IBA caretakers

Το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο του Δικτύου των Υπ. Παρακολούθησης των ΙΒΑ
V O L U M E

1 2
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Στοιχεία από τους Υπεύθυνους
Παρακολούθησης για τις ΙΒΑ, 2009.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, συλλέξαμε τις ετήσιες αναφορές από τους
Υπευθύνους Παρακολούθησης με στοιχεία για την κατάσταση της περιοχής
τους, όσον αφορά τις απειλές που αντιμετωπίζει, την κατάσταση των ενδιαι‐
τημάτων και των πληθυσμών των πουλιών σε αυτές. Στόχος είναι να υπάρχει
μια ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση των περιοχών που παρακολου‐
θούνται και τη διαχρονική τους εξέλιξη.

Στοιχεία 2009

1

Παρουσίαση
Περιοχής

2

Παρεμβάσεις

9

Οι περιοχές για τις οποίες στάλθηκαν στοιχεία για το 2009 είναι 32 και αφο‐
ρούν στις περιοχές που παρουσιάζονται στον χάρτη.

Νέα του ∆ικτύου

12

Νέα του ∆ικτύου

11

Η αποστολή των αναφορών από τους Υπευθύνους Παρακολούθησης είναι
μια από τις σημαντικότερες δράσεις του δικτύου και για αυτό καλούνται όλοι
μια φορά το χρόνο να αφιερώνουν λίγο χρόνο για τη συμπλήρωσή της.

Ενδιαφέρουσες
Ιστοσελίδες

21

Νέα της Ορνιθολογικής

22

Μαργαρίτα Τζάλη
Συντονίστρια Δικτύου Υπευθύνων Παρακολούθησης ΙΒΑ
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Λίμνη Παμβώτιδα: το νησί και στο βάθος η πόλη των Ιωαννίνων

© Σ. Κανακάρης

Παρουσίαση Περιοχής
GR070 Λίμνη Παμβώτιδα (Ιωαννίνων)
Η λίμνη Παμβώτιδα, η δεύ‐
τερη παλαιότερη λίμνη της
Ευρώπης μετά την Οχρίδα,
δημιουργήθηκε πριν από
περίπου πέντε εκατομμύρι‐
α χρόνια.

Χαρακτηρίζεται ως μία ρηχή
ευτροφική προς υπερτροφι‐
κή λίμνη. Καταλαμβάνει
έκταση περί τα 22 km2, το
μέσο βάθος της είναι 4m
και το μέγιστο 9m. Ο όγκος

νερού κυμαίνεται μεταξύ 80
και 120 εκ. m³, με μέσο υ‐
δραυλικό χρόνο ανανέωσης
του νερού μεγαλύτερο των
11 μηνών.

Είδη χαρακτηρισμού για
την περιοχή είναι:

Παραλίμνια περιοχή στο κέντρο της πόλης με τον ποδηλατόδρομο

Το Κιρκινέζι
Falco naumanni
Ο Κορμοράνος
Phalacrocorax carbo

© Ρ. Τσιακίρης
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Παλαιότερα επικοινωνούσε με
τη γειτονική λίμνη Λαψίστα
(έκτασης 10 km2) με ένα αβα‐
θές έλος, διανθισμένο με μι‐
κρές νησίδες, ένα οικοσύστη‐
μα μεγάλης οικολογικής αξίας
για ψάρια (δρόμοι μετακίνη‐
σης χελιού), αμφίβια, υδρόβια
ερπετά, πουλιά και θηλαστικά.
Η αποξήρανση της λίμνης Λα‐
ψίστας τη δεκαετία του 1960
αποτέλεσε την πρώτη κύρια
καταστροφική παρέμβαση, η
οποία ολοκληρώθηκε το 1970‐

PAGE

71 όταν κατασκευάσθηκε ανά‐
χωμα πέριξ της Παμβώτιδας
μεταβάλλοντάς την σε κλειστή
δεξαμενή για τις ανάγκες της
άρδευσης. Η δημιουργία του
αναχώματος είναι συνώνυμη
με την απώλεια των ρηχών
εκτάσεων της λίμνης και των
παροδικά πλημμυριζόμενων
υγρών λιβαδιών, τους σημα‐
ντικότερους βιοτόπους της,
ενώ απέκοψε και την επικοι‐
νωνία με τις καρστικές πηγές
και τις καταβόθρες της λίμνης.

Φαλαρίδα Fulica atra

© Ν. Μπούκας

Οι ρηχές εκτάσεις
Οι ρηχές εκτάσεις μαζί με τους
καλαμώνες αποτελούν κρίσιμο
Λίμνη Παμβώτιδα: οι καλαμώνες στην περιοχή Ντουραχάνι είναι σημαντι‐
κή περιοχή για το φώλιασμα της Λαγγόνας και της Βαλτόπαπιας
τόπο για την αναπαραγωγή, το
φώλιασμα, την εκκόλαψη και
κυρίως για τροφοληψία πτη‐
νών και ψαριών. Η αδυναμία
της φυσικής αναπαραγωγής
των ψαριών σήμανε την
άμεση μείωση των πληθυ‐
σμών τους. Σήμερα από τα 20
είδη ψαριών η παρουσία των
έξι εξαρτάται αποκλειστικά
από τους τεχνητούς εμπλουτι‐
σμούς. Το ίδιο ισχύει και για
το χέλι, του οποίου ο κύριος
φυσικός διάδρομος
© Ρ. Τσιακίρης
εμπλουτισμού
της Όπως ο Λασπότρυγγας (Tringa glareola) δεκάδες είδη επισκέπτονται τις
παραλίμνιες
εκτάσεις
κατά
τη
μετανάστευση
λίμνης με νεαρά
άτομα από τον ποτα‐
μό Καλαμά, μέσω της
αποξηραμένης σήμε‐
ρα λίμνης Λαψίστας,
έχει διακοπεί.
© Ν. Μπούκας
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Ενδημικά είδη
Για το ενδημικό είδος ψα‐
ριού όμως Τσίμα ( Phoxinel‐
lus epiroticus) οι αλόγιστες
ανθρώπινες επεμβάσεις δεν
έχουν
επιστροφή.
H
“μαρίδα της λίμνης” ψαρεύ‐
ονταν σε τόνους, όμως την
τελευταία δεκαετία έχει
πιθανότατα
εξαφανισθεί.
Καθώς το είδος Phoxinellus
epiroticus
συναντιόνταν
μόνο στην Παμβώτιδα, η

εξαφάνισή του στέρησε την
παγκόσμια πανίδα από ένα
είδος.
Προς την ίδια τύχη οδεύει
και το ενδημικό ορθόπτερο
Chorthippus lacustris, η κα‐
τανομή του οποίου σε ολό‐
κληρο τον πλανήτη περιορί‐
ζεται στα υγρά λιβάδια πε‐
ριφερειακά της λίμνης των
Ιωαννίνων, στον υγρότοπο
γύρω από το μουσείο κέρι‐

Η Ορνιθοπανίδα της λίμνης
Η Παμβώτιδα έχει ενταχθεί στις Σημα‐
ντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ευ‐
ρώπης (ΙΒΑ 070) και στο δίκτυο προ‐
στατευόμενων περιοχών NATURA
(GR2130005). Παρόλα αυτά η ορνιθο‐
πανίδα της ευρύτερης περιοχής παρα‐
μένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη αφού
λίγες καταγραφές έχουν πραγματοποι‐
ηθεί μόλις τα τελευταία 10‐15 χρόνια.
Ο συνολικός αριθμός ειδών πουλιών
ανέρχεται στα 171, εκ των οποίων δύο
νέα είδη καταγράφηκαν αυτή την
άνοιξη (Αργυροπελεκάνος και Γελο‐
γλάρονο). Από αυτά, 41 είδη ανήκουν
στο Παράρτημα Ι της Κοινοτικής Οδη‐
γίας 79/409 (εκ των οποίων 22 μετανα‐
στευτικά) που προβλέπει «να ληφθούν
άμεσα μέτρα στον βιότοπό τους για
την διατήρησή τους».

νων ομοιωμάτων του Βρέλ‐
λη και στην περιοχή της
Λιμνοπούλας Παραμυθιάς
(GR 2120003). Τα τελευταία
50 χρόνια εκτιμάται ότι έχει
χάσει το 85‐99% του βιοτό‐
που του καθώς τα υγρά λι‐
βάδια μπαζώνονται ενώ ήδη
σε πολλά από αυτά έχουν
χτιστεί οικοδομήματα και
κτηνοτροφικές μονάδες.

Κιρκινέζι (Falco naumanni), το
«γεράκι της παλιάς πόλης»

© Ν. Μπούκας

Λιβελούλα

© Ν. Μπούκας

Χαλκόκοτες (Plegadis falcinellus) στα πλημμυρι‐
σμένα υγρολίβαδα του Κατσικά την άνοιξη

© Ν. Μπούκας
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Ορνιθοπανίδας συνέχεια
Κύριο και σημαντικότερο χα‐
ρακτηριστικό της Παμβώτιδας
και της παρακείμενης πόλης
των Ιωαννίνων είναι ότι εδώ
αναπαράγονται τρία από τα
δέκα είδη της χώρας μας, που
απειλούνται παγκοσμίως με
εξαφάνιση, δηλαδή η Βαλτό‐
παπια (Aythya nyroca) και η
Λαγγόνα (Phalacrocorax pyg‐
meus) στους καλαμώνες της
λίμνης καθώς και το Κιρκινέζι
(Falco naumaniι) στα παλαιά
σπίτια της πόλης και σε κάποι‐
α δημόσια κτίρια.
Απαντώνται επίσης περιστασι‐
ακά ακόμη δύο παγκοσμίως
απειλούμενα είδη που φωλιά‐
ζουν σε γειτονικές περιοχές, ο
Αργυροπελεκάνος (Pelecanus
crispus) και ο Ασπροπάρης
(Neophron percnopterus), ενώ
είδος με προτεραιότητα για
διατήρηση στην Ευρώπη που
φώλιαζε εδώ παλαιότερα εί‐
ναι ο Ήταυρος (Botaurus stel‐
laris). Τέλος δύο είδη που α‐

πειλούνται με εξαφάνιση από
την Ελλάδα, ο Μαύρος Πελαρ‐
γός (Ciconia nigra), και ο Τσί‐
φτης (Milvus migrans) φωλιά‐
ζουν επίσης σε γειτονικές πε‐

ριοχές και χρησιμοποιούν πε‐
ριστασιακά τη λίμνη και τις
περιφερειακές της εκτάσεις
για διατροφή.

Η ακριβοθώρητη Βαλτόπαπια (Aythya nyroca). Λίγα παραπάνω
από 10 ζευγάρια φωλιάζουν στην Παμβώτιδα

Αναπαράγονται
τρία από τα
© Σ. Κανακάρης

Ο Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides) είναι το πιο κοινό είδος ερω‐
διού κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση

δέκα είδη της
χώρας μας που
απειλούνται
παγκοσμίως με
εξαφάνιση

© Ν. Μπούκας

Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus), με νεοσσό στην πλάτη,
το πιο κοινό είδος πουλιού που φωλιάζει στη λίμνη

© Ν. Μπούκας

Ως προσπάθεια
ευαισθητοποίησης – περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
του κοινού για τα πουλιά και την παρατήρησή τους
στη Παμβώτιδα έχει δημιουργηθεί δοκιμαστικά το
ακόλουθο blog:
http://epirusbird.blogspot.com/
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Ανάγκη ουσιαστικής προστασίας

Λίμνη Παμβώτιδα, η βόσκηση μικρόσωμων αγελάδων είναι
σημαντική για την διατήρηση των υγρών λιβαδιών

δόμηση συνεχίζονται εκεί όπου κάποτε
ήταν λίμνη.

© Σ.Κανακάρης

Για την ανάκαμψη του οικοσυστήματος,
σύμφωνα με το Διαχειριστικό Σχέδιο Λί‐
μνης Παμβώτιδας του 2004 [1], απαιτεί‐
ται η εμπόδιση της περαιτέρω υποβάθμι‐
σης και καταστροφής των παραλίμνιων
ενδιαιτημάτων από μπαζώματα, ανέγερ‐
ση οικοδομών, εγκαταστάσεις, οδοποιία,
αποξηράνσεις κτλ, και η αποκατάσταση
των ήδη υποβαθμισμένων ή κατεστραμ‐
μένων παραλίμνιων ενδιαιτημάτων ώστε
να επανασυσταθούν οι ρηχές εκτάσεις
της λίμνης, τα υγρά λιβάδια, και η παρό‐
χθια βλάστηση. Δυστυχώς τίποτε από τα
ανωτέρω δεν εφαρμόζεται. Αντιθέτως
παράνομα μπαζώματα, δρόμοι και οικο‐

Ειδικότερα στο νότιο τμήμα το ανάχω‐
μα Ανατολής‐Κατσικά έχει αποκόψει
από τη λίμνη 3.500 στρέμματα υδρο‐
βιότοπου. Η περιοχή αυτή δεν τυγχά‐
νει καμίας προστασίας καθώς οριοθε‐
τήθηκε εκτός της περιοχής NATURA. Η
22943/2003 K.Υ.A. περί χαρακτηρι‐
σμού της Παμβώτιδας ως περιοχή οι‐
κοανάπτυξης, επίσης επέτρεπε την
οικοπεδοποίηση του υδροβιότοπου.
Με την 3595/2007 απόφασή του το
Σ.τ.Ε. έκανε δεκτή την αίτηση του Συλ‐
λόγου Προστασίας Περιβάλλοντος
Ιωαννίνων και ακύρωσε την ως άνω
Κ.Υ.Α. Το 2009 συντάχθηκε Σχέδιο Προ‐
εδρικού Διατάγματος για την προστα‐
σία της Παμβώτιδας, το οποίο αποτε‐
λώντας κακή αντιγραφή της ακυρωθεί‐
σας Κ.Υ.Α., μόνο κατ’ ευφημισμόν μπο‐
ρεί να αναφέρεται ως “προστασία της
Παμβώτιδας”. Στο πλαίσιο της δημόσι‐
ας διαβούλευσης έχουν καταθέσει
διορθωτικές προτάσεις τόσο η Ελληνι‐
κή Ορνιθολογική Εταιρεία [2] όσο και ο
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος
Ιωαννίνων [3].

Οι πολυπληθείς Καστανοκέφαλοι γλάροι (Larus ridibundus)
κατακλύζουν τον χειμώνα τη
λίμνη και προσεγγίζουν άφοβα
τους ανθρώπους στην προκυμαία

© Κ.Στάρα
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Υγρότοπος Ανατολής‐Κατσικά, θέση δημιουργίας Ορνιθολογικού‐Περιβαλλοντικού Πάρκου Παμβώτιδας.
Πανοραμική άποψη από λόφο της Καστρίτσας, σημερινή κατάσταση

Inside Story Headline

© Κ. Σακκάς

Η προστασία του υγρότοπου
Ανατολής‐Κατσικά είναι ιδιαί‐
τερα σημαντική διότι εκεί έχει
προταθεί από επιστήμονες,
περιβαλλοντικούς φορείς και
την Ορνιθολογική η δημιουρ‐
γία υδροβιολογικού πάρκου.
Για τον σκοπό αυτό συντάχθη‐
κε από την Ορνιθολογική ένα
πρώτο σχέδιο δημιουργίας
του
Ορνιθολογικού
‐
Περιβαλλοντικού
Πάρκου
Παμβώτιδας [4] ως μια βάση
συζήτησης για την προοπτική
δημιουργίας του Πάρκου,
πρόταση που έχει αρχίσει να

υιοθετείται από την τοπική
κοινωνία, τον Φορέα Διαχείρι‐
σης Λίμνης Παμβώτιδας και
την Πανεπιστημιακή κοινότη‐
τα.
Μόνο όμως με τον χαρακτηρι‐
σμό της περιοχής ως Προστα‐
σίας της Φύσης είναι εφικτή η
αποφυγή της συνταγής “ ανά‐
πτυξης”: μπάζωμα ‐ οικοπεδο‐
ποίηση ‐ οικοδόμηση του υ‐
δροβιότοπου. Η δημιουργία ή
όχι του Ορνιθολογικού—
Περιβαλλοντικού Πάρκου, θα
κρίνει είτε την ανάκαμψη του
ευπαθούς και διαταραγμένου

οικοσυστήματος της Παμβώτι‐
δας, είτε την καταδίκη της
λίμνης για πάντα σε κλειστή
δεξαμενή χωρίς ζωή και χωρίς
μέλλον.
Κώστας Σακκάς,
Υπεύθυνος Παρακολούθησης
λίμνης Παμβώτιδας (GR070)
Ρήγας Τσιακίρης
Καλλιόπη Στάρα
Νίκος Μπούκας
Στυλιανός Κανακάρης
Αλκυόνη (Alcedo atthis)

© Χ. Τόλη
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© Σ.Κανακάρης

ΙΒΑ: Κόκκινη γραμμή
ΤΚΣ & ΖΕΠ: Μωβ γραμμή
Περιοχή Οικοανάπτυξης: Γαλάζια γραμμή
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Πρόσφατες Παρεμβάσεις της Ορνιθολογικής
σε ΙΒΑ μετά από καταγγελία Caretaker
Έλος Αγίου Μάμα (GR034)
01/2010
Λαθροθηρία
Όπως είχε αναφερθεί και στο τεύχος του
Ιανουαρίου 2010, στον υγρότοπο του
Άγιου Μάμα η θηροφυλακή συνέλαβε ένα
λαθροκυνηγό κατά τη διάρκεια της νύ‐
χτας. Στην κατοχή του βρέθηκαν τα μη‐
θηρεύσιμα είδη Βαρβάρες (Tadorna ta‐
dorna) και φοινικόπτερα ( Phoenicopterus
ruber). Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρέπεμ‐
ψαν τον λαθροθήρα στην Εισαγγελία, ο
οποίος πρόκειται να δικαστεί.

Εντοπίσατε
κάποια
παρέμβαση
στην περιοχή
σας;
Επικοινωνήστ

Όρος Κόχυλας Σκύρου (GR115)
2005—σήμερα
Αιολικό πάρκο
Στην περιοχή του όρους Κόχυλα στη Σκύ‐
ρο, σχεδιάζεται από το 2005 η εγκατάστα‐
ση αιολικού πάρκου με 111 ανεμογεννή‐
τριες, ισχύος 333 MW. Πρόκειται για το
μεγαλύτερο νησιωτικό αιολικό πάρκο της
Μεσογείου, του οποίου το μεγαλύτερο
μέρος θα βρίσκεται εντός της ΖΕΠ του
δικτύου Natura 2000. Η εγκατάσταση του

αιολικού πάρκου αναμένεται να αλλάξει
καθοριστικά τη συνολική φυσιογνωμία
της περιοχής, καθώς εκτός από το μεγάλο
αριθμό ανεμογεννητριών, θα απαιτηθεί η
διάνοιξη πολλών οδών πρόσβασης (14
χλμ νέο οδικό δίκτυο και 44 χλμ εσωτερι‐
κής οδοποιίας) και η εγκατάσταση γραμ‐
μών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η
περιοχή του Κόχυλα φιλοξενεί μία από τις
μεγαλύτερες αποικίες του Μαυροπετρίτη
στην Ελλάδα και στον κόσμο με περισσό‐
τερα από 550 ζευγάρια του είδους. Το
αίτημα της Ορνιθολογικής και της Ένωσης
Πολιτών Σκύρου είναι να αποκλειστεί η
περιοχή από τη χωροθέτηση αιολικών
πάρκων. Παρόλα αυτά, η Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας πρόσφατα εξέδωσε άδεια πα‐
ραγωγής για το έργο. Οι τοπικές οργανώ‐
σεις, μαζί με την Ορνιθολογική και την
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πο‐
λιτισμού, διερευνούν νομικούς τρόπους
έτσι ώστε να σταματήσει το έργο. (Δείτε
το άρθρο του Αποστόλη Καλτσή παρακά‐
τω).

ε με την
Ορνιθολογική
και στείλτε τη

Όρος Κόχυλας

Θερμοκήπια, Έλος Λάμιας

φόρμα
καταγγελίας.

©Αρχείο
© Α. Καλτσής

PAGE

10

Παρεμβάσεων συνέχεια
Αμβρακικός (GR081)
02/2010
Άλλος ένας αργυροπελε‐
κάνος (Pelecanus crispus)
θανατώθηκε λόγω πρό‐
σκρουσης σε ηλεκτρικούς
πυλώνες στη θέση Σαλαώ‐
ρα στον Αμβρακικό. Παρό‐
μοιο περιστατικό είχε κα‐
ταγγελθεί από την Ορνιθο‐
λογική στις αρχές του
έτους όταν προσέκρουσαν
δύο άτομα στους πυλώ‐
νες. Από το 2008 η Ορνι‐
θολογική έχει επανειλημ‐

μένως επιστήσει την προ‐
σοχή στις αρμόδιες αρχές
για τα καλώδια παροχής
ρεύματος και έχει ζητήσει
την υπογειοποίησή τους
εντός της περιοχής διέλευ‐
σης των πελεκάνων. Η
επιμονή τόσο της Περιφέ‐
ρειας όσο και της Δ.Ε.Η.
Α.Ε. να μην προχωρήσουν
σε υπογειοποίηση των
καλωδίων δημιουργεί ση‐
μαντικά προβλήματα στα
πουλιά.

© Ορνιθολογική

Άλλες Ενδιαφέρουσες Υποθέσεις
Λιμνοθάλασσες Μεσο‐
λογγίου και Αιτωλικού,
δέλτα Αχελώου και εκβο‐
λές Εύηνου (GR092)
Στενά Κλεισούρας
03/2010
Τον Μάρτιο δύο ζευγάρια
Όρνιων (Gyps fulvus) που
φωλιάζουν στο φαράγγι
της Κλεισούρας αναγκά‐
στηκαν να εγκαταλείψουν
τις φωλιές τους λόγω
έντονης όχλησης που προ‐
κλήθηκε από την αυθαίρε‐
τη διάνοιξη αναρριχητικής

διαδρομής. Λόγω της πο‐
λύωρης εγκατάλειψης των
φωλιών τους, η αναπαρα‐
γωγή πιθανόν να απέτυχε
καθώς τα αυγά έμειναν
ακάλυπτα στο κρύο. Ο
πληθυσμός του είδους
είχε
ήδη καταρρεύσει
στην περιοχή και αυτό το
γεγονός μπορεί να οδηγή‐
σει σε εξαφάνιση του εί‐
δους από την περιοχή. Ο
Φορέας Διαχείρισης της
Προστατευόμενης Περιο‐
χής κινητοποιήθηκε άμεσα

Προτάσεις για αναρρίχηση χωρίς κινδύ‐
νους για την άγρια φύση
μπορείτε να βρείτε εδώ

μετά την επιστολή της
Ορνιθολογικής, εξασφαλί‐
ζοντας επιπλέον φύλαξη
στο φαράγγι, με σκοπό να
αποφευχθούν παρόμοια
περιστατικά στο μέλλον.

Μαλαμώ Κορμπέτη
Υπεύθυνη Πολιτικής
Περιβάλλοντος
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Όρος Κόχυλας : από ΙΒΑ σε ΒΙΠΕ*
*ΒΙΠΕ = Βιομηχανική Περιοχή

Είδη χαρακτηρισμού
για την περιοχή είναι:
O Μαυροπετρίτης
Falco eleonorae
O Σκουρόβλαχος
Emberiza caesia
To Σμυρνοτσίχλονο
Emberiza cineracea

Η περιοχή του Κόχυλα στη νότια Σκύ‐
ρο έχει ιδιαίτερη σημασία για την
ορνιθοπανίδα και αυτό μπορεί να το
αντιληφθεί οποιοσδήποτε έχει λίγες
γνώσεις για τα πουλιά. Η απομονωμέ‐
νη θέση της Σκύρου στο κεντρικό Αι‐
γαίο την καθιστά σημαντικό σταθμό
για τα μεταναστευτικά πουλιά, η ε‐
κτεταμένη απότομη βραχώδης ακτή
του Κόχυλα ιδανική για το φωλιασμα
του μαυροπετρίτη (μέσα στις 5 μεγα‐
λύτερες αποικίες παγκοσμίως), η θα‐
μνώδης βλάστηση της περιοχής προ‐
σφέρει πολλές θέσεις φωλιάσματος
για μικρά στρουθιόμορφα. Για αυτό,
άλλωστε, έχει χαρακτηριστεί τόσο ως
Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της
Ορνιθοπανίδας όσο και ως Σημαντική
Περιοχή για τα Πουλιά (ΙΒΑ GR115).

Όρος Κόχυλας

© Α. Καλτσής

Πέρα από την ορνιθολογική αξία, η
ιδιαίτερη οικολογική σημασία του
Κόχυλα συνίσταται και στα εξής:


αποτελεί Τόπο Κοινοτικής Σημα‐
σίας (ΤΚΣ) του Δικτύου NATURA
2000



φιλοξενεί 5 απειλούμενα είδη
φυτών (περιλαμβάνονται στο
Κόκκινο Βιβλίο της Ελληνικής
Χλωρίδας) και άλλα σπάνια και
ενδημικά είδη του Αιγαίου



αποτελεί το φυσικό βιότοπο του
Σκυριανού αλόγου, της μοναδι‐
κής αυτής φυλής ιπποειδών που
απειλείται με εκφυλισμό



φιλοξενεί ένα από τα λιγοστά
ενδημικά είδη ερπετών του Αι‐
γαίου, τη σαύρα Podarcis
gaigeae, ενδημική του αρχιπελά‐
γους της Σκύρου



φιλοξενεί ιδιαίτερους τύπους
βλάστησης, όπως οι αμιγείς δεν‐
δρώδεις συστάδες με σφενδάμια
(Acer sempervirens)

Με λίγα λόγια, ο Κόχυλας θα έπρεπε
να είναι μία Προστατευόμενη Περιο‐
χή με αυστηρούς περιορισμούς στις
οικονομικές δραστηριότητες που διε‐
ξάγονται εντός των ορίων του, έτσι
ώστε να διαφυλαχθεί ο σπουδαίος
και πολυποίκιλος φυσικός του πλού‐
τος. Εντούτοις, άλλοι έχουν σχέδια να
τον μετατρέψουν σε απέραντο εργο‐
τάξιο και βιομηχανική περιοχή.

VOLUME
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Η χωροθέτηση του αιολικού σταθμού σε σχέση με τα όρια της Προστατευόμενης Περιοχής του Κόχυλα (άνευ
ετέρων σχολίων…)

Google Earth

Το μεγαλύτερο τμήμα του Κόχυλα βρίσκεται στην
ιδιοκτησία της Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας του Αγίου
Όρους η οποία ενοικιάζει την περιοχή σε Σκυρια‐
νούς κτηνοτρόφους με χαμηλό αντίτιμο ως βοσκό‐
τοπο. Η περιοχή τράβηξε την προσοχή των επενδυ‐
τών της αιολικής ενέργειας, καθώς συγκέντρωνε
δύο κρίσιμα για αυτούς χαρακτηριστικά: υψηλό
αιολικό δυναμικό και έναν κύριο ιδιοκτήτη ο οποίος
μάλιστα φάνηκε ιδιαίτερα πρόθυμος να συνεργα‐
στεί. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η σύσταση κοινοπρα‐
ξίας της εταιρείας με την Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας και
η κατάστρωση ενός ‘μεγαλόπνοου’ σχεδίου: 10 αιο‐
λικοί σταθμοί, 111 ανεμογεννήτριες των 130 μ.
ύψος, συνολική ισχύς 333 MW. Μέχρι τις αρχές του
2006 είχε ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του έργου και
η κατάθεση της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επι‐
πτώσεων ΠΠΕ, με την τοπική κοινωνία μέχρι τότε να
έχει πλήρη άγνοια της όλης κατάστασης. Μόλις στα
τέλη του 2006 άρχισε να μαθαίνονται αποσπασμα‐
τικά τα σχέδια της Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας και ακού‐
γονται οι πρώτες φωνές διαμαρτυρίας. Την άνοιξη
του 2007 πραγματοποιείται μία πρώτη συνάντηση
εκπροσώπων της εταιρείας και της Ι.Μ. Μεγίστης
Λαύρας με εκπροσώπους της σκυριανής κοινωνίας ,
ενώ η πρώτη και μοναδική ανοιχτή εκδήλωση πλη‐

ροφόρησης της τοπικής κοινωνίας για το έργο πραγ‐
ματοποιείται στη Σκύρο τον Ιούνιο του 2007, δύο
ολόκληρα χρόνια μετά τη χωροθέτηση του έργου.

Παρά την καταφανέσταστη υψηλή οικολογική αξία
της περιοχής, η εταιρεία επιμένει να υποστηρίζει ότι
η περιοχή δεν έχει οικολογική σημασία. Αυτό μάλι‐
στα υποστηρίζεται από τον πρόεδρο της εταιρείας
σε σχετικό ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας
“The Independent” (12/6/2007)
«…το νότιο τμήμα της Σκύρου είναι ένας ερημότο‐
πος με μικρή οικολογική σημασία.»
Και συνεχίζει με την «κολακευτική» για την τοπική
κοινωνία αποστροφή:
«Λίγοι κινδυνολόγοι είναι υπεύθυνοι για την αντίθε‐
ση της τοπική κοινωνίας, η οποία σύντομα θα μετα‐
πειστεί λόγω των οικονομικών οφελών». Και κλείνει
λέγοντας: «Ξαφνικά ενδιαφέρονται για τα έντομα
και τα άλογα; Δείξτε μου έναν Σκυριανό που νοιάζε‐
ται για το περιβάλλον και θα φάω το καπέλο μου».
Στο πλαίσιο αυτό, βέβαια, οι επαφές της τοπικής
κοινωνίας με την ηγεσία της Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας
(φθινόπωρο 2007) αποβαίνουν εντελώς άκαρπες.
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του ΤΚΣ και της ΖΕΠ
γ) τη υποβάθμιση του ΤΚΣ και την εξά‐
λειψη αντιπροσωπευτικών χαρακτηρι‐
στικών του
δ) να θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότη‐
τα και συνεκτικότητα του ΤΚΣ και ως
εκ τούτου τους σκοπούς διατήρησής
του».

Όρος Κόχυλας

© Α. Καλτσής

Προηγουμένως, η Ένωση Πολιτών
Σκύρου για το Περιβάλλον, σε συνερ‐
γασία με την Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρεία και την Ελληνική Εταιρεία
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, κατα‐
θέτει 18σέλιδο υπόμνημα προς όλες
τις αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνο‐
ντας τις παραλείψεις και τις ανακρί‐
βειες της ΠΠΕ και τις πολλαπλές αρνη‐
τικές συνέπειες που θα επιφέρει η
κατασκευή του αιολικού σταθμού. Οι
παρατηρήσεις αυτές αναγνωρίζονται
από το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς
στη γνωμοδότησή του εκφράζει πολύ
σοβαρές επιφυλάξεις για την υλοποίη‐
ση του έργου, επισημαίνοντας
(μεταξύ άλλων) πως:
«Από την εγκατάσταση και λειτουργία
του εν θέματι έργου καταλαμβάνεται
μόνιμα το 49% (σχεδόν η μισή
έκταση) της περιοχής Δικτύου
NATURA 2000. Αυτό θα έχει ως αποτέ‐
λεσμα:
α) να θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τα οι‐
κολογικά χαρακτηριστικά του ΤΚΣ και
της ΖΕΠ
β) να ελαττώνει σημαντικά την έκταση

Παρ’ όλα αυτά, η προϊστάμενη αρχή
της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
δεν «πείθεται» από τις επιφυλάξεις
του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος και γνωμοδοτεί θετικά
για το έργο (Ιούνιος 2009), θέτοντας
ελάχιστες προϋποθέσεις για τη συνέ‐
χιση του έργου, ενώ πριν μερικές ε‐
βδομάδες υπογράφηκε και η απόφα‐
ση άδειας παραγωγής ενέργειας για
όλους τους επιμέρους αιολικούς
σταθμούς, ενώ δεν έχει ακόμη κατατε‐
θεί η ΜΠΕ. Αυτή η τελευταία εξέλιξη,
βεβαίως, είναι απόρροια της ψήφισης
του νόμου για την επιτάχυνση της
ανάπτυξης των ΑΠΕ, με τον οποίο με
περισσή ελαφρότητα το Υπουργείο
ανοίγει το δρόμο για την ανεξέλεγκτη
χωροθέτηση των αιολικών σταθμών,
καταργώντας στην ουσία την Νομοθε‐
σία των Προστατευόμενων Περιοχών.
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, είναι
σαφές πως η αντίθεσή μας στο σχεδι‐
ασμό αιολικού σταθμού δεν είναι
στείρα αντίδραση αλλά ζωτικής σημα‐
σίας για το ίδιο το νησί: πρόκειται για
ένα έργο που θα πλήξει ανεπανόρθω‐
τα την οικολογική του αξία και θα
αλλοιώσει μόνιμα τη φυσιογνωμία
του νησιού, ενώ παράλληλα η σκυρια‐
νή κοινωνία δε συμμετείχε και δεν
είχε λόγο στο σχεδιασμό του και από
την υλοποίηση του τελικά θα έχει ελά‐
χιστα έως μηδαμινά οφέλη.

VOLUME
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Εδώ και 3 χρόνια, σε συνεργασία με τοπικούς
φορείς όπως η Ένωση Πολιτών Σκύρου για το
Περιβάλλον, η Ένωση Μικρόσωμης Φυλής Αλό‐
γων Σκύρου κ.α. βρισκόμαστε σε διαρκή προ‐
σπάθεια αποτροπής του εν λόγω σχεδίου, με
συγκεκριμένες ενέργειες:


Κατάθεση υπομνήματος στις αρμόδιες
αρχές κατά την περίοδο εξέτασης της ΠΠΕ



Δημοσιοποίηση του ζητήματος με ενημέ‐
ρωση βουλευτών, ευρωβουλευτών και του
(τότε) Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Ευρω‐
παϊκής Ένωσης κ. Σταύρου Δήμα



Προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια για τις
αποφάσεις αδειοδότησης παραγωγής ε‐
νέργειας από τη ΡΑΕ, καθώς και ως προς
το κομμάτι του αμφιλεγόμενου ιδιοκτησια‐
κού καθεστώτος του Κόχυλα και ενώ βέβαια
αναμένεται και η κατάθεση της ΜΠΕ για τις
περαιτέρω νομικές ενέργειες



Συνεργασίες και κοινές δράσεις με κινήσεις
πολιτών από την υπόλοιπη Ελλάδα (και μέσω
του Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Αι‐
γαίου) που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα ζητή‐
ματα αλόγιστης χωροθέτησης αιολικών
σταθμών (Ν. Εύβοια, Άνδρος, Ευρυτανία,
Λακωνία κ.α.)

Παράλληλα, όμως, με αφορμή το συγκεκριμένο
ζήτημα γίνεται διαρκής προσπάθεια ανάδειξης
της οικολογικής αξίας του Κόχυλα και σχεδια‐
σμού δράσεων διατήρησης της Προστατευόμενης
Περιοχής:


Παρουσιάσεις – παρεμβάσεις σε ημερίδες
και συνέδρια, με σκοπό τόσο την ανάδειξη
της οικολογικής αξίας της περιοχής, αλλά και
της απαξιωτικής για τις ΠΠ νομοθετικής πρω‐
τοβουλίας του ΥΠΕΚΑ



Εντός του 2009 σχεδιάστηκαν και τοποθετή‐
θηκαν ενημερωτικές πινακίδες σχετικά με
την οικολογική αξία του Κόχυλα σε επίκαιρα
σημεία της περιοχής



Μέσα από την κινητοποίηση και τη συνεργα‐
σία των τοπικών κινήσεων στη Σκύρο με
άλλες οικολογικές οργανώσεις
(Ορνιθολογική, Ελλ. Εταιρεία Περιβάλλοντος
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Ενημερωτική πινακίδα στην περιοχή Άρι στον Κόχυλα

© Α. Καλτσής

και Πολιτισμού) προέκυψε και η κατάθεση
πρότασης στην ΕΕ για χρηματοδότηση Προ‐
γράμματος LIFE για τη Διατήρηση της Βιοποικι‐
λότητας της Σκύρου, η οποία εγκρίθηκε πριν
μερικές εβδομάδες. Το πρόγραμμα θα ξεκινή‐
σει εντός του 2010 και ελπίζουμε ότι θα απο‐
τελέσει ένα πολύ σοβαρό βήμα όχι μόνο για
την ανάδειξη και διατήρηση της οικολογικής
αξίας του νησιού, αλλά και ένας τρόπος να
«πειστεί» η Διοίκηση να εγκαταλείψει τη λογι‐
κή της προχειρότητας στον περιβαλλοντικό
σχεδιασμό και να τηρήσει επιτέλους υπεύθυ‐
νη στάση, τείνοντας «ευήκοον ους» τόσο στις
κινήσεις πολιτών, όσο και στις οικολογικές
οργανώσεις που αποδεδειγμένα έχουν κατα‐
βάλλει σοβαρές προσπάθειες για τη διατήρη‐
ση της άγριας ζωής στην Ελλάδα.

Αποστόλης Καλτσής
Υπεύθυνος Παρακολούθησης Όρους Κόχυλα,
Σκύρος (GR115)
Ένωση Πολιτών Σκύρου για το Περιβάλλον
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Η Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmeus)
στη λίμνη της Καστοριάς
Η Λαγγόνα είναι το μικρότερο είδος
της οικογένειας των Φαλακροκορακί‐
δων στην οποία ανήκουν 37 είδη σε
όλο τον κόσμο από τα οποία τα τρία
υπάρχουν στην Ελλάδα. Τα άλλα δύο
είναι ο Κορμοράνος (Phalacrocorax
carbo) και ο Θαλασσοκόρακας ( Pha‐
lacrocorax aristotelis).

Λαγγόνες σε φωλιά

Μέχρι το 1998 στη λίμνη της Καστο‐
ριάς αναπαράγονταν 10‐20 ζευγάρια
στη μικτή αποικία με τους Ερωδιούς
στο παραλίμνιο δάσος κοντά στις
εργατικές κατοικίες.
Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις όμως
στην περιοχή, όπως επιχωματώσεις
για επέκταση χωραφιών και η κοπή
δένδρων σε παρακείμενο ιδιωτικό
λευκώνα επηρέασαν την αναπαραγω‐
γή της Λαγγόνας και μέχρι το 2002
θεωρούνταν ότι δεν αναπαράγονταν
στη λίμνη της Καστοριάς.
Ο δήμος Καστοριάς προκειμένου να
προστατεύσει την συγκεκριμένη α‐
ποικία το 2000 αγοράζει τον ιδιωτικό
λευκώνα .

© Χ. Τόσκος

Η Λαγγόνα ζει σε υγροτόπους με γλυ‐
κά νερά και σπανιότερα σε παράκτι‐
ους υγροτόπους. Φωλιάζει κατά αποι‐
κίες σε καλαμιώνες ή σε πυκνά δέν‐
δρα παραλίμνιων ή παραποτάμιων
δασών μόνη της ή σε μικτές αποικίες
με Ερωδιούς ,Κορμοράνους, Χαλκόκο‐
τες και Χουλιαρομύτες.
Στη λίμνη της Καστοριάς παρατηρείται
σε όλη την διάρκεια του χρόνου στην
παραλίμνια ζώνη κατά μήκος της α‐
κτής της χερσονήσου, στην παραλίμνι‐
α ζώνη κατά μήκος του καλαμιώνα,
στα υγρά λιβάδια και στο παραλίμνιο
δάσος.

Το 2002 μέλη της Εταιρίας Προστασί‐
ας Περιβάλλοντος Καστοριάς έπειτα
από επίσκεψη στην αποικία των ερω‐
διών, στην περιοχή κάτω από τις ερ‐
γατικές κατοικίες, διαπίστωσαν ότι
είχαν φωλιάσει 20 περίπου ζευγάρια
από Λαγγόνες.
Από τότε η αποικία παρακολουθείται
συστηματικά και οι καταγραφές έχουν
δείξει σημαντική αύξηση των ζευγα‐
ριών που αναπαράγονται στην λίμνη
της Καστοριάς (2002 15‐20 ζευγ., 2003
15‐20 ζευγ., 2004 30‐35 ζευγ., 2005 37
ζευγ., 2006 35 ζευγ., 2007 100 ζευγ.)
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Την άνοιξη του 2007 παρατη‐
ρήθηκε ότι σε δένδρα πολύ
κοντά στην παραλία της πόλης
της Καστοριάς, στην περιοχή
όπου κατά την διάρκεια του
χειμώνα κούρνιαζε μεγάλος
αριθμός πουλιών, άρχισε να
δημιουργείται μία νέα αναπα‐
ραγωγική αποικία στην οποία
φώλιασαν 42 ζευγάρια.
Προκειμένου να προστατευθεί
η συγκεκριμένη αποικία η Ε‐

ταιρία Προστασίας Περιβάλ‐
λοντος Καστοριάς και η Ελλη‐
νική Ορνιθολογική Εταιρία
έπειτα από παρεμβάσεις που
έκαναν στη Νομαρχιακή Αυτο‐
διοίκηση Καστοριάς κατάφε‐
ραν με απόφαση του Νομάρχη
να οριοθετηθεί η περιοχή με
σημαδούρες και να απαγορευ‐
τεί το ψάρεμα στην περιοχή
κατά την διάρκεια της αναπα‐
ραγωγικής περιόδου.

Σήμερα ο αναπαραγωγικός
πληθυσμός της Λαγγόνα στη
λίμνη της Καστοριάς ανέρχε‐
ται σε 180‐ 200 ζευγάρια, τα
οποία αναπαράγονται και στις
δύο αποικίες.
Χρήστος Τόσκος
Υπεύθυνος Παρακολούθησης
λίμνης Καστοριάς (GR048)

Νεαρές λαγγόνες στην αποικία

Αποικία Λαγγόνων
© Χ. Τόσκος

© Χ. Τόσκος
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Στέγη για τα Κιρκινέζια της Λήμνου
Η Ορνιθολογική, σε συνεργασία με τον
Δήμο Μούδρου τοποθέτησε στη Λήμνο
τεχνητές φωλιές για τα Κιρκινέζια
(γνωστά ως Αλεμονάτες ή Ανεμολάτες)
σε επιλεγμένες θέσεις στα χωριά Κοντο‐
πούλι, Καλλιόπη και Ρωμανού. Η δράση
αυτή αποτελεί μέρος της τοπικής δράσης
της Ορνιθολογικής με έδρα το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλιό‐
πης.
Το Κιρκινέζι είναι ένα ξεχωριστό γεράκι,
μιας και έχει επιλέξει να ζει κοντά στον
άνθρωπο και να φτιάχνει τη φωλιά του
σε κεραμίδια ή ανοίγματα παλιών σπι‐
τιών, χωρίς να φοβάται ιδιαίτερα την
ανθρώπινη παρουσία. Η Λήμνος φιλοξε‐
νεί σημαντικό πληθυσμό του είδους, γι’
αυτό άλλωστε και τα Κιρκινέζια αποτε‐
λούν αναπόσπαστο στοιχείο του φυσι‐
κού περιβάλλοντος του νησιού, ιδιαίτερα
των αγροτικών εκτάσεων μεταξύ των
χωριών Ρουσσοπούλι, Ρεπανίδι, Κοντο‐
πούλι και Καλλιόπη.

Στο Κοντοπούλι, τοποθετήθηκαν φωλιές
στο Δημοτικό σχολείο του χωριού με τη
βοήθεια όλων των μαθητών του σχολεί‐
ου, καθώς και ομάδας μαθητών από τα
Γυμνάσια Μύρινας και Λειβαδοχωρίου.
Επόμενος «στόχος» ήταν το Κέντρο Εξυ‐
πηρέτησης Πολιτών του χωριού στο ο‐
ποίο τοποθετήθηκε άλλη μια φωλιά.
Επίσης, φωλιές τοποθετήθηκαν στο Κέ‐
ντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στην
Καλλιόπη, καθώς και σε επιλεγμένες θέ‐
σεις του χωριού Ρωμανού. Οι φωλιές
τοποθετήθηκαν φέτος πιλοτικά, ώστε
του χρόνου να τοποθετηθεί μεγαλύτερος
αριθμός και σε περισσότερες θέσεις του
νησιού.
Στα παιδιά έγινε ενημέρωση από μέλη
της Ορνιθολογικής σχετικά με τα Κιρκινέ‐
ζια, μοιράστηκε ενημερωτικό υλικό και
μετά την τοποθέτηση των φωλιών οι
μαθητές ανέλαβαν την παρακολούθηση
των φωλιών τις οποίες, χωρισμένοι σε
ομάδες (λίγων μελών ή ακόμα και μια
ολόκληρη τάξη), θα πρέπει να παρακο‐
λουθούν εντατικά και να συ‐
μπληρώνουν πρωτόκολλα παρα‐
κολούθησης, ώστε να γνωρίζου‐
με το ιστορικό της υιοθέτησης
της φωλιάς από τα πουλιά (π.χ.
αριθμός μικρών που γεννήθη‐
καν, πότε πέταξαν οι πρώτοι
νεοσσοί, κ.λπ.).
Στη δράση αυτή συμμετείχαν η
Συντονίστρια Ενημέρωσης ‐ Ευ‐
αισθητοποίησης Δράσεων Δια‐
τήρησης της Ορνιθολογικής,
Ρούλα Τρίγκου, και ο Υπεύθυνος
Παρακολούθησης της ΙΒΑ GR132
Λήμνου, Νάσος Παπαστυλιανού.

© Ρ. Τρίγκου/ Ορνιθολογική
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Οι φωλιές
τοποθετήθηκαν
φέτος πιλοτικά,
ώστε του
χρόνου να
τοποθετηθεί
μεγαλύτερος
αριθμός και σε
περισσότερες
θέσεις του
νησιού.

© Π. Λατσούδης

Το Κιρκινέζι έχει χαρακτηρι‐
στεί ως είδος που απειλείται
παγκοσμίως και ο πληθυσμός
του έχει μειωθεί δραματικά τα
τελευταία χρόνια, τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στην υπόλοι‐
πη Ευρώπη. Τα κυριότερα
προβλήματα που αντιμετωπί‐

ζει είναι η εντατικοποίηση της
γεωργίας πού μειώνει τις περι‐
οχές όπου τρέφεται (λιβάδια,
ακαλλιέργητες εκτάσεις, κ.ά.),
ο περιορισμός των μη αρδευό‐
μενων καλλιεργειών, όπως τα
σιτηρά, η εντατική χρήση φυ‐
τοφαρμάκων και η μείωση
των διαθέσιμων θέσεων φω‐
λιάσματος στους οικισμούς. Η
μείωση αυτή οφείλεται στην
καταστροφή των παλιών κτιρί‐
ων (σπίτια, καλύβες, αποθή‐
κες, κ.ά.), καθώς και στις επι‐
διορθώσεις τους με νέα υλικά.
Έχοντας λοιπόν πλέον πρόβλη‐

μα εύρεσης κατάλληλων θέσε‐
ων φωλιάσματος, οι Αλεμονά‐
τες βρίσκουν στις τεχνητές
φωλιές ένα ασφαλές σπίτι για
να φωλιάσουν και να μεγαλώ‐
σουν τα μικρά τους.
Με μεγάλη χαρά διαπιστώθη‐
κε ότι οι περισσότερες από τις
φωλιές που τοποθετήθηκαν
κατοικήθηκαν από τα κιρκινέ‐
ζια, οπότε και αναμένουμε
τους απογόνους τους!
Ρούλα Τρίγκου
Συντονίστρια Ενημέρωσης ‐
Ευαισθητοποίησης Δράσεων
Διατήρησης
© Ρ. Τρίγκου/ Ορνιθολογική
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Είδη χαρακτηρισμού
για την περιοχή είναι:
H Bαλτόπαπια
Aythya nyroca
Ο Μικροτσικνιάς
Ixobrychus minutus

Λίμνη Στυμφαλία: ένα οικοσύστημα ανάμεσα
σε ανθρώπους
Το 2000, η ΜΚΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ που έχει
έδρα το ορεινό χωρίο του Κρυονερίου
Κορινθίας, έκανε το πρώτο της περιβαλλο‐
ντικό βήμα στη γειτονική περιοχή της
Στυμφαλίας. Σε συνεργασία με το Δήμο
Στυμφαλία, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεο‐
λαίας Στυμφαλίας, το Δασαρχείο, το ΕΚΒΥ
και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία,
αναπτύξαμε δραστηριότητες παρακολού‐
θησης της ευρύτερη περιοχής της λίμνης
και δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευ‐
σης. Οι πρώτοι άνθρωποι που ασχολήθη‐
καν με την περιοχή ήταν ευρωπαίους εθε‐
λοντές ( Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία)
με τους οποίους δημιουργήσαμε, μεταξύ
άλλων, μια έκθεση για τη λίμνη που στε‐
γάζεται στο παλιό σχολείου του χωριού
Κυλλήνη (ή Μπούζι) από το 2004. Αυτή η
έκθεση είναι μέρος των περιβαλλοντικών
εκδρομών που αναλαμβάνουμε για σχο‐
λεία, ομάδες και μονωμένα άτομα, σε
συνεργασία με την Οικοτουριστική επιχεί‐
ρηση Ελισσών.

Καταμετρήσεις στη λίμνη Στυμφαλία

© E. Mappus

Πέρα από τις εργασιακές ή εθελοντικές
σχέσεις μου με την περιοχή, πηγαίνω συ‐
χνά στα γύρω βουνά για περίπατο και
αποφάσισα το 2009, να γίνω υπεύθυνος
παρακολούθησης της περιοχής IBA,
“joignant l’utile à l’agréable” (γαλλικά για:
«συνδυάζοντας το χρήσιμο με το ευχάρι‐
στο») .
Οι παρατηρήσεις γίνονται μια φορά τον
μήνα και είναι ανοιχτές στο κοινό. Συνή‐
θως έρχονται και 2, 3 μέλη της Φιλοξενίας
και μετά την παρατήρηση απολαμβάνου‐
με την φύση (περίπατο, πικ‐νικ).
Η περιοχή της λίμνης είναι σε 600 μέτρα
υψόμετρο, και περικυκλώνεται από βου‐
νά (Ζήρεια, Ολύγιρτος, Απέλαυρος όρος)
με υψόμετρο από 1.500 έως 2.100 μέτρα.
Τους τελευταίους μήνες έχουμε παρατη‐
ρήσει: Βαλτοπάπιες, Φαλαρίδες, Σκουφο‐
βουτηχτάρια, Νεροκότες, Τσικνιάδες
(Σταχτοτσικνιάδες, Προφυροτσικνιάδες,
Μικροτσικνιάδες), Χαλκοκότες, Αρπακτικά
(Καλαμόκιρκους, Γερανικές, Βραχοκιρκίνε‐
ζα) και άλλα είδη. Χωρίς περαιτέρω ανά‐
λυση μπορούμε να πούμε ότι ο αριθμός
των πουλιών έχει μειωθεί. Η στάση του
νερού είναι χαμηλή και οι ανθρώπινες
ενοχλήσεις είναι οι εξής: σκουπίδια, αγρο‐
τικές καλλιέργειες (με άντληση νερού),
παράνομη αλιεία με δίκτυα και ελεύθερη
κατασκήνωση.
Επίσης, θεωρούμε θετικό βήμα την
ίδρυση και λειτουργία φέτος στην περιοχή
του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ‐
σης Σικυωνίων στο Κλιμέντι (15 χλμ από
την Στυμφαλία) και του Περιβαλλοντικού
Μουσείου Στυμφαλίας που διαχειρίζεται
το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πει‐
ραιώς.
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Για την ευαισθητοποίηση του
κοινού η Φιλοξενία θα διοργα‐
νώσει φέτος δράσεις για τη
Γιορτή των Πουλιών τον Οκτώ‐
βριο και την Παγκόσμια Ημέ‐
ρα παρακολούθηση νερού
στις 18 Σεπτέμβριου (World
Water
Monitoring
Day
www.wwmd.org)

PAGE

πότε προγραμματίζεται η επό‐
μενη επίσκεψη στον υγρότοπο
για παρατήρηση πουλιών επι‐
σκεφτείτε την ιστοσελίδα:
http://www.filox.org
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Χαλκόκοτες σε πτήση

Emmanuel Mappus (Μάνος)
Υπεύθυνος Παρακολούθησης
Λίμνης Στυμφαλίας (GR117)
© E. Mappus

Για να μάθετε περισσότερα
για τη Φιλοξενία, αλλά και

Καταμετρήσεις στη λίμνη Στυμφαλία

Μικροτσικνιάς
© E. Mappus

Για να μάθετε πότε είναι η
επόμενη προγραμματισμένη επίσκεψη στον υγρότοπο για παρακολούθηση
πουλιών και να συμμετάσχετε, επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα:
http://www.filox.org/birdwatch-stymphalia
© E. Mappus
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Ενδιαφέρουσες Ιστοσελίδες
Critical Site Network Tool: Όλα τα στοιχεία για τα μεταναστευτικά πουλιά σε έναν χάρτη
Tο CSN Tool δημιουργήθηκε από τη Wetlands
International, Birdlife International & World Con‐
servation Monitoring Centre για να παρέχει πλη‐
ροφορίες για τα μεταναστευτικά πουλιά στα
πλαίσια του προγράμματος Wings Over Wet‐
lands.
http://dev.unep‐wcmc.org/csn/default.html#

Inside Birding: Τα βασικά βήματα για την παρατήρηση πουλιών

Τέσσερα βιντεάκια για την παρατήρηση πουλιών
και την αναγνώρισή τους με το σχήμα, το χρώμα,
το ενδιαίτημα και τη συμπεριφορά.
http://www.allaboutbirds.org/NetCommunity/
Page.aspx?pid=1270

Οι θέσεις της Ορνιθολογικής σε θέματα πολιτικής

Βρείτε πληροφορίες για τις θέσεις της Ορνιθολο‐
γικής πάνω σε σημαντικά θέματα πολιτικής,
όπως το κυνήγι, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
κ.α.
http://www.ornithologiki.gr/page_in.php?
tID=1975&sID=91

Δράσεις για τη Διατήρηση των Πουλιών 2009
(HOS Conservation Review 2009)
Μπορείτε να το βρείτε εδώ
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Νέα της Ορνιθολογικής
Μια ημερίδα για τη Διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας
Η Οδηγία για τα Πουλιά είναι ένα
πολύ χρήσιμο θεωρητικό και πρα‐
κτικό εργαλείο, το οποίο πετυχαί‐
νει το στόχο του: να υπερασπίζε‐
ται και διατηρεί τις σημαντικότε‐
ρες περιοχές για τα πουλιά και
τους ανθρώπους. Πρόσφατα η
Ελλάδα καταδικάστηκε τρεις φο‐
ρές στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊ‐
κών Κοινοτήτων για παραβίαση
της Οδηγίας. Βασική παράμετρος
της πρακτικής εφαρμογής της Ο‐
δηγίας στην Ελλάδα αποτελούν οι
Φορείς Διαχείρισης Προστατευό‐
μενων Περιοχών. Στα πλαίσια αυ‐
τά η Ορνιθολογική και το Υπουρ‐
γείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής διοργάνωσε
στις 28 Ιουνίου την Ημερίδα‐
Σεμινάριο «Η Οδηγία για τα Που‐
λιά: Διαχείριση στις Προστατευό‐
μενες Περιοχές της Ελλάδας».

© Ορνιθολογική

Στόχος την Ημερίδας ήταν να δοθεί
μία ξεκάθαρη, πρακτική και χρήσι‐
μη κατεύθυνση προς όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς στην δια‐
χείριση των Προστατευόμενων
Περιοχών της χώρας, με κύριους
συμμετέχοντες τους Φορείς Διαχεί‐
ρισης, το ΥΠΕΚΑ και την Επιτροπή
«Φύση», οι οποίοι είχαν μεγάλη
συμμετοχή στην Ημερίδα.
Οι ΦΔ έχουν μια σύντομη αλλά
πολυτάραχη ιστορία, καθώς σχε‐
δόν εγκαταλειμμένοι από την Πολι‐
τεία και χωρίς την απαραίτητη πο‐
λιτική βούληση, για αρκετά χρόνια
υπολειτουργούσαν.
Σήμερα,
έχουμε φτάσει στο σημείο όπου οι
ΦΔ παρά τα σημαντικά προβλήμα‐
τα που εξακολουθούν να αντιμε‐
τωπίζουν είναι σε καλύτερη θέση

να επιτελέσουν το έργο τους: τη
διαχείριση και προστασία των
ελληνικών
Προστατευόμενων
Περιοχών. Η ημερίδα θεωρήθηκε
ιδιαίτερα χρήσιμη για τη συνέχιση
του έργου των συμμετεχόντων,
καθώς βοήθησε στην ουσιαστική
ανταλλαγή απόψεων για το θέμα
της διατήρησης των πουλιών και
των βιοτόπων τους στις ελληνικές
Προστατευόμενες Περιοχές. Κυρί‐
ως όμως η Ημερίδα κατέληξε σε
πρακτικά αποτελέσματα, τα οποία
και θα σταλούν στους Φορείς Δια‐
χείρισης ώστε να βοηθηθούν στα
κρίσιμα ζητήματα που έχουν να
αντιμετωπίσουν.
Ξενοφώντας Κάππας,
Διευθυντής Ορνιθολογικής

© Ορνιθολογική
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνω‐
ση με αντικείμενο την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους στην
Ελλάδα. Από το 1982 εργάζεται με σκοπό να διασφαλίσει ένα βιώσιμο περιβάλλον
τόσο για τα πουλιά, όσο και για τον άνθρωπο.
To έργο της περιλαμβάνει δράσεις προστασίας και μελέτης, ενημέρωσης, και περι‐
βαλλοντικής εκπαίδευσης, αλλά και παρεμβάσεις για τα κρίσιμα θέματα του φυσι‐
κού περιβάλλοντος.
l
Είναι εταίρος της BirdLife International, της μεγαλύτερης παγκόσμιας ομοσπονδίας
για την προστασία των πουλιών., που αποτελείται από 110 εθνικές οργανώσεις, με
συνολικά πάνω από 4.5 εκ. μέλη.
Βασ. Ηρακλείου 24, 10682, Αθήνα,
Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937,
e‐mail: info@ornithologiki.gr
website: www.ornithologiki.gr

Καστριτσίου 8, 54623, Θεσσαλονίκη,
Τηλ/Fax: 2310 244245,
e‐mail: thess@ornithologiki.gr

Επιμέλεια: Μαργαρίτα Τζάλη. Σε αυτό τα τεύχος συνεργάστηκαν: Emmanuel Mappus, Νίκος Μπούκας, Ξενοφώντας
Κάππας, Αποστόλης Καλτσής, Στυλιανός Κανακάρης, Μαλαμώ Κορμπέτη, Κώστας Σακκάς, Καλλιόπη Στάρα, Χρήστος
Τόσκος, Ρούλα Τρίγκου, Ρήγας Τσιακίρης. Η φωτογραφία στη φάσα είναι του Χρήστου Βλάχου.

http://www.ornithologiki.gr/gr/sppe/caretakers.php

