τετράμηνο το μήνα την εβδομάδα

5. Επισκέπτομαι την ιστοσελίδα

A

B

Γ

Δ

καθημερινά

E

Αν μπορείτε πείτε μας τι θα ήταν αυτό που θα σας παρακινούσε να επισκέπτεστε την
ιστοσελίδα μας συχνότερα, καθώς επίσης και τι θα θέλατε να αλλάξει στην ιστοσελίδα.

Birdwing newsletter:
Χρειαζόμαστε τη γνώμη σας σχετικά με τον τρόπο
που θα θέλατε να λαμβάνετε τα νέα μας. Οι
απόψεις σας που θα συγκεντρώσουμε, θα μας
βοηθήσουν να προσαρμοστούμε καλύτερα στις
ανάγκες σας.
Συμφωνώ Συμφωνώ Ούτε συμφωνώ/ Διαφωνώ Διαφωνώ
απόλυτα
Ούτε διαφωνώ
απόλυτα

6. Μ’ αρέσει να διαβάζω τα νέα του Birdwing
A
σε μορφή pdf (στη μορφή που αποστέλλονται)
7. I Προτιμώ να διαβάζω τα νέα μέσω της
ιστοσελίδας (π.χ. μορφή HTML)
8. Προτιμώ να διαβάζω τα νέα μέσω των μέσων .A
κοινωνικής δικτύωσης

A

B

Γ

Δ

E

B

Γ

Δ

E

B

Γ

Δ

E

Αναμένουμε τις απαντήσεις σας.
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Επιτυχία του Birdfair!
Η φετινή έκθεση Birdfair στο Rutland της Αγγλίας μας
πρόσφερε τη δυνατότητα να συναντήσουμε τόσους
πολλούς φίλους, υποστηρικτές αλλά και πιθανούς
νέους επισκέπτες στην Ελλάδα. Συμμετείχαμε από
κοινού με τους φορείς διαχείρισης της Λίμνης
Κερκίνης, Κορώνειας Βόλβης και Αξιού, καθώς και
επαγγελματίες ξενοδόχους από την περιοχή της
λίμνης Κερκίνης. Επίσης συναντήσαμε τους φίλους
μας από το Greenwings, οι οποίοι υποστηρίζουν με
όλες τις δυνάμεις τους το Birdwing. Μιλήσαμε για τις
ομορφιές της Βόρειας Ελλάδας με όσους ήδη
επισκέφτηκαν την περιοχή και βοηθήσαμε δίνοντας
πληροφορίες εκείνους που σχεδίαζαν το ταξίδι τους.
Συγκεντρώθηκαν χρήματα από τις πωλήσεις των
βιβλίων και είχαμε επίσης και νέα μέλη. Τέλος ήταν
θετικό το γεγονός ότι ήρθαμε σε επαφή με άλλους
οργανισμούς και μιλήσαμε με ανθρώπους που
ασχολούνται με την προστασία της βιοποικιλότητας σε
άλλες περιοχές.

Ευχαριστούμε για
το twitter!
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
τον Julian Hoffman, τον
βραβευμένο συγγραφέα από
την Πρέσπα, ο
οποίος
προθυμοποιήθηκε
να μας βοηθήσει να εδραιώσουμε την παρουσία
μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με συχνά
tweet με νέα και αναφορές από την ελληνική
ορνιθοπανίδα.
Ο
Julian
ασχολείται
επίσης αυτό το διάστημα
με την έκδοση του νέου
του βιβλίου «The small
Heart of things- at home
in a beckoning world». Το
βιβλίο που κέρδισε το
2012 το βραβείο AWP
πραγματεύεται τη σχέση
του ανθρώπου με τη
φύση και η ιστορία
διαδραματίζεται
στην
πανέμορφη περιοχή της
Πρέσπας,
όπου
ο
συγγραφέας ζει.
Παρακολουθείστε το trailer για το βιβλίο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://youtu.be/TCYlfangaMI

Ορνιθοφίλοι
Ο
Κώστας
Παναγιωτίδης
γεννήθηκε
στην
Αλεξανδρούπολη και υπηρέτησε στην Ελληνική
αεροπορία για 32 χρόνια ως ηλεκτρολόγος μηχανικός.
Μετά τη συνταξιοδότησή του άρχισε να επισκέπτεται
τη γενέτειρά του. Σε ένα από αυτά τα ταξίδια,
επισκέφτηκε για πρώτη φορά την περιοχή του Δέλτα
του Έβρου. Εντυπωσιάστηκε από το μοναδικό
περιβάλλον και μαγεύτηκε από την ομορφιά του
φτερωτού κόσμου. Καθώς είναι λάτρης της
φωτογραφίας, η περιοχή του πρόσφερε τη
δυνατότητα να απαθανατίσει κάποιες καταπληκτικές
στιγμές από τη ζωή των πουλιών.
Έτσι αποφάσισε να δημιουργήσει ένα blog με τίτλο οι
Ορνιθοφίλοι ώστε να γνωρίσουν οι επισκέπτες του
blog το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μέσα από τις
φωτογραφίες που τράβηξε. Ζει στη Γλυφάδα στην
Αθήνα.
http://ornithofiloi.blogspot.gr/p/blogpage_5516.htm
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Δίκτυο enjoy nature
Ένα ακόμη στοιχείο είναι διαθέσιμο για τους
υποστηρικτές του Birdwing. Πρόκειται για μία βάση
δεδομένων με ελεύθερη πρόσβαση, η οποία
ονομάζεται
Enjoynature.net.
και
περιέχει
πληροφορίες από παρατηρήσεις στην Ελλάδα
αλλά και από όλο τον κόσμο.
Η βάση δεδομένων περιέχει χιλιάδες φωτογραφίες
και πληροφορίες για την άγρια ζωή, όπως για φυτά,
ζώα, πεταλούδες, πουλιά, αμφίβια, έντομα κ.α..

Το τμήμα που είναι αφιερωμένο στο Birdwing μας
επιτρέπει
να
πληροφορηθούμε
για
τις
παρατηρήσεις στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.
Για
την
καλύτερη
εξερεύνηση
της
βάσης
δεδομένων
δημιουργήσαμ
ε ένα μικρό
οδηγό οπότε
δείτε το και
πλοηγηθείτε.
Κάντε κλικ στο
εικονίδιο
και
κατεβάστε τις
οδηγίες.

Σκέφτεστε για ένα χειμερινό ή ανοιξιάτικο ταξίδι στη
Βόρεια Ελλάδα; Αν ναι, ελέγξτε τα επόμενα ταξίδια
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Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Alex Wirth
από τη Γερμανία, ο οποίος σχεδίασε τα
παραπάνω και συμφώνησε να είναι ο
διαχειριστής για το Birdwing. Ελπίζουμε ότι η
συγκεκριμένη βάση δεδομένων θα αποτελέσει
ένα πολύτιμο εργαλείο για τους επισκέπτες
στην Ελλάδα.
www.enjoynature.net/birdwing

που πρόκειται να οργανώνει το Greenwings
Wildlife Holidays. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
www.greenwings.co
για
περισσότερες
πληροφορίες.
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Τα νέα των πουλιών
Δύο ρεκόρ καταγράφηκαν αυτό το
καλοκαίρι στην Κερκίνη!

Στις πρόσφατα ανακαινισμένες τεχνητές
εξέδρες αναπαραγωγής του αργυροπελεκάνου
καταμετρήθηκαν 130 φωλιές, ενώ γεννήθηκαν 190
νεοσσοί. Ο αριθμός αυτός είναι ο μεγαλύτερος που
έχει καταγραφεί από το 2002, χρονιά που οι
αργυροπελεκάνοι χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά τις
εξέδρες. Το δεύτερο ρεκόρ σημειώθηκε στα τέλη του
Σεπτέμβρη όταν καταμετρήθηκαν περίπου 3.000
ροδοπελεκάνοι, αριθμός ρεκόρ για την Ελλάδα. Είχαμε
τη
μεγάλη
τύχη
να
παρατηρήσουμε
τους
ροδοπελεκάνους να εγκαταλείπουν την περιοχή με
κατεύθυνση την Κωνσταντινούπολη και την Ανατολική
Αφρική.
Επίσης
παρατηρήσαμε
9
ζευγάρια
ποταμογλάρονα (Sterna hirundo) να αναπαράγονται
πάνω στην πλωτή εξέδρα των γλαρονιών και σε
μεγαλύτερο υψόμετρο ένα ζευγάρι χρυσαετών (Aquila
chrysaetos) με το μικρό τους. Άλλες παρατηρήσεις
ήταν οι εξής: 550 αργυροπελεκάνοι (Pelecanus
crispus), 650 λαγγόνες (Phalacrocorax pygmeus),
περίπου 1.500 λευκοτσικνιάδες (Egretta garzetta),
250
αργυροτσικνιάδες
(Egretta
alba),
40
πορφυροτσικνιάδες
(Ardea
purpurea),
300
σταχτοτσικνιάδες
(Ardea
cinerea)
και
800
χουλιαρομύτες (Platalea leucorodia). Όσον αφορά στα
αρπακτικά παρατηρήσαμε φιδαετό (Circaetus gallicus),
κραυγαετό (Aquila pomarina), γερακαετό (Hieraaetus
pennatus) και θαλασσαετό (Haliaeetus albicilla).

Η πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου στην περιοχή του
Δέλτα του Έβρου ήταν γεμάτη δράση για τα πουλιά
καθώς παρατηρήθηκαν 1.069 βαλτότρυγγες (Tringa
stagnatilis), 337 πρασινοσκέληδες (Tringa nebularia),
1.355 μαυρότρυγγες (Tringa erythropus), 845
καλαμοκανάδες (Himantopus himantopus) και 1.010
λιμόζες (Limosa limosa). Επίσης παρατηρήθηκαν
1.300 χαλκόκοτες (Plegadis falcinellus), 403
χουλιαρομύτες (Platalea leucorodia), 68 πελαργοί
(Ciconia ciconia) και 453 ροδοπελεκάνοι (Pelecanus
onocrotalus). Ως τις 18 του μήνα ο αριθμός των
πρασινοσκέληδων (Tringa nebularia) και των
μαυρότρυγγων (Tringa erythropus) ανήλθε στα 844 και
1.616 άτομα αντίστοιχα. Οι μαυροπελαργοί (Ciconia
nigra) ήταν 64, οι νανοσκαλίδρες (Calidris minuta) 380
και οι λασπότρυγγες (Tringa glareola) 1.135.
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Τον Αύγουστο η περιοχή του Δέλτα ήταν γεμάτη
από μαυρότρυγγες και στις 6 του μήνα ο αριθμός
τους
έφτασε
τα
1.300
άτομα.
Επίσης
καταμετρήθηκαν 1.017 λευκοτσικνιάδες (Egretta
garzetta), 1.280 χαλκόκοτες (Plegadis falcinellus),
περίπου 500 χουλιαρομύτες (Platalea leucorodia)
και 5 ραβδοσκαλίδρες (Limicola falcinellus).

Όπως κάθε Σεπτέμβρη έτσι και φέτος ο αριθμός
των πουλιών μειώθηκε κυρίως εξαιτίας της
ανομβρίας. Οι πιο αξιοσημείωτες παρατηρήσεις
ήταν οι εξής: 2.536 φοινικόπτερα (Phoenicopterus
ruber), 101 αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus),
2.064 κιρκίρια (Anas creca), 276 χειμωνόγλαρα
(Sterna sandvicencis) και ένας μοναδικός
ρωσότρυγγας (Xenus cinereus).
Αν και ο Αύγουστος ήταν ζεστός, παρατηρήθηκαν
αρκετά είδη στην περιοχή του Αξιού- Αλιάκμονα.
Αναλυτικότερα παρατηρήθηκαν 28 νυχτοκόρακες
(Nycticorax nycticorax), 40 κρυπτοτσικνιάδες
(Ardeolla ralloides), 18 πορφυροτσικνιάδες (Ardea
purpurea), 12 αργυροτσικνιάδες (Egretta alba), 224
λευκοτσικνιάδες
(Egretta garzetta) και 14
γελαδάρηδες (Bubulcus ibis), περισσότερα από
1.300 φοινικόπτερα (Phoenicopterus ruber), 55
χαλκόκοτες (Plegadis falcinellus), 28 χουλιαρομύτες
(Platalea leucorodia) και 100 ροδοπελεκάνοι
(Pelecanus onocrotalus), οι οποίοι στάθμευσαν για
λίγο πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους προς το
Βόσπορο. Στις μετρήσεις των παρυδάτιων
περιλαμβάνονται 28 πετροτουρλίδες (Burhinus
oedicnemus), 13 αγκαθοκαλημάνες (Vanellus
spinosus), 65 θαλασσοσφυριχτές (Charadrius
alexandrinus). Τον Σεπτέμβρη ο αριθμός των
φοινικόπτερων (Phoenicopterus ruber) ξεπέρασε τα
1.803.
Επίσης
καταμετρήθηκαν
59
αργυροτσικνιάδες
(Egretta
alba),
14
πορφυροτσικνιάδες (Ardea purpurea) και 228
αργυροπελεκάνοι
(Pelecanus
crispus).
Τα
αρπακτικά
αντιπροσωπεύτηκαν
από
2
θαλασσαετούς (Haliaeetus albicilla), 2 φιδαετούς
(Circaetus gallicus), 3 ψαραετοί (Pandion haliaetus)
και 17 καλαμόκιρκοι (Circus aeruginosus).
Ο αριθμός των παρυδάτιων
έπεσε καθώς παρατηρήθηκαν
73 αβοκέτες (Recurvisrostra
avosetta) , 117
δρεπανοσκαλίδρες
(Calidris ferruginea) και
6 αγκαθοκαλημάνες
(Vanellus spinosus).
www.birdwing.eu
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Τι μπορείτε να βρείτε στο
www.birdwing.eu/resources

Άλλα νέα από Κερκίνη

Θα βρείτε τα εξής:


Λίστα της ορνιθοπανίδας με ελληνική,
αγγλική και λατινική ονομασία



Όλα τα προηγούμενα newsletter σε
αγγλικά και ελληνικά



Έναν ανανεωμένο οδηγό με ότι νεότερο
έχει συμβεί τον τελευταίο καιρό



Πληροφορίες για ξενοδοχεία στην
περιοχή της λίμνης Κερκίνης και κριτικές
από υποστηρικτές μας που έχουν μείνει
εκεί



Αναφορές ταξιδιών

Στην περιοχή πραγματοποιούνται έργα για τη
διευθέτηση της κοίτης του ποταμού Στρυμόνα μετά
από τις πλημμύρες του 2010, οι οποίες προκάλεσαν
αλλαγές στην κοίτη και χώρισαν στα δύο την
περιοχή όπου εντοπίζονταν οι χαλκόκοτες (Plegadis
faclcinellus). Η αλλαγή της κοίτης του ποταμού είχε
αρνητικές επιπτώσεις σε διαφορετικά σημεία της
λίμνης και προκάλεσε χαμηλά επίπεδα οξυγόνου σε
πολλά σημεία της . Από την πλευρά της
ορνιθοπαρατήρησης, το ανατολικό ανάχωμα έγινε
λιγότερο ενδιαφέρον την άνοιξη, καθώς τα ψάρια
προτίμησαν τη δυτική πλευρά της λίμνης. Ωστόσο,
το ανατολικό ανάχωμα προσέλκυσε τα πουλιά στο
τέλος του καλοκαιριού και στις αρχές του
φθινοπώρου, καθώς η στάθμη του νερού άρχισε να
πέφτει σταδιακά, όπως φαίνεται και στη
φωτογραφία παρακάτω.

Οδηγός
ορνιθοπαρατήρησης
για τη Βόρεια Ελλάδα
Αν
ταξιδεύετε
μόνοι
χρειάζεστε
οπωσδήποτε αυτόν τον οδηγό!
Επισκεφτείτε
www.birdwing.eu

την

ιστοσελίδα

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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Μόλις επανέλθει η κατάσταση στα δεδομένα του
2010 θα είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε και
πάλι τη νέα κατάσταση.

Νέα από το Πόρτο Λάγος
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η πλωτή εξέδρα
για γλαρόνια πήρε έγκριση για να τοποθετηθεί στην
περιοχή του Πόρτου Λάγους. Τρία έργα
προγραμματίζονται για την περιοχή και περιμένουμε
με ανυπομονησία να ξεκινήσει το πρώτο το
συντομότερο δυνατό.
Παρακολουθήστε την πρόοδο των έργων στην
ιστοσελίδα μας:
www.birdwing.eu
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Παρακολούθηση του
αναπαραγόμενου
πληθυσμού του
μαυρόγυπα
Το Εθνικό Πάρκο του δάσους Δαδιάς- ΛευκίμηςΣουφλίου είναι μία από τις σημαντικότερες περιοχές
της Ευρώπης για τα αρπακτικά και η μοναδική
περιοχή αναπαραγωγής του μαυρόγυπα στη
βαλκανική χερσόνησο.
Ο μαυρόγυπας αρχίζει να χτίζει τη φωλιά του στα
τέλη του Ιανουαρίου, γεννάει μόνο ένα αβγό,
επωάζει για 40 ημέρες και φροντίζει το νεοσσό
μέχρι τα τέλη του Αυγούστου, όταν ο νεοσσός είναι
σε θέση πλέον να πετάξει.
Φέτος για πρώτη φορά ο Φορέας Διαχείρισης του
Εθνικού Πάρκου συμμετείχε ενεργά στο πρόγραμμα
παρακολούθησης του αναπαραγόμενου πληθυσμού
του μαυρόγυπα, το οποίο τρέχει εδώ και χρόνια το
WWF
σε
συνεργασία
με
το
υπουργείο
περιβάλλοντος και τη περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης.
Το πρόγραμμα παρακολούθησης για το 2013 έλαβε
τέλος όταν πια οι νεοσσοί πέταξαν από τις φωλιές
τους. Καταγράφηκαν 30 ζευγάρια που επώαζαν,
αλλά μόνο 16 νεοσσοί κατάφεραν να πετάξουν στα
τέλη το Αυγούστου.

Photo: P Babakas
Επίσης, 6 νεοσσοί δακτυλιώθηκαν με δαχτυλίδια
του WWF. Η δακτυλίωση, στην οποία έλαβαν
μέρος μέλη του προσωπικού του Φορέα
Διαχείρισης, του Υπουργείο Περιβάλλοντος και
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης,
σκοπό
είχε
τη
συγκέντρωση
επιστημονικών δεδομένων που αφορούν στην
οικολογία και τη δυναμική του πληθυσμού.
Ο πληθυσμός του μαυρόγυπα είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητος σε εξωγενείς παράγοντες και
κινδυνεύει, αν λάβουμε, μάλιστα, υπόψη το μικρό
αριθμό των νεοσσών, καθώς και το ποσοστό
επιτυχίας αναπαραγωγής.
Οι μεγαλύτερες
απειλές για το είδος είναι τα δολώματα με
δηλητήριο που χρησιμοποιούνται και τα αιολικά
πάρκα.
www.dadia-np.gr/

Έργα τέχνης του
Ernest Leahy
Πολλοί
καλλιτέχνες,
ορνιθοπαρατηρητές,
κινηματογραφιστές
και
φωτογράφοι
επισκέπτονται την περιοχή της
Βόρειας Ελλάδας για να αντλήσουν
έμπνευση από την άγρια ζωή.
Ένας από τους υποστηρικτές του
Birdwing, ο Ernest Leahly, μετά
από την επίσκεψή του στον
υγρότοπο της λίμνης Κερκίνης
εμπνεύστηκε και δημιούργησε
διάφορους πίνακες , όπως αυτός
εδώ που αποτελεί κολάζ διάφορων
εικόνων.
Αν
θεωρείτε
ότι
κάποια
φωτογραφία σας, βίντεο ή πίνακας
είναι αξιοπρόσεκτος, θα θέλαμε να
το μοιραστείτε μαζί μας.
Στείλτε email στη διεύθυνση
info@birdwing.eu
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Σκοπεύετε να κάνετε δώρο σε
ένα ελληνόπουλο;

Ασφαλή καταφύγια για τα
άγρια πουλιά

Ο παιδικός οδηγός για τα πουλιά της Ελλάδας έχει
δημοσιευθεί και οι πωλήσεις πηγαίνουν αρκετά καλά.
Σκοπός του βιβλίου είναι να κατανοήσουν τα παιδιά
καλύτερα τα πουλιά και τα ενδιαιτήματά τους. Τα
χρήματα
από
τις
πωλήσεις
του
οδηγού
χρησιμοποιούνται
σε
έργα
προστασίας
της
ορνιθοπανίδας.
Ο οδηγός αυτός, ο οποίος
περιέχει πληροφορίες για τη
μετανάστευση,
τα
χαρακτηριστικά, τη διατροφή
και το κελάηδισμα διάφορων
ειδών, αποτελεί ιδανικό δώρο
για τα παιδιά αλλά και για
άτομα όλων των ηλικιών. Το
βιβλίο
περιέχει
επίσης
πληροφορίες για τα πιο
σημαντικά είδη της ελληνικής
ορνιθοπανίδας, όπως τους
πελαργούς, τα φοινικόπτερα
κ.α.
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. www.birdwing.eu
και πραγματοποιήστε την παραγγελία σας.

Το Birdwing δώρισε 1000€ στην Ελληνική
Ορνιθολογική Εταιρεία για το πρόγραμμα
«Ασφαλή καταφύγια για τα άγρια πουλιά», το
οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το
Birdlife της Ισπανίας και της Ιταλίας.
Ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο τα
χρήματα χρησιμοποιούνται για περιβαλλοντική
ενημέρωση και για την αντιμετώπιση της
λαθροθηρίας. Διαβάστε περισσότερα για τις
δράσεις που προγραμματίζονται στην Ελλάδα:
www.leavingisliving.org/life/index.php/en/c
ampaign-3/actions

Διαβάστε τις αναφορές από τα ταξιδιωτικά
γραφεία Gourmet Birds και Greenwings. Και οι
δύο εταιρείες δώρισαν ένα μέρος των κερδών
τους στο birdwing για την υποστήριξη των
προγραμμάτων μας. Τα χρήματα αυτά μας
δίνουν τη δυνατότητα να αναλάβουμε
περισσότερη δράση για την προστασία της
ελληνικής
ορνιθοπανίδας
και
των
ενδιαιτημάτων
της.
Είμαστε
ιδιαίτερα
ευγνώμων για την υποστήριξή τους.
www.birdwing.eu/resources

Επισκεφτείτε το κανάλι
του Birdwing στο
youtube στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.youtube.com/user/Birdwingeu/videos
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Ξενοδοχείο Φανάρι
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Αθανάσιο Τσούκα,
ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου Φανάρι για τη
γενναιόδωρη προσφορά του στο Birdwing.

Για μία ευχάριστη διαμονή όλα τα δωμάτια είναι
εξοπλισμένα με τηλεόραση, κλιματισμό, ψυγείο,
τηλέφωνο, μουσική, τουαλέτα με ντους, στεγνωτήρα
μαλλιών και μπαλκόνι έτσι ώστε να δίνουν στον
επισκέπτη την ευκαιρία να απολαύσει τη θέα του
Θρακικού Πελάγους.

Αν πρόκειται να επισκεφτείτε την περιοχή του
Πόρτο Λάγους, τη λίμνη Ισμαρίδα, τις
λιμνοθάλασσες ή την οροσειρά της Ροδόπης τότε
το ξενοδοχείο Φανάρι είναι η ιδανική λύση για
εσάς.www.fanari-hotel.gr

Το ξενοδοχείο στο Φανάρι που διαθέτουμε είναι μία
οικογενειακή επιχείρηση, 300μ. μακριά από το
Θρακικό Πέλαγος, 200μ. από την Ξερολίμνη και 2χλμ.
από τη λίμνη Βιστωνίδα. Το ξενοδοχείο χτίστηκε το
1987, ανακαινίστηκε τελευταία φορά το 2007 και
διαθέτει 30 δωμάτια και 2 σουίτες για μία άνετη
διαμονή.
Στις
ανέσεις
του
ξενοδοχείου
μας
συμπεριλαμβάνονται εστιατόριο, bar, σαλόνι, service
δωματίων, ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο (στο
σαλόνι), καθαριστήριο, ιατρικό κέντρο (σε κοντινή
απόσταση), γιατρό κατόπιν τηλεφώνου και δωρεάν
χώρο στάθμευσης.

Ο οδηγός Crossbill για την
ανατολική Ροδόπη
Ο οδηγός Crossbill για την ανατολική Ροδόπη
είναι τώρα διαθέσιμος. 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.
Για να το αγοράσετε, επισκεφτείτε
ιστοσελίδα:
www.crossbillguides.com/product_list
nhbs.com/eastern_rhodopes
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Νέα από την περιοχή του
Δέλτα του Έβρου
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου
υλοποίησε και φέτος δακτυλιώσεις στρουθιόμορφων
πουλιών
για
την
παρακολούθηση
της
μετανάστευσης.
Οι δακτυλιώσεις πραγματοποιήθηκαν από τις 17 ως
τις 25 Αυγούστου. Συνολικά δακτυλιώθηκαν 1.247
πουλιά από 35 είδη με κυρίαρχα την καλαποταμίδα
(Acrochephalus scirpaceous), την σχοινοποταμίδα
(Acrochephalus
schoenobaenus),
και
την
τσιχλοποταμίδα (Acrochephalus arundinaceus). Για
αυτή την περίοδο υπήρξαν 10 επανευρέσεις
δακτυλιωμένων πουλιών, από τις οποίες ξεχωρίζουν
η τσιχλοποταμίδα από την Ιταλία και η
καλαμοποταμίδα από τη Βουλγαρία, ενώ οι
υπόλοιπες ήταν πουλιά που δακτυλιώθηκαν στο
Δέλτα του Έβρου τα προηγούμενα χρόνια.
Ευχαριστούμε
πολύ
το
Ελληνικό
Κέντρο
Δακτυλίωσης Πουλιών για την παροχή δακτυλιδιών
και κυρίως την Eli, τη Λίλα, τον Javier, τη Ζέτα, την
Κωνσταντίνα, τον Ιάκωβο, τη Sara, τον Pierre, την
Τάνια, την Κατερίνα και το προσωπικό του φορέα για
την πολύτιμη βοήθειά τους. Ανανεώνουμε το
ραντεβού μας για την άνοιξη.
Για περισσότερες πληροφορίεςwww.evros-delta.gr
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Νέα από την περιοχή του
Δέλτα Αξιού
Την άνοιξη που μας πέρασε παρατηρήθηκαν 25
ζευγάρια ποταμογλάρονα (Sterna Hirundo) να
αναπαράγονται στην πλωτή εξέδρα στο Γαλλικό
ποταμό κοντά στο Καλοχώρι. Η εξέδρα είχε
προηγουμένως επισκευαστεί από τα μέλη του
προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης ΑξιούΛουδία- Αλιάκμονα.

δραστηριότητες για τα παιδιά. Η μία ημέρα
εκδηλώσεων έλαβε χώρα στο παρατηρητήριο της
Νέας Αγαθούπολης, ενώ η άλλη κοντά στο
Γαλλικό ποταμό. Παρατηρήθηκαν πολλά πουλιά,
ενώ πολλοί νέοι επισκέπτες ήρθαν σε επαφή με
τις φυσικές ομορφιές της περιοχής.

Μέλη του φορέα συμμετείχαν επίσης στην
έκθεση Birdfair τον Αύγουστο.
Τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκαν μία σειρά
εκδηλώσεων, οι οποίες περιελάμβαναν
ορνιθοπαρατηρήσεις, συναντήσεις εργασίας και

Το quiz του τεύχους αυτού
Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα παρακάτω είδη
στις φωτογραφίες Α και Β ή και στις δύο;

Bird A

Νανόχηνα- ένα από
τα περισσότερο
απειλούμενα είδη
της Ευρώπης
Οι πρώτες νανόχηνες (Anser erythropus) (54
στο σύνολο) κατέφτασαν στη λίμνη Κερκίνη
στα μέσα του Οκτώβρη. Ακολουθήστε την
πορεία τους μέσω της ιστοσελίδας
www.piskulka.net/
ή μέσω facebook
www.facebook.com/LesserWhitefrontedGo
ose?hc_location=stream

Πολλές ευχαριστίες
Bird B

Περιμένουμε τις απαντήσεις σας στο
email:quiz@birdwing.eu
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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, τους Julian
Hoffman και Julian Henderson από το
προσωπικό της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών,
τους Ελένη Μακρυγιάννη, και Ιωαννίδη
Παναγιώτη από το Δέλτα Έβρου, τη Sylvia
Zakkak από το κέντρο της Δαδιάς, τη Μαλάμω
Κορβέτη και Ρούλα Τρίγκου από την Ελληνική
Ορνιθολογική Εταιρεία 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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