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Η αναγνώριση των αρπακτικών 
μπορεί να αποτελέσει μεγάλο 
πονοκέφαλο, καθώς τις περισσό-

τερες φορές γίνεται από μακρινές απο-
στάσεις, για πολύ λίγο χρόνο και σχεδόν 
πάντα το πουλί βρίσκεται ψηλά στον ου-
ρανό και διακρίνεται μόνο η σιλουέτα. 
του. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι απλοί οδηγοί 
αναγνώρισης πολλές φορές δεν μπορούν 
να βοηθήσουν αρκετά στο να αναγνωρί-
σουμε με ασφάλεια το είδος. 
   Το συγκεκριμένο βιβλίο του Dick 
Forsman εκδόθηκε το 1999, παρόλα 
αυτά παραμένει σημείο αναφορά, καθώς 
αποτελεί μια εξαιρετική δουλειά που πα-
ρέχει τεράστιο πλούτο πληροφοριών για 
όλα τα αρπακτικά της Ευρώπης, της Βό-

ρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. 
Για κάθε είδος ο αναγνώστης πέραν των 
βασικών πληροφοριών βιολογίας (ενδιαί-
τημα, μεταναστευτικές κινήσεις και θηρά-
ματα) μαθαίνει όλες τις λεπτομέρειες των 
πτερωμάτων όλων των ηλικιών, τον τρό-
πο που εξελίσσεται η πτερόρροια (moult) 
ενώ εξίσου βοηθητική είναι η περιγραφή 
της σιλουέτας από διάφορες αποστάσεις 
όπως και η σύγκριση με άλλα είδη που 
έχουν παρόμοιο μέγεθος ή σιλουέτα και 
μπορεί να οδηγήσουν σε λάθος αναγνώ-
ριση. 
   Εξίσου πλούσιο είναι το φωτογραφι-
κό υλικό που καλύπτει όλες τις ηλικια-
κές ομάδες καθώς και τα διαφορετικά 
υποείδη, ενώ όπου κρίνεται απαραίτητο 

υπάρχουν σκίτσα που τονίζουν τις λεπτο-
μέρειες που κάνουν την διαφορά. Το μο-
ναδικό «ελάττωμα» που θα μπορούσαμε 
να βρούμε είναι το σχετικά μεγάλο μέγε-
θος που καθιστά δύσκολη τη χρήση του 
στο πεδίο. Όπως και να έχει, το συγκεκρι-
μένο βιβλίο αποτελεί must για όσους θέ-
λουν να ασχοληθούν πιο σοβαρά με την 
αναγνώριση των αρπακτικών. 
                                                           

Εικονογρά-
φηση: 
Θεοδόσης 
Βρανάς

Έπειτα από δεκαετίες δράσης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
και ενημέρωσης δεκάδων χιλιάδων παιδιών, θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχου-
με προσθέσει κι εμείς μια σταγόνα περιβαλλοντικής συνείδησης. Όπως ο μι-

κρός σπίνος έτσι κι εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό, τι καλύτερο μπορούμε για να 
προστατέψουμε το σπίτι μας, τη ζωή μας, τον πλανήτη μας. Και είναι χαρά μας να 
βλέπουμε ότι σιγά σιγά έρχονται κοντά μας και τα άλλα ζώα του δάσους. Όλοι μαζί 
μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά... 

Λευτέρης 
Σταύρακας

Βιβλιοπαρουσίαση 
“The Raptors of Europe and 

the Middle East”
 A Handbook of Field Identification

 Dick Forsman
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Τα Νέα του Προγράμματος LIFE για τα θαλασσοπούλια

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τα 
θαλασσοπούλια έχουν την τιμητική 
τους! Έτσι, οι δράσεις του Προγράμ-

ματος LIFE συνεχίζονται με έντονους ρυθ-
μούς τόσο σε επίπεδο εργασίας πεδίου, 
όσο και από πλευράς δράσεων ενημέρω-
σης και ευαισθητοποίησης. 
Οι καταγραφές θαλασσοπουλιών από τη 
στεριά και από τη θάλασσα, η παρακολού-
θηση των αποικιών Αιγαιόγλαρου και Θα-
λασσοκόρακα και οι δράσεις τηλεμετρίας 
συνεχίζονται αδιάλειπτα στις περιοχές του 
Προγράμματος, καθώς και οι συνεργασίες 
με τοπικούς φορείς, αλιείς, κ.ά. 
Σε συνεργασία με τον Δήμο Φούρνων 
Κορσεών, η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλ-

λοντος γιορτάστηκε με τα παιδιά του Δη-
μοτικού σχολείου και των νηπιαγωγείων 
του νησιού, καθώς και με άλλους δημό-
τες με παρουσιάσεις, ζωγραφίζοντας και 
φτιάχνοντας κατασκευές για τα θαλασσο-
πούλια. Στη Μυτιλήνη, σε συνεργασία με 
τον Λεσβιακό Όμιλο Ιστιοπλοϊκό Ανοιχτής 
Θαλάσσης διοργανώθηκε παρουσίαση 
αφιερωμένη στα θαλασσοπούλια και τις 
πολύτιμες ακατοίκητες νησίδες, ενώ στη 
Κέα (Τζια), υποστηρίξαμε τις δράσεις της 
ξεχωριστής Γιορτής Παραμυθιών, που φέ-
τος το θέμα της ήταν η θάλασσα, ενημε-
ρώνοντας το κοινό για τα θαλασσοπούλια 
και ακούγοντας το Παραμύθι «το Τραγούδι 
του Θαλασσοκόρακα».

Και μη ξεχνάτε: κατά το τελευταίο 10ήμε-
ρο του Ιουλίου η κινητή έκθεση του Προ-
γράμματος θα ταξιδεύει μαζί με την ερευ-
νητική ομάδα της Ορνιθολογικής και της 
MOm με το σκάφος της MOm «Οδύσσεια» 
στις Σποράδες και στα νησιά του Βορείου 
Αιγαίου, σταθμεύοντας στα λιμάνια των 
νησιών.
Πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα της 
έκθεσης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελί-
δα του Προγράμματος:
www.ornithologiki.gr/seabirds.
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Το παραμύθι που ακολουθεί είναι βασισμένο στον Κενυάτικο
θρύλο που είχε αφηγηθεί η βραβευμένη με το Νόμπελ 
Ειρήνης Ουανγκάρι Μαατάι στις 28 Φεβρουαρίου 2008 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
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