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Άρχισε και φέτος η καταγραφή Κοτσυφιών στην Αθήνα  

 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε  ολοένα και  αυξανόμενο ενδιαφέρον των κατοίκων
των  μεγάλων  πόλεων  για τους  πράσινους  χώρους.  Αρχίζει  να γίνεται  συνείδηση σε
όλους μας ότι οι χώροι αυτοί συμβάλλουν καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας
της  ζωής  μας  και  ταυτόχρονα  αποτελούν  καταφύγιο  για  την  άγρια  ζωή  μέσα  στις
πόλεις*.

Με σκοπό να στρέψουμε όλοι για λίγα λεπτά την προσοχή μας στη φύση που μας
περιβάλλει, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και η ΑΝΙΜΑ προσκαλούν τους κατοίκους
της Αττικής να παρατηρήσουν, να ακούσουν και να καταγράψουν την παρουσία των
κοτσυφιών στις γειτονιές τους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Καταγραφής Κοτσυφιών
στην Αθήνα, για δεύτερη συνεχή χρονιά!

Εσείς πόσο καλά γνωρίζετε τους φτερωτούς σας γείτονες; Πάρτε και εσείς μέρος στο
Πρόγραμμα Καταγραφής Κοτσυφιών!

Έχετε ένα Κοτσύφι γείτονα;
Καταγράψτε το, συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε εδώ.

* Παράλληλα, και με τον ίδιο σκοπό, δηλαδή την υποστήριξη και ενίσχυση της βιοποικιλότητας μέσα στο
αστικό περιβάλλον, αλλά και την ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων για τη σημασία και ανάγκη
χώρων πρασίνου μέσα στην πόλη, η Ορνιθολογική σχεδίασε και υλοποιεί πρόγραμμα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης με τίτλο «∆ίκτυο Αδόμητων Χώρων για τα Πουλιά και τον Άνθρωπο».

Περισσότερες πληροφορίες για το ∆ίκτυο μπορείτε να βρείτε εδώ

 

   

  

Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών  

  

Άλλη  μια  χρονιά  Μεσοχειμωνιάτικων  Καταμετρήσεων  Υδρόβιων  Πουλιών  (ΜΚΥ)
ολοκληρώθηκε  με  επιτυχία στην οποία συντέλεσε  σε  μεγάλο  βαθμό  η ενθουσιώδης
συμμετοχή  των  εθελοντών  παρατηρητών,  αλλά  και  ο  ανέλπιστα  καλός  καιρός  στην
καρδιά του χειμώνα!

Φέτος οι καταμετρήσεις κάλυψαν περισσότερους από 120 μικρούς και μεγάλους
υγρότοπους της χώρας μας, από τους πλέον σημαντικούς υγροτόπους του Βορρά, όπως
τα δέλτα των ποταμών Έβρου και Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα, τους υγροτόπους του
Νέστου, τη λίμνη Κερκίνη, την Πρέσπα, τον Αμβρακικό, το Μεσολόγγι και το Κοτύχι,
έως μικρούς παράκτιους νησιωτικούς υγρότοπους, ορεινές λίμνες, ακόμη και
ταμιευτήρες. Στις καταμετρήσεις συμμετείχαν πάνω από 150 εθελοντές
ορνιθοπαρατηρητές από όλη την Ελλάδα, καθώς και προσωπικό των Φορέων
∆ιαχείρισης και τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις.
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Το είδος του μήνα: Θαλασσοκόρακας
Το θαλασσοπούλι που γεννά στην καρδιά του χειμώνα  

 

 

Ο πρωταγωνιστής του Προγράμματος LIFE της Ορνιθολογικής για τα θαλασσοπούλια,
αποτελεί  ένα ξεχωριστό θαλασσοπούλι, διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα. Συνήθως
συναντάται σαν μια μαύρη φιγούρα που κάθεται στα βράχια της ακτής ή να κολυμπά
μισοβυθισμένος στο νερό.

Ο Θαλασσοκόρακας προτιμά τις βραχώδεις ακτές, από όπου απομακρύνεται ελάχιστα.
Τρέφεται με μικρά ψάρια, που πιάνει κωπηλατώντας με τα δυνατά του πόδια κοντά στο
βυθό. Όταν χορτάσει, συνηθίζει να κάθεται με  μισάνοιχτα φτερά στους βράχους της
ακτής.
∆εν μεταναστεύει και φωλιάζει πολύ νωρίς (μερικοί ακόμα και από το ∆εκέμβριο) σε
απόκρημνες βραχώδεις ακτές, νησίδες και μεγάλες σπηλιές.
Τον συναντάμε σε  όλες τις νησιωτικές ακτές, όπου φωλιάζουν 1.000-1.200 ζευγάρια,
αλλά πιο συχνά στο βόρειο Αιγαίο και τις Σποράδες, που φιλοξενούν τις μεγαλύτερες
αποικίες του στην Ελλάδα.

Πώς να τον αναγνωρίσετε:
Μοιάζει με τον κοινό Κορμοράνο, με τον οποίο συγγενεύει, αλλά είναι μικρότερος και με
πιο λεπτό λαιμό, κεφάλι και ράμφος. Ο Θαλασσοκόρακας ζει στη θάλασσα, ενώ ο
Κορμοράνος προτιμά υγρότοπους και λιμάνια.

Η τροφή του λιγοστεύει εξαιτίας της θαλάσσιας ρύπανσης και της υπεραλίευσης κοντά
στις ακτές, μιας και σε αντίθεση με άλλα θαλασσοπούλια, δεν μπορεί να ακολουθήσει τα
ψαροκάικα και να τραφεί με τα μη εμπορεύσιμα ψάρια που πετιούνται. Μερικοί
πιάνονται σε δίχτυα καθώς βουτούν. Επιπλέον, η συνήθειά του να κολυμπά συνεχώς τον
κάνει ευάλωτο σε πετρελαιοκηλίδες.
Οι φωλιές του στις νησίδες είναι εύκολα προσιτές, αλλά, ευτυχώς γι’ αυτόν, οι
ανεπιθύμητες επισκέψεις στις νησίδες είναι ελάχιστες την περίοδο που φωλιάζει.

Ο Θαλασσοκόρακας σε αριθμούς
Μήκος: 0,75 μέτρα
Άνοιγμα φτερών: 1 μέτρο
Κατανομή: Νησιά και βραχώδεις ακτές της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.
Ελληνικός πληθυσμός: περίπου 1.000- 1.200 ζευγάρια

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον Θαλασσοκόρακα εδώ

Την εποχή αυτή, κάποιοι Θαλασσοκόρακες έχουν ήδη μικρά, ενώ άλλοι ετοιμάζουν τις φωλιές τους.

Παρατηρήσατε κάποιο Θαλασσοκόρακα;
Βοηθήστε μας στην καταγραφή του πληθυσμού τους
καταχωρώντας τις παρατηρήσεις σας εδώ
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