
Στο πλαίσιο του δικτύου των Υπευθύνων 

Παρακολούθησης των Σημαντικών Περι‐

οχών για τα Πουλιά  (ΙΒΑ) κάθε χρόνο οι 

εθελοντές  συλλέγουν  στοιχεία  για  την 

κατάσταση  της  περιοχής  που  παρακο‐

λουθούν καθώς και στοιχεία για την ορ‐

νιθοπανίδα της. Τα στοιχεία αυτά συλλέ‐

γονται  στη Βάση Δεδομένων  για  τις  ΙΒΑ 

και  θα  τροφοδοτήσουν  στο  μέλλον  την 

παγκόσμια βάση που έχει δημιουργηθεί 

από  την  BirdLife  International,  ενώ  μας 

παρέχουν μια καλή εικόνα για τις περιο‐

χές αυτές. Για το 2010 οι αναφορές που 

συλλέχθηκαν  ήταν  34  από  διάφορες 

περιοχές της Ελλάδας, τις οποίες μπορεί‐

τε  να  δείτε  στο  χάρτη.  Οι  περισσότερες 

περιοχές είναι υγρότοποι. 

 

Τα στοιχεία αφορούν 3 βασικούς άξονες, 

την  κατάσταση  στην  οποία  βρίσκεται  η 

περιοχή,  τις  πιέσεις  τις  οποίες  δέχεται 

και τέλος τις δράσεις που πραγματοποι‐

ούνται  προς  την  κατεύθυνση  προστασί‐

ας και άμβλυνσης των πιέσεων αυτών. 

 

Σύμφωνα με  τα στοιχεία αυτά  λοιπόν η 

πλέον  συχνά  εμφανιζόμενη  πίεση  στις 

περιοχές  οφείλεται  στην  ανθρώπινη 

παρουσία  λόγω  του  κυνηγιού,  της  λα‐

θροθηρίας  και  των  δραστηριοτήτων  α‐

ναψυχής, προκαλώντας όχληση στα είδη 

χαρακτηρισμού.  Σε  αρκετές  περιοχές  η 

οικιστική  ανάπτυξη,  η  διαχείριση  του 

νερού  και  η  κατασκευή  αιολικών  πάρ‐

κων αποτελούν σημαντικές απειλές. 

 

Για τους περισσότερους υγροτόπους που 

παρακολουθούνται,  ως  απειλή  εμφανί‐

ζεται  η  όχληση  λόγω  λαθροθηρίας,  ενώ 

οι  πλέον  συχνά  εμφανιζόμενες  απειλές 

που  
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χαρακτηρίζονται  ως  πολύ  σημαντικές 

σχετίζονται με  τη διαχείριση  του νερού, 

όπου  περιλαμβάνεται  η  κατασκευή 

φραγμάτων,  η  υπεράντληση  υπογείων 

υδάτων και η αποξήρανση εκτάσεων. Για 

τις  νησιωτικές  περιοχές  η  κύρια  απειλή 

που εμφανίζεται στις περισσότερες περι‐

πτώσεις  είναι  η  κατασκευή  αιολικών 

πάρκων εντός των ΙΒΑ, η οποία είτε σχε‐

διάζεται για τα επόμενα χρόνια, είτε έχει 

ήδη ξεκινήσει.  

 

Η  κατάσταση  στις  περιοχές  έχει  χαρα‐

κτηριστεί σύμφωνα με τους πληθυσμούς 

των  ειδών  χαρακτηρισμού,  την  έκταση 

των  ενδιαιτημάτων  στα  οποία  απαντώ‐

νται  καθώς  και  την  ποιότητά  τους,  ή 

λαμβάνοντας υπόψη μόνο ορισμένα από 

τα  παραπάνω  στοιχεία.  Σύμφωνα με  τα 

στοιχεία αυτά 3 περιοχές βρίσκονται σε 

καλή κατάσταση, 10 σε μέτρια, ενώ 1 σε 

κακή και 6  σε πολύ κακή.  Για 14  περιο‐

χές δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για 

την εκτίμηση της κατάστασης.  

Για  την  πλειοψηφία  των  περιοχών  η 

προστασία  τους  χαρακτηρίζεται  ως  χα‐

μηλή, μιας και ενώ όλες βρίσκονται υπό 

καθεστώς  προστασίας,  στις  περισσότε‐

ρες  δεν  υλοποιούνται  δράσεις  διατήρη‐

σης  και  δεν  έχει  εκπονηθεί  ΕΠΜ.  Αξίζει 

να  σημειωθεί  ότι  το  2010  δεν  υπήρξε 

καμία  περιοχή  που  να  μη  καλύπτεται 

από καθεστώς προστασίας, που οφείλε‐

ται κατά κύριο λόγο στο ότι την ίδια χρο‐

νιά  εντάχθηκαν  στο  δίκτυο  των  Ζωνών 

Ειδικής  Προστασίας  (ΖΕΠ)  του  Natura 

2000  ή  επανεξετάστηκαν  τα  όρια  ήδη 

υφιστάμενων  ΖΕΠ  για  67  περιοχές.  Από 

τις  34  περιοχές  που  εξετάστηκαν  οι  11 

χαρακτηρίστηκαν ως ΖΕΠ μέσα στο 2010, 

ενώ για 3 επανεξετάστηκαν τα όρια των 

ΖΕΠ. 

 

 

Μαργαρίτα Τζάλη, 

Συντονίστρια Δικτύου Υπευθύνων  

Παρακολούθησης ΙΒΑ 
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Παρουσίαση Περιοχής 
GR092 Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και Αιτωλικού, 
Εκβολές Αχελώου και Εύηνου 

νται από τη Σύμβαση Ramsar. Πρόκειται 

για  τη  μεγαλύτερη  λιμνοθάλασσα  της 

Ελλάδας  και  περιλαμβάνει  τις  εξής  ενό‐

τητες: 

1.  Λιμνοθάλασσα Κλείσοβας 

2.  Κεντρική λιμνοθάλασσα 

3.  Λιμνοθάλασσα Θολής 

4.  Λιμνοθάλασσα Παλαιοποτάμου 

5.  Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού 

 

Στην ευρύτερη προστατευόμενη περιοχή 

του  Εθνικού  Πάρκου  Λιμνοθαλασσών 

Μεσολογγίου‐Αιτωλικού  περιλαμβάνο‐

νται  ακόμη  και  τα  εξής  χερσαία  τμήμα‐

τα: τα όρη Αράκυνθος και Βαράσοβα, το 

φαράγγι  της  Κλεισούρας,  το  νησιώτικο 

σύμπλεγμα  των  Εχινάδων  καθώς  και  το 

δάσος  του Φράξου  στο  Λεσίνι  το  οποίο 

έχει  χαρακτηριστεί  σαν  «Διατηρητέο 

Μνημείο της Φύσης».  

 

 

Ανέκαθεν είχα μια ιδιαίτερη σχέση με το 

περιβάλλον.  Πάντοτε  εξορμούσα σε πο‐

τάμια, βουνά και δάση, εντούτοις πάντα 

είχα την αίσθηση ότι «κάτι» έλειπε στην 

προσπάθειά  μου  να  κατανοήσω  τη  λει‐

τουργία  της  φύσης  γύρω  μου.  Αφορμή 

για την ενασχόλησή μου με την παρατή‐

ρηση  πουλιών  στάθηκε  η  έκδοση  στα 

ελληνικά  του  οδηγού  αναγνώρισης  του 

Collins  και  έτσι  παρακολουθώντας  τα 

πουλιά,  τις  ανάγκες  τους  και  τα  ενδιαι‐

τήματά τους, βρήκα αυτό το «κάτι» που 

έλειπε  από  τις  εξορμήσεις  μου  στη  φύ‐

ση. Κάπως έτσι κατέληξα να παρακολου‐

θώ  το σεμινάριο  της Πάρνηθας  το 2008 

σαν  υποψήφιος  Caretaker.  Η  επιλογή 

της  περιοχής,  λόγω  καταγωγής,  ήταν 

μάλλον εύκολη. 

 

Το  σύμπλεγμα  των  λιμνοθαλασσών  του 

Μεσολογγίου  βρίσκεται  στο  νομό  Αιτω‐

λοακαρνανίας,  στη  δυτική  Στερεά  Ελλά‐

δα, ορίζεται από τα Δέλτα δύο ποταμών, 

του  Αχελώου  και  του  Εύηνου  και  είναι 

ένας από  τους 11  Υγρότοπους Διεθνούς 

Σημασίας  της  χώρας  που  προστατεύο‐

 © Μ. Τζάλη 

Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου 
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Παραγωγικές Δραστηριότητες που σχετίζονται  

με τη Λιμνοθάλασσα 

 

 

 

 

Μια από τις κύριες ανθρώπινες δραστη‐

ριότητες  στη  λιμνοθάλασσα  είναι  η  πα‐

ραγωγή αλατιού. Η αλυκή του Μεσολογ‐

γίου, η οποία αποτελεί βασικό ενδιαίτη‐

μα  αρκετών  ειδών,  είναι  η  μεγαλύτερη 

της  Ελλάδας  και  παράγει  περίπου  το 

50%  του  αλατιού  της  χώρας.  Σημαντική 

απασχόληση  είναι  και  η  αλιεία  η  οποία 

εξασκείται  είτε  από  ελεύθερους  ψαρά‐

δες,  είτε  από  ομάδες  αλιέων  με  μορφή 

συνεταιρισμών. Ένα από τα μέσα αλιείας 

που χρησιμοποιούν οι ψαράδες είναι και 

το παραδοσιακό Σταφνοκάρι. Στην περι‐

οχή γύρω από τις λιμνοθάλασσες τα είδη 

που καλλιεργούνται κυρίως είναι το τρι‐

φύλλι,  το βαμβάκι,  το  καλαμπόκι  και  οι 

ελιές. 

 

 

Στην περιοχή περιφερειακά  των λιμνοθαλασ‐

σών  εκτείνονται  αλμυρόβαλτοι  (με  είδη  φυ‐

τών που ανήκουν κυρίως στα γένη Arthrocne‐

mum,  Halocnemum,  Salicornia,  Juncus, 

Saueda  και  Tamarix),  ενώ  αρκετές  από  τις 

ακτές  των  λιμνοθαλασσών  καλύπτονται  από 

λασποτόπια. Σημαντική επίσης είναι η παρου‐

σία  εκτενών  αμμοθινών  κυρίως  στο  δυτικό 

τμήμα  των  λιμνοθαλασσών.  Η  χλωρίδα  της 

περιοχής περιλαμβάνει ενδιαφέροντα σπάνια 

είδη όπως  τα Centaurea heldreichii,  στα ανα‐

τολικά  του  Mεσολογγίου,  και  τα  Centaurea 

niederi,  στα  βόρεια  του  Mεσολογγίου,  την 

Centaurea aetolica που είναι τοπικό ενδημικό 

είδος  ενώ  στην  περιοχή  απαντάται  και  το 

σπάνιο ορχεοειδές Ophrys argolica. 

 

Tα κυριότερα είδη ψαριών που υπάρχουν στο 

σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών είναι ο Κέφα‐

λος  (Mugil  cephalus)  από  τον  οποίο  παράγε‐

ται  το  περίφημο  αυγοτάραχο  Μεσολογγίου, 

ένα  αλιευτικό  προϊόν  με  προστατευόμενη 

ονομασία  προέλευσης,  το  Λαβράκι 

(Dicentrarchus  labrax),  το  Χέλι  (Anguilla  an‐

guilla) και ο Γωβιός (Gobius niger). Αξιοσημεί‐

ωτη  είναι  και  η  παρουσία  της  Βίδρας  (Lutra 

lutra), σε ορισμένες περιοχές της λιμνοθάλασ‐

σας. 

 © Λ. Κατερινόπουλος 

Παραδοσιακό Σταφνοκάρι  

Δάσος Φράξου 

 © Λ. Κατερινόπουλος 

 © Λ. Κατερινόπουλος 

Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου 
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Το Μεσολόγγι είναι η χαρά του παρατηρητή. 

Στην  ευρύτερη  περιοχή  των  λιμνοθαλασσών 

έχουν  καταγραφεί  πάνω από   280  είδη  που‐

λιών  με  αρκετά  από  αυτά  να  ανήκουν  στο 

Παράρτημα Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409.  

 

Οι  διαχειμάζοντες,  στην  περιοχή,  πληθυσμοί 

υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών είναι με‐

γάλοι.  Πάνω  από  20.000  πάπιες  ξεχειμωνιά‐

ζουν  στην  περιοχή,  στην  πλειοψηφία  τους 

Κιρκίρια  (Anas  crecca),  Σφυριχτάρια  (Anas 

penelope)  και  Γκισάρια  (Aythya  ferina)  αλλά 

και  Ψαλίδες  (Anas  acuta),  Χουλιαρόπαπιες 

(Anas  clypeata)  και  Βαρβάρες  (Tadorna  ta‐

dorna)  σε  μικρότερους αριθμούς.  Παρόμοιος 

είναι και ο αριθμός των Φαλαρίδων που δια‐

χειμάζουν, ενώ Κορμοράνοι και Φοινικόπτερα 

υπερβαίνουν  τα  5.000  άτομα.  Τακτικοί  επι‐

σκέπτες  το  χειμώνα  είναι  ο  Βασιλαετός 

(Aquila heliaca), ο Στικταετός  (Aquila clanga), 

ο  Χειμωνόκιρκος  (Circus  cyaneus),  ενώ φέτος 

και  για  πρώτη  φορά  μετά  από  20  χρόνια, 

έκανε  την  εμφάνισή  του  και  ένας Μαυρόγυ‐

πας (Aegypius monachus).  

Η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου είναι πολύ 

σημαντική  και  για  τα  μεταναστευτικά  είδη. 

Την  άνοιξη  και  το  φθινόπωρο  σταθμεύουν 

στα  λασποτόπια  χιλιάδες  σκαλίδρες  (Calidris 

sp.)  και  τρίγγες  (Tringa  sp.),  στους  αλμυρό‐

βαλτους και τις αλυκές κοπάδια από Χαλκόκο‐

τες  και  Χουλιαρομύτες  (Platalea  leucorodia), 

ενώ με λίγη τύχη μπορεί κανείς να παρατηρή‐

σει  και  πιο  σπάνια  είδη  όπως  ο  Ήταυρος 

(Botaurus  stellaris),  ο  Σιγλίγουρος  (Numenius 

phaeopus)  και  η  Αγκαθοκαλημάνα  (Vanellus 

spinosus).  

 

Η περιοχή είναι σημαντικός χώρος φωλιάσμα‐

τος για ένα μεγάλο αριθμό υδρόβιων και πα‐

ρυδάτιων  πουλιών  όπως  του  Στρειδοφάγου 

(Haematopus  ostralegus),  της  Αβοκέτας 

(Recurvirostra  avosetta),  της  Πετροτριλίδας 

(Burhinus  oedicnemus)  και  του  Νεροχελίδο‐

νου (Glareola pratincola), ενώ φιλοξενεί περί‐

που το 5% του ευρωπαϊκού αναπαραγόμενου 

πληθυσμού  του  Νανογλάρονου  (Sterna  albi‐

frons).  Επιπλέον,  στο  χωριό  Λεσίνι  που  βρί‐

σκεται δίπλα στο δάσος του Φράξου, φωλιά‐

ζουν πάνω από 50  ζευγάρια Κιρκινέζια  (Falco 

naumanni),  όπως  και  ένας  μικρότερος  αριθ‐

μός,  μέσα  στην  πόλη  του Μεσολογγίου,  ένα 

είδος παγκόσμια απειλούμενο με εξαφάνιση. 

Τέλος,  αξίζει  να  αναφέρουμε  και  έναν  από 

τους  τελευταίους  πληθυσμούς  του  Όρνιου 

(Gyps  fulvus)  στην  ηπειρωτική  Ελλάδα  που 

βρίσκεται  στο  όρος  Αράκυνθος  και  φωλιάζει 

στο  φαράγγι  της  Κλεισούρας,  με  μία  μόνο 

ενεργή φωλιά για φέτος.  

 

Το καλοκαίρι του 2011 παρατηρήθηκε αναπα‐

ραγωγή  Αργυροπελεκάνων  (Pelecanus  cris‐

pus), μετά από πάρα πολλά χρόνια στην περι‐

οχή.  Συνολικά  παρατηρήθηκαν  στη  νησίδα 

όπου  φώλιασαν  6  νεαροί  αργυροπελεκάνοι, 

ενώ  1  νεαρός  βρίσκεται  στις  εγκαταστάσεις 

της  ΑΝΙΜΑ  για  περίθαλψη,  κάτι  που  υποδη‐

λώνει ότι αναπαράχθηκαν 4‐5 ζευγάρια. 

Ορνιθοπανίδα   

 © Αν. Νατσακάκος 

Γελογλάρονο 

 © Αν. Νατσακάκος 

Πετροτουρλίδες 
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Απειλές 

Μία από τις πιο σημαντικές απειλές για 

τα  πουλιά  της  λιμνοθάλασσας  είναι  οι 

500 περίπου αυθαίρετες παραθεριστικές 

κατοικίες  που  βρίσκονται  στην  Τουρλί‐

δα,  το Λούρο και  το Διόνη. Οι κατοικίες 

αυτές που βαφτίστηκαν «πελάδες»,  δεν 

έχουν  σχετίζονται  με  τις  παραδοσιακές 

καλύβες  των  ψαράδων,  δεν  διαθέτουν 

αποχέτευση και συνεπώς όλα τα λύματα 

καταλήγουν  στη  λιμνοθάλασσα.  Επιπλέ‐

ον,  έχουν  χτιστεί  δίπλα  σε  λασποτόπια 

και  αλμυρόβαλτους,  σημεία  δηλαδή 

τροφοληψίας αρκετών παρυδάτιων που‐

λιών.  Άλλες  σημαντικές  πιέσεις  που  δέ‐

χεται η περιοχή είναι το παράνομο κυνή‐

γι,  ο  βανδαλισμός  αποικιών  διαφόρων 

ειδών,  η  θανάτωση  ειδών όπως οι  Κορ‐

μοράνοι  σαν  επιζήμια,  η  ρύπανση  από 

στερεά  απόβλητα  κυρίως  στη  λιμνοθά‐

λασσα της Κλείσοβας, καθώς επίσης και 

η  βόσκηση  κοντά  σε  περιοχές  φωλιά‐

σματος  και  η  ενταντικοποίηση  των  καλ‐

λιεργειών. 

 

Υπεύθυνος για την προστασία και τη διαχείρι‐

ση  του  υγροτόπου  είναι  ο  Φορέας  Διαχείρι‐

σης  Λιμνοθάλασσας  Μεσολογγίου  ο  οποίος 

έχει  έδρα  το  Αιτωλικό.  Στις  προτεραιότητές 

του  βρίσκεται  η  επικοινωνία  με  τον  τοπικό 

πληθυσμό  και  ιδιαίτερα  με  τους  φορείς  εκ‐

παίδευσης όλων των βαθμίδων και αυτό εξυ‐

πηρετεί  και  η  λειτουργία,  στο  πλαίσιο  του 

Φορέα,  του  Κέντρου  Πληροφόρησης  Υγροτό‐

πων  Λιμνοθάλασσας  Μεσολογγίου  ‐

Αιτωλικού.  Το μέγεθος  της προστατευόμενης 

περιοχής μπορεί να καθιστά δύσκολο το έργο 

του Φορέα, προσφέρει όμως και στον επισκέ‐

πτη  που  θέλει  να  βρεθεί  κοντά  στη  φύση, 

ποικιλία  τοπίων  και  οικοτόπων  και  φυσικά 

πολλές επιλογές για παρατήρηση πουλιών. 

 

Λάμπρος Κατερινόπουλος  

Υπεύθυνος  Παρακολούθησης  Λιμνοθάλασ‐

σας Μεσολογγίου (GR092) 

Δράσεις προστασίας και ευαισθητοποίησης 

Φαλαρίδες στο Αιτωλικό 

 © Λ. Κατερινόπουλος 

Πελάδα 

 © Λ. Κατερινόπουλος 
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Κόκκινο: ΙΒΑ 

Πράσινο: ΖΕΠ 

Γαλάζιο: Εθνικό Πάρκο 

Μπλε: ΤΚΣ 

Πορτοκαλί: ΚΑΖ 

Μωβ: Περιοχή Ραμσάρ 

 

 

 © Απ. Καλτσής 

Χαλικοκυλιστές Νεροχελίδονα 

 © Απ. Καλτσής 
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Εντοπίσατε 

κάποια 

παρέμβαση στην 

περιοχή σας; 

Επικοινωνήστε 

με την 

Ορνιθολογική και 

στείλτε τη φόρμα 

καταγγελίας με 

όλα τα στοιχεία. 

Πρόσφατες Παρεμβάσεις της Ορνιθολογικής 
σε ΙΒΑ μετά από καταγγελία Caretaker 

Έλος Άγιου Μάμα (GR034)   
Παραλιακά Αναψυκτήρια 
 
Φέτος  παρατηρήθηκε  ραγδαία 
αύξηση στον αριθμό των παραλι‐
ακών  αναψυκτηρίων  (10),  τα  πε‐
ρισσότερα αυθαίρετα, στον υγρό‐
τοπο  του  Αγ.Μάμα.  Μετά  από 
παρέμβαση  των Οικολόγων  Πρά‐
σινων  Θεσσαλονίκης  το  ΥΠΕΚΑ 
κίνησε διαδικασία έρευνας για τα 
αναψυκτήρια, έτσι ώστε να διαπι‐
στωθεί  η  νομιμότητά  τους.  Πα‐
ράλληλα, η Καλλιστώ, η Οικολογι‐
κή Κίνηση Θεσσαλονίκης και η Ορνιθολο‐
γική  εξέδωσαν  δελτίο  τύπου  για  την 
άναρχη ανάπτυξη στις παραλιακές περι‐
οχές  του  Θερμαϊκού,  της  Θεσσαλονίκης 
και της Χαλκιδικής όπου τονίζουν ότι «η 
παροχή  τουριστικών  υπηρεσιών  μετα‐
φράζεται  σε   άναρχη  ανάπτυξη  των 
‘οργανωμένων παραλιών’ και των beach 
bar  που  τείνουν  να  καταλάβουν σχεδόν 
όλες  τις  ακτές,  ειδικά  της  Χαλκιδικής, 
καταστρέφοντας  πολύτιμα  οικοσυστή‐
ματα  και  απομακρύνοντας  την  άγρια 
ζωή.»  
Η  Ορνιθολογική  έχει  στενή  συνεργασία 
με  τον  Συνήγορο  του  Πολίτη  για  την  α‐
ντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημά‐
των που αντιμετωπίζει ο υγρότοπος του 
Αγίου Μάμα την τελευταία δεκαετία. 

Δείτε το σχετικό ΔΤ εδώ.  

 
Κόλπος Γέρας, Έλη Ντίπι και Χαραμίδα, 
Λέσβος (GR138)  
Παράνομη εναπόθεση μπάζων 
 
Στην  περιοχή  παρατηρήθηκε  παράνομη 
εναπόθεση  χωμάτων  και  μπαζών  στην 
περιοχή  του  Κόλπου  Γέρας,  και  πιο  συ‐
γκεκριμένα  νότια  του  έλους  Ντίπι,  στο 
βάλτο της θέσης Νάπες. Η περιοχή ανή‐
κει  στο  ευρωπαϊκό  δίκτυο Natura 2000, 
χαρακτηρισμένη  ως  Ζώνη  Ειδικής  Προ‐
στασίας και Τόπος Κοινοτικής Σημασίας. 
Τα  μπαζώματα  έχουν  άμεσες  συνέπειες 
στο βάλτο και καθώς μειώνουν αισθητά 
την  έκτασή  του  και  δημιουργούν  ένα 
αρνητικό  προηγούμενο  για  την  προστα‐
σία  της  περιοχής.  Η Ορνιθολογική  ζήτη‐
σε έγγραφα την απομάκρυνση των μπά‐
ζων από  τον υγρότοπο,  ενώ παράλληλα 

σχεδιάζει  ευρύτερες  παρεμβά‐
σεις  σε  Ευρωπαϊκό  επίπεδο  για 
τη  συνολική  αντιμετώπιση  της 
υποβάθμιση του δικτύου Natura 
2000 της νήσου Λέσβου. 

 © Αρχείο Ορνιθολογικής 

 © Αρχείο Ορνιθολογικής 

Παραλιακό Αναψυκτήριο 

Έλος Ντίπι 

http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=2570&aID=1043�
http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=2570&aID=1043�
http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=2570&aID=1043�
http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=2570&aID=1043�
http://ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=1358�
http://www.ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=138�
http://www.ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=138�
http://www.ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=138�
http://www.ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=138�
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GR125 Έλος Σχινιά 
Λαθροθηρία 
 
Στην  περιοχή  του  έλους  Σχινιά  και  εντός  της  προ‐
στατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου εντο‐
πίστηκε από caretakers νεκρή Βαλτόπαπια, η οποί‐
α ήταν πυροβολημένη από λαθροθήρα. Η Ορνιθο‐
λογική ήρθε σε επαφή με το Φ.Δ. του Πάρκου και 
επισήμανε  το  περιστατικό  ζητώντας  εντατικότερη 
φύλαξη της περιοχής. Παρόλα αυτά δεν έχει παρα‐
τηρηθεί αύξηση της φύλαξης καθώς ο Φορέας δια‐
νύει μια δύσκολη οικονομικά περίοδο, με ελάχιστη 
υποστήριξη από το ΥΠΕΚΑ, όπως και οι περισσότε‐
ροι Φορείς Διαχείρισης της Ελλάδας. 

λοπόννησο  συνολικά,  αλλά  και  για  την  τεκμηρίωση 
της παρέμβασης που δίνει αυτό το στοιχείο στην Ορ‐
νιθολογική, η οποία έχει προχωρήσει σε επικοινωνία 
με  τον  επενδυτή  με  σκοπό  να  ενημερώσει  για  την 
ευαισθησία της περιοχής. 

Μαλαμώ Κορμπέτη 
Υπεύθυνη Θεμάτων Πολιτικής Περιβάλλοντος 

Όρη Αρτεμήσιο και Λύρκειο (GR118) 
Αιολικό Πάρκο 
 
Η περιοχή του όρους Αρτεμίσιο, όπου σχεδιάζεται 
η  εγκατάσταση  αιολικού  σταθμού  παραγωγής 
ηλεκτρικής  ενέργειας  ισχύος  40MW,  ανήκει  στο 
δίκτυο των ελληνικών ΖΕΠ. Η Μελέτη Περιβαλλο‐
ντικών  Επιπτώσεων  εγκρίθηκε  πολύ  «ήσυχα»  το 
2009, πριν  ιδρυθεί στην περιοχή η ΖΕΠ και χωρίς 
να έχει ζητηθεί η γνώμη της τοπικής κοινωνίας ή των 
περιβαλλοντικών  οργανώσεων.  Όπως  φαίνεται  στη 
φωτογραφία, η εταιρεία έχει προχωρήσει στη διάνοι‐
ξη δρόμου, παρόλο που σήμερα απαιτείται η εκπόνη‐
ση Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης, λόγω της ένταξης 
της περιοχής στο δίκτυο Natura 2000. O Caretaker της 
περιοχής  μας  ενημέρωσε  για  την παρουσίας φωλιάς 
Χρυσαετού, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για την Πε‐

 Λιμνοθάλασσα  Μεσολογγίου  και  Αιτωλικού,  Εκβο‐
λές Αχελώου και Εύηνου (GR092) 
Περίφραξη υγροτοπικής έκτασης 
 
Στην περιοχή της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου εντο‐
πίστηκε  από  caretaker,  μερικά  μέτρα  από  τη  Ζώνη 
Προστασίας της Φύσης του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθα‐
λασσών  Μεσολογγίου−Αιτωλικού  και  εντός  της  ΙΒΑ, 
περίφραξη έκτασης του υγροτόπου, η οποία περιείχε 
και λυόμενο κτίσμα. Η περίφραξη ακτών ή παραποτά‐
μιων περιοχών απαγορεύεται και επιβάλλεται η κατε‐
δάφισή τους, εφόσον συμβούν, καθώς συνήθως γίνο‐
νται  προκειμένου  να  δηλωθεί  κάποια  ιδιοκτησία.  Σε 
κάθε περίπτωση, οι υγροτοπικές εκτάσεις, ακόμα και 
όταν είναι  ιδιόκτητες, προστατεύονται από το άρθρο 
17  του Συντάγματος. Παρόλη την έγγραφη παρέμβα‐
ση της Ορνιθολογικής οι αρχές δεν έχουν κινήσει δια‐
δικασίες για την διευκρίνιση του ιδιοκτησιακού καθε‐
στώτος  της  περιοχής  και  τη  απομάκρυνση  της  περί‐
φραξης. 

 © Αρχείο Ορνιθολογικής 

 © Αρχείο Ορνιθολογικής 

 © Αρχείο Ορνιθολογικής 
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Νεκρή Βαλτόπαπια 

Περιφραγμένη υγροτοπική έκταση 

Όρος Αρτεμήσιο 

http://www.ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=125�
http://www.ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=118�
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Μια μικρή ιστορία (παραλίγο) καταγγελίας 

Το  Σάββατο  4/6/2011  καθώς  καταμε‐

τρούσα  τα  φωλιάζοντα  είδη  στο Μεσο‐

λόγγι  είδα  ένα  γερανό,  όχι  το  σπάνιο 

πουλί  αλλά  το  γνωστό  μηχάνημα,  να 

σκάβει  το  χώμα σε ένα λόφο δίπλα στη 

λιμνοθάλασσα  και 2 φορτηγά  να  το με‐

ταφέρουν  και  να  το  εναποθέτουν  σε 

κοντινό  σημείο  του  υγρότοπου  όπου 

προηγουμένως  είχε  αποψιλωθεί  ένα 

κομμάτι  του αλμυρόβαλτου.  Αφού  στα‐

μάτησα  τον  οδηγό  του  ενός  φορτηγού 

ζητώντας διευκρινήσεις, έμαθα ότι ήταν 

από τον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελ‐

τιώσεων Νεοχωρίου, ο λόφος από όπου 

κάνουν τη  χωματοληψία είναι  ιδιωτικός 

και  πως  αφήνουν  το  χώμα  εκεί  για  να 

επισκευάσουν  τις  λακκούβες  στους  γύ‐

ρω  χωματόδρομους.  Απαντώντας  πως 

δεν  έχει  σημασία  η  ιδιοκτησία  του  λό‐

φου,  ότι  θα  έπρεπε  να  έχουν άδεια  και 

ότι  θα  κάνω  καταγγελία,  έφυγα  για  να 

συνεχίσω  τις  καταμετρήσεις. Μισή ώρα 

αργότερα  με  πρόφτασε  ο  οδηγός  του 

φορτηγού  με  πολιτικό  αυτοκίνητο  μαζί 

με τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Νεοχωρίου, ο 

οποίος αφού μου εξήγησε πως ήταν και 

αυτός "οικολόγος" και πως δεν γνώριζαν 

πως  είναι  προστατευόμενη  η  περιοχή, 

πράγματα μεταξύ τους αντιφατικά είναι 

η αλήθεια, μου ζήτησε να μην κάνω κα‐

ταγγελία, ότι θα σταματούσαν εκείνη τη 

στιγμή  τα  πάντα  και  πως  θα  φρόντιζαν 

και  για  την  αποκατάσταση  του  χώρου. 

Αφού  συμφώνησα  να  μην  κάνω  καταγ‐

γελία αν τα μάζευαν όλα εκείνη τη στιγ‐

μή, πήρε μπροστά μου τηλέφωνο και τα 

κανόνισε.  Σκεπτόμενος  το  χειρότερο, 

είπα πως  δεν  χρειάζεται αποκατάσταση 

ο  χώρος  και ότι θα φρόντιζε η φύση γι' 

αυτό.  Στη  συνέχεια  τους  εξήγησα  πόσο 

σημαντική  είναι  η περιοχή και  η συγκε‐

κριμένη χρονική περίοδος για τα πουλιά, 

ότι  τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες 

και  χρήζουν  συνεννόησης  με  το  Φορέα 

Διαχείρισης  του  Μεσολογγίου.  Αφού 

συμφώνησαν με ανακούφιση, συνεχίσα‐

με ο καθένας το δρόμο του. Τρεις μέρες 

αργότερα  ξαναπέρασα  από  το  ίδιο  ση‐

μείο  και  φυσικά  ήταν  όλα  εντάξει.  Σε 

συνεργασία με την Ορνιθολογική στείλα‐

με  για  το  όλο  θέμα  μια  επιστολή  στον 

ΤΟΕΒ  Νεοχωριου,  όπως  και  στο  Φορέα 

Διαχείρισης του Μεσολογγίου. 

 

Λάμπρος Κατερινόπουλος 

 © Αρχείο Ορνιθολογικής 

 © Αρχείο Ορνιθολογικής 

 Χωματοληψία 

 Αποψίλωση  
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Μια σημαντική  απόφαση για τον  Αμβρακικό 

Αυτή η μικρή παράγραφος που προδίδει 

ατολμία,  και άρνηση  του  νόμου  να  επι‐

λύσει  μόνιμα  το  θέμα  του  κυνηγιού  σε 

ένα  Εθνικό  Πάρκο  έχει  προκαλέσει  και 

θα προκαλεί από την μία πλευρά ανησυ‐

χία και φόβο για το μέλλον του, και από 

την  άλλη  τρομερές  πιέσεις,  διχάζοντας  

τους κατοίκους του Αμβρακικού.   

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Φορέα 

Διαχείρισης είναι  ‘υπό αναστολή’, αφού 

δεν    έχουν  οριστεί  οι  νέοι  εκπρόσωποι 

των δήμων. Για τον λόγο αυτό και ενώ η 

τριετία  έχει  περάσει  δεν  έχει  κατατεθεί 

ακόμη  καμία  πρόταση  στο  δασαρχείο 

που να αφορά  το κυνήγι στον Αμβρακι‐

κό. 

 

Εν τω μεταξύ, οι σύλλογοι  των κυνηγών 

πιέζουν  για  το  άνοιγμα  7  περιοχών  για 

κυνήγι,  μία  άποψη  που  τουλάχιστον 

κάποια μέλη του Δ.Σ. του Φορέα φαίνε‐

ται  να  συζητούν,  βάζοντας  ταυτόχρονα 

την  προϋπόθεση  να  προστατευτούν  τα 

υπόλοιπα τμήματα του Πάρκου. Θέλουν 

να  εφαρμόσουν  την  τακτική  της  ευαι‐

σθητοποίησης  και  της  επαγρύπνησης 

παρά  την  κατά  μέτωπο  σύγκρουση,  η 

οποία πιστεύουν ότι μπορεί να επιφέρει 

περισσότερη καταστροφή. 

 

Υπάρχουν όμως πολλά ερωτήματα προς 

απάντηση για την άποψη αυτή: 

‐  Με  ποια  κριτήρια  θα  επιλεχθούν  οι 

περιοχές που θα επιτρέπετε το κυνήγι; 

‐ Στον  Αμβρακικό, ένα ιδιαίτερης σημα‐

σίας οικοσύστημα, από τους σημαντικό‐

τερους  υγρότοπους  της  Ελλάδας,  που 

ανήκει στην Σύμβαση Ραμσάρ, είναι ΤΚΣ, 

ΖΕΠ, του οποίου η χάραξη και η κατοχύ‐

ρωση με νόμο των ορίων του έγινε μετά 

από τόσο χρόνο και κόπο, θα υπάρχουν 

λιγότερο  και  περισσότερο  σημαντικές 

περιοχές  για  τα  πουλιά  ώστε  κάποιες 

από αυτές να δοθούν για κυνήγι; 

‐ Με ποιον τρόπο θα μπορούσε να γίνει 

αποτελεσματική  η  επιτήρηση  των  υπό‐

λοιπων περιοχών από την λαθροθηρία; 

‐ Γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτός 

ο τρόπος ελέγχου τώρα;  Η αποτελεσμα‐

τική    φύλαξη  μιας  τόσο  μεγάλης  περιο‐

χής  φαίνεται  αδύνατη  εκ  του  αποτελέ‐

σματος. 

‐ Πως θα εμποδιστεί να γίνει ο Αμβρακι‐

κός  τουριστικός  προορισμός  για  τους 

κυνηγούς όλης της Ελλάδος και ίσως και 

από  το  εξωτερικό;  Η  μήπως  σε  αυτό 

προσδοκούμε,  αντί  για  έναν ήπιας μορ‐

φής  οικοτουρισμό  που  θα  ταίριαζε  σε 

ένα  Εθνικό  Πάρκο  και  θα  μπορούσε  να 

φέρει ένα εισόδημα στους κατοίκους, αν 

το θελήσουν, όπως γίνεται στην Κερκίνη 

αλλά  και  σε  πολλά  άλλα  μέρη  του  κό‐

σμου; 

‘Η θήρα απαγορεύεται στις ζώνες Α και Α1 του εθνικού πάρκου για 3 έτη. Μετά 
την παρέλευση  της  τριετίας,  η  δραστηριότητα σε όλη  την  έκταση  του Εθνικού 
Πάρκου και της ζώνης περιβαλλοντικού ελέγχου, ρυθμίζεται με απόφαση ετήσι‐
ας ισχύος, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια δασική υπηρεσία μετά από πρό‐
ταση του Φορέα Διαχείρισης’  ΚΥΑ 11989/08 ΦΕΚ 123/Δ/21/03/08 

 © Ρ.Παπαδοπούλου 
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δραστών…’  

 

Το 2010 Αργυροπελεκάνοι μετά από αντίστοι‐

χες οχλήσεις είχαν εγκαταλείψει κάποιες από 

τις παραδοσιακές και ασφαλείς θέσεις φωλιά‐

σματος  στις  λιμνοθάλασσες.  Οι  νέες  θέσεις 

φωλιάσματος  στην  ανοιχτή  θάλασσα  ήταν 

ευάλωτες  στα  καιρικά  φαινόμενα.  Δεν  θα 

πρέπει  να  ξεχνάμε  ότι  ο  Αμβρακικός  έγινε 

Εθνικό Πάρκο ακριβώς για την προστασία των 

αποικιών  των  Αργυροπελεκάνων,  αλλά  και 

των άλλων 33  ειδών πουλιών για τα οποία η 

περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως σημαντική.   

 

Εκκρεμεί η μήνυση για το κυνήγι με μηχανοκί‐

νητες βάρκες κατά την διάρκεια των Μεσοχει‐

μωνιάτικων Καταμετρήσεων στην Λαγαρού το 

οποίο  και  βιντεοσκοπήθηκε. Όλα αυτά συνέ‐

βησαν  στην  διάρκεια  μίας  χρονιάς  που  απα‐

γορευόταν το κυνήγι. 

Για  τα  πουλιά  του  Αμβρακικού  φέτος  

ήταν μια δύσκολη χρονιά: 

 

Παράνομο  κυνήγι  και  ψάρεμα  μέσα  στις  λι‐

μνοθάλασσες  με  βάρκες  και  στα  αναχώματα 

του Λούρου με αυτοκίνητα ήταν μια πραγμα‐

τικότητα. Κυνηγήθηκαν και σκοτώθηκαν αδια‐

κρίτως  προστατευόμενα  και  απειλούμενα 

είδη.  

 

Για  δεύτερη  συνεχή  χρονιά,  έγινε  από αγνώ‐

στους  επιδρομή  στις  νησίδες  φωλιάσματος 

των  Αργυροπελεκάνων,  με  καταστροφή  των 

φωλιών και σπάσιμο 38 αυγών τους. Ήταν μια 

επίδειξη δύναμης; Ήταν   μια αντίδραση στον 

κακώς  εννοούμενο  ανταγωνισμό  των  ψαρά‐

δων που βλέπουν τα αλιεύματα τους να μειώ‐

νονται, με τα ψαροφάγα πουλιά;   

 

Οι  καταγγελίες  του  Φορέα  στον  εισαγγελέα 

αντιμετωπίστηκαν  με  συγκατάβαση:  ‘έχουμε 

μεγαλύτερα  προβλήματα  να  αντιμετωπίσου‐

με  και  αφού  δεν  υπάρχουν  ονοματεπώνυμα 

 © Μ. Τζάλη 

 © Ρ.Παπαδοπούλου 

Λαθροκυνηγοί με ταχύπλοα 

Αργυροπελεκάνος 

Τ Ε Υ Χ Ο Σ  1 4  
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Πρόσφατα  η  Πανηπειρωτική  Συνομο‐

σπονδία οργάνωσε τέσσερις ημερίδες με 

θέμα  «Υπάρχει  προοπτική  ανάπτυξης 

στον  Αμβρακικό;»    για  να  αναδείξει  για 

μία  ακόμη  φορά  το  πρόβλημα  της 

έλλειψης  οξυγόνου  και  της  κακής  ποιό‐

τητας  του    νερού  του  κόλπου,  ως  αιτία 

της  συνεχούς μείωσης  των αλιευμάτων. 

Στις  ημερίδες,  φάνηκε  η  άρνηση  αρκε‐

τών  πολιτικών,  τοπικών  φορέων  και  

κατοίκων  να  αντιληφθούν  την  έκταση 

του  προβλήματος,  να  προτείνουν  και 

κυρίως  να  εφαρμόσουν  μέτρα  για  την 

αντιμετώπιση  του,  τα  οποία  όμως  θα 

έχουν  βραχυπρόθεσμα  σημαντικό  κό‐

στος.  

 

Η  Πανηπειρωτική  πιστεύει  ότι  η  όποια 

απόφαση μπορεί να ληφθεί πλέον μόνον 

στην Αθήνα από   την κεντρική κυβέρνη‐

ση,  αφού  οι  τοπικοί  φορείς  δεν  έκαναν 

κάτι από  το 2008,  χρόνια που υπήρξε η 

κορύφωση του προβλήματος με τον μα‐

ζικό  θάνατο  χιλιάδων  ψαριών.  Μήπως 

και η απόφαση για  το κυνήγι πρέπει να 

ληφθεί στην Αθήνα; 

 

Στην  ημερίδα  της Πρέβεζας  ο  πρόεδρος 

του συλλόγου των κυνηγών έκανε δυνα‐

μική παρέμβαση, αφενός μεν κατηγορώ‐

ντας περιβαλλοντικές οργανώσεις για τις 

κρατικές  χρηματοδοτήσεις  που  παίρ‐

νουν,  αφετέρου  απαιτώντας    να  κρατή‐

σει την «υπόσχεσή του» ο πρόεδρος του 

Φορέα  στο  άνοιγμα  επτά  περιοχών  για 

κυνήγι στον Αμβρακικό. Ο πρόεδρος του 

φορέα  δεν  ήταν  παρών  για  να  απαντή‐

σει,  αλλά  είναι  προφανές  ότι  οι  πιέσεις 

θα είναι ισχυρές πριν τη λήψη της οποι‐

ασδήποτε απόφασης. 

 

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για δράσεις ευ‐

αισθητοποίησης  και  περιβαλλοντικής 

ενημέρωσης  στην  Πρέβεζα,  στην  Άρτα 

και στα χωριά που περιβάλλουν τον Αμ‐

βρακικό. Υπάρχουν επίσης πολλές δυνα‐

τότητες  συνεργασίας  με  τοπικές  περι‐

βαλλοντικές οργανώσεις και ανθρώπους 

που μάχονται για αυτόν. Αυτό όμως που 

δεν  υπάρχει  είναι  αρκετός  χρόνος  πριν 

από μία απόφαση που θα καθορίζει την 

τύχη  του  από  το  επόμενο  φθινόπωρο, 

όταν θα αρχίσει η νέα κυνηγητική περίο‐

δος. 

 

Ρέα Παπαδοπούλου 

Υπεύθυνη Παρακολούθησης 

Αμβρακικού Κόλπου  (GR081) 

 © Ρ.Παπαδοπούλου 

 © Ρ.Παπαδοπούλου 
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Οι επιπτώσεις της απελευθέρωσης Μινκ 
στην Ορνιθοπανίδα της Καστοριάς 

Η  σκόπιμη  απελευθέρωση  ή  η  διαφυγή 

Αμερικάνικων Μινκ (Neovison vison) από 

εκτροφεία  όπου  καλλιεργούνται  για  το 

δέρμα τους στο φυσικό περιβάλλον απο‐

τελεί σοβαρότατο πρόβλημα στη βιοποι‐

κιλότητα στην Ευρώπη. 

Το  Αμερικάνικο Μινκ  ως  εισβολέας  στο 

ευρωπαϊκό φυσικό  περιβάλλον  δεν  έχει 

φυσικούς θηρευτές που θα ελέγχουν τον 

πληθυσμό  του  ενώ  ως  είδος  βρίσκεται 

στις  υψηλότερες  θέσεις  του  τροφικού 

πλέγματος  των  οικοσυστημάτων  όπου 

ζει  (παραποτάμια  και  λιμναία)  επηρεά‐

ζοντας τους πληθυσμούς άλλων ζώων. 

 

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν πραγμα‐

τοποιηθεί ιδιαίτερα σε χώρες της βόρει‐

ας  και  δυτικής  Ευρώπης,  οι  άμεσες  και 

έμμεσες  συνέπειες  σε  πληθυσμούς  αμ‐

φιβίων, σε αποικίες πουλιών ( θαλασσο‐

πούλια, γλαρόνια, στρουθιόμορφα κ.ά.), 

θηλαστικά  είναι  σοβαρότατες.  Επίσης, 

έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ανταγωνι‐

σμού του ξενικού αυτού είδους με τοπι‐

κά είδη κάποια από τα οποία είναι προ‐

στατευόμενα (Βίδρα). 

 

Στη  λίμνη  της  Καστοριάς  τα  Μινκ  που 

απελευθερώθηκαν έκαναν την εμφάνιση 

τους  μέσα  σε  λίγες  μέρες.  Πολλά  από 

αυτά  δεν  μπόρεσαν  να  επιβιώσουν  (τα 

περισσότερα σκοτώθηκαν από διερχόμε‐

να  αυτοκίνητα)  μερικά  όμως  επιβίωσαν 

και τα βλέπουμε ακόμα σε διάφορα ση‐

μεία της λίμνης. 

 

Τα πρώτα συμπτώματα από την παρου‐

σία τους στο οικοσύστημα της περιοχής 

φάνηκαν με την μετακίνηση των Λαγγό‐

νων  (Palacrocorax  pygmeus)  από  τους 

θάμνους  στους  οποίους  κούρνιαζαν  το 

βράδυ στα απέναντι  λευκάδια στην πα‐

ραλία  της  Λεωφόρου  των  Κύκνων  προ‐

κειμένου  να  προστατευθούν  από  τις 

επιθέσεις  των Μινκ.  Δυστυχώς  όμως  το 

πρόβλημα  συνεχίστηκε  και  κατά  την 

αναπαραγωγική περίοδο. 

 

Τα μίνκ είναι δεινοί κολυμβητές  

Μινκ (Neovison vison)  
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Την περίοδο που έγινε η απελευθέρωση  των 

Μινκ  στην  Καστοριά  Σεπτέμβρης  2010  το  Ιν‐

στιτούτο  Δασικών  Ερευνών  που  εδρεύει  στα 

Βασιλικά Θεσ/νίκης και η εταιρία προστασίας 

περιβάλλοντος  Καστοριάς  είχαν  καταθέσει 

στην τότε Ν.Α. Καστοριάς πρόταση για άμεση 

αντιμετώπιση  του  προβλήματος  με  τίτλο 

«Παρακολούθηση  των  επιπτώσεων  και  επα‐

νασύλληψη  Αμερικάνικων  Μινκ  (Βιζόν)  που 

απελευθερώθηκαν  ή  διέφυγαν  στο  φυσικό 

περιβάλλον  στον  Νομό  Καστοριάς».  Δυστυ‐

χώς η Ν.Α. Καστοριάς αδιαφόρησε . 

 

 

Χρήστος Τόσκος, 

Υπεύθυνος Παρακολούθησης  

Λίμνης Καστοριάς (GR048) 

Στις αρχές του Απρίλη οι Λαγγόνες στην γνω‐

στή αποικία στη Λ. Κύκνων άρχισαν τις προε‐

τοιμασίες για την νέα αναπαραγωγική περίο‐

δο  .  Οι  πρώτες  φωλιές  είχαν  ετοιμαστεί  και 

κάποια πουλιά είχαν καθίσει στις φωλιές ενώ 

κάποια  άλλα  ακόμη  έφερναν  κλαδιά  για  το 

στήσιμο της φωλιάς τους. 

Από  τις  πρώτες  παρατηρήσεις  φάνηκε  ότι  ο 

αριθμός  των  φωλιών  στην  συγκεκριμένη  α‐

ποικία  θα  ήταν  μικρότερος  από  κάθε  άλλη 

χρονιά  (  τα  προηγούμενα  χρόνια  ο  αριθμός 

είχε  αυξητικές  τάσεις  με  αποκορύφωμα  την 

περίοδο  του 2010  όπου αναπαράχθηκαν 140 

ζευγάρια)  τελικά  μόνο  20  ζευγάρια  έκαναν 

φωλιές  .Δυστυχώς όμως και αυτά τις εγκατέ‐

λειψαν  με  αποτέλεσμα  να  καταστραφεί  μία 

από  τις  σημαντικότερες  αναπαραγωγικές  α‐

ποικίες  (η μοναδική στον  κόσμο μέσα σε κα‐

τοικημένη  περιοχή)  για  την  Λαγγόνα 

(Palacrocorax  pygmeus)  ένα  είδος  το  οποίο 

θεωρείται  σπάνιο  και  έχει  χαρακτηρισθεί  ως 

προστατευόμενο. 

Η αποικία τον Απρίλη του 2007 

Η αποικία τον Μάη του 2010 

Απρίλης 2011 οι πρώτες φωλιές 

Η αποικία στις 14/5/2011 χωρίς φωλιές 
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Παρακολουθώντας τον Ταΰγετο 

Ο Ταΰγετος είναι η υψηλότερη οροσειρά 

της  Πελοποννήσου  με  την  κορυφή  του 

Προφήτη Ηλία στα 2404μ. Περιλαμβάνει 

πολλά  φαράγγια,  υποαλπικά  λιβάδια, 

σκληροφυλλική βλάστηση, δάση Πεύκης 

και  Κεφαλληνιακής  Ελάτης.  Έχει  πολλά 

ενδημικά είδη φυτών και ζώων και μεγά‐

λη  ποικιλία  πουλιών  όπως  Πετροπέρδι‐

κα,  Σπιζαετός,  Κιρκινέζι,  Γαλαζοκότσυ‐

φας και άλλα. 

 

Σε  λίγα  λεπτά  από  τη  θάλασσα  βρίσκε‐

σαι σε μεγάλο υψόμετρο,  σε δυσπρόσι‐

τες και σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστες 

από  την  ανθρώπινη  δραστηριότητα  ε‐

κτάσεις.  Μέσα  από  το  πρόγραμμα  "IBA 

Caretakers" οι επισκέψεις μας στο βουνό 

απέκτησαν νέο ενδιαφέρον με τη συστη‐

ματοποίηση  και  την  καταγραφή  των  ει‐

δών  ορνιθοπανίδας.  Στους  5  μήνες  που 

συμμετέχουμε,  έχουμε  καταγράψει  μια 

σειρά  από  διαδρομές  στο  Μεσσηνιακό 

τμήμα  του  Ταϋγέτου  και  στα  είδη  που 

συναντήσαμε  περιλαμβάνονται  ο  Χρυ‐

σαετός,  ο  Φιδαετός,  το  Βραχοκιρκίνεζο, 

το Βουνοτσίχλονο, ο Μαυροτσιροβάκος, 

η Γερακίνα, ο Καμποδεντροβάτης, ο Χρυ‐

σοβασιλίσκος,  η  Ελατοπαπαδίτσα,  ο 

Μαυρολαίμης,,  ο  Κόρακας,  ο  Μαυρο‐

σκούφης, ο Αιγίθαλος, η Κίσσα, η Κάργι‐

α, ο Δρυοκολάπτης, η Δεντροσταρήθρα. 

 

Ταυτόχρονα  ο  Ταΰγετος  αντιμετωπίζει 

αρκετές και σημαντικές πιέσεις. Οι πυρ‐

καγιές έχουν καταστρέψει μεγάλο τμήμα 

του με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η αυθαί‐

ρετη δόμηση, η εγκατάλειψη παραδοσι‐

ακών  χρήσεων  γης,  η  ανεξέλεγκτη  υλο‐

τομία  και  άλλες  απειλές  κοινές  για  όλη 

τη χώρα συμπληρώνονται με τη λειτουρ‐

γία χωματερής της Καλαμάτας εντός IBA, 

δίπλα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής και το 

φαράγγι του Νέδωνα. 

 

Η  ευαισθητοποίηση  των  κατοίκων  της 

ευρύτερης περιοχής,  το  ενδιαφέρον  της 

τοπικής  αυτοδιοίκησης  και  η  βούληση 

της  κεντρικής  εξουσίας  είναι  απαραίτη‐

τες  προϋποθέσεις  για  τη  διατήρηση  και 

όσο είναι δυνατό την αποκατάσταση του 

Ταϋγέτου.  Η  γνωριμία  μας  με  το  βουνό 

σε συνδυασμό με την επαφή μας με την 

Ορνιθολογική  αποτελούν  κίνητρο  για 

εκτενέστερη εξερεύνηση τόσο της περιο‐

χής  όσο  και  των  ειδών  ορνιθοπανίδας 

που φιλοξενεί. 

 

Νίκη Γρηγοροπούλου & 

Γιώργος Τσώνης, 

Υπεύθυνοι Παρακολούθησης  

Όρους Ταύγετος  (GR120) 

 © Γιώργος Τσώνης 

 © Γιώργος Τσώνης 

Ταΰγετος  
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Επίσκεψη στον περιβαλλοντικό σταθμό Ευρώτα 

Μια ευχάριστη επίσκεψη στον Περιβαλ‐

λοντικό  Σταθμό  Ευρώτα  στη  Σκάλα 

Λακωνίας  πραγματοποιήθηκε  στις 

26 Μαρτίου 2011 από το 1ο Γυμνάσι‐

ο  και  1ο  Λύκειο  Μεσολογγίου  και 

περίπου  70  μαθητές  και  συνοδούς.  

Ο Περιβαλλοντικός Σταθμός δεν είχε 

φιλοξενήσει  επισκέπτες  μαθητές 

από το 2008.  Έγινε παρουσίαση από 

τον Κώστα Τενεκετζή και την Ιωάννα 

Κοντοζήση με θέμα «Υγρότοποι, Αμ‐

μόλοφοι  και  Θάλασσα»    και  έπειτα 

ακολούθησε  συζήτηση  και  ερωτή‐

σεις με τους μαθητές.   Στη συνέχεια, 

επισκέφθηκαν  τον  εκθεσιακό  χώρο, 

ο οποίος δίνει έμφαση στη σπουδαιότη‐

τα των αμμόλοφων και γενικά το βιότο‐

πο  του  Δέλτα  του  Ποταμού  Ευρώτα  ως 

οικοσύστημα  της  περιοχής  μας.  Η  επί‐

σκεψη έκλεισε με μια βόλτα στη Γέφυρα 

του  Ποταμού  Ευρώτα  όπου  οι  μαθητές 

και οι συνοδοί τους μπόρεσαν να έχουν 

μια  άμεση  επαφή  με  το  βιότοπο  του 

ποταμού  αυτού.  Ας  ελπίσουμε  ότι  θα 

πραγματοποιηθούν στο μέλλον κι άλλες 

τέτοιες συναντήσεις στο Σταθμό μας! 

 

Μαρία Γεωργίτσου 

Υπεύθυνη Παρακολούθησης 

Δέλτα Ευρώτα  (GR122) 

 

 

 

 

 

 

Ο  Περιβαλλοντικός  Σταθμός  Ευρώτα  δημι‐

ουργήθηκε το 2000 με στόχο να προβάλει τη 

σημαντικότητα του Δέλτα του Ευρώτα δίνο‐

ντας την ευκαιρία στον επισκέπτη να γνωρί‐

σει τη σπάνια φυσική κληρονομιά της Λακω‐

νίας. Σε αυτόν το χώρο, στο παλιό Δημοτικό 

Σχολείο Αγ. Ταξιαρχών, η Ορνιθολογική υλο‐

ποιεί  από  το  2007,  δραστηριότητες  Περι‐

βαλλοντικής Εκπαίδευσης με  την υποστήρι‐

ξη του Υπουργείου Παιδείας και του Δήμου 

Σκάλας  και  τη  συνεργασία  του  Συλλόγου 

ΑΡΧΕΛΩΝ. Λόγω έλλειψης πόρων ο Σταθμός 

ήταν  ανενεργός  για  δύο  χρόνια,  όμως  από 

φέτος με την υποστήριξη της Caretaker ξεκί‐

νησε την επαναλειτουργία του. 

 © M. Γεωργίτσου 

 © M. Γεωργίτσου 
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Οι ΙΒΑ μέσα από τα μάτια των Caretakers 

GR155 Μικρές Κυκλάδες 

Πριν  από  20  χρόνια  άφησα  την  Αθήνα 

για  να  επιστρέψω  οικογενειακώς  στον 

τόπο  που  γεννήθηκε  ο  παππούς  μου.  Η 

Ηρακλειά  λέγεται  ότι  είναι  το  νησί  του 

Κύκλωπα  Πολύφημου,  το  πανέμορφο 

σπήλαιο  του  Αγ.  Ιωάννη  η  σπηλιά  του 

Κύκλωπα και  οι  βραχονησίδες  μικρός, 

μεγάλος  Άβελας  οι  πέτρες  που  έριξε  ο 

Πολύφημος  στον Οδυσσέα.  Είμαι  καθη‐

γητής  Μαθηματικών  και  εργάζομαι  στο 

Γυμνάσιο  Ηρακλειάς,  το  μικρότερο  της 

Ελλάδας.  Στα πλαίσια  της  εργασίας μου 

δούλεψα  για  8  χρόνια  στη  Νάξο,  όπου 

είχα  την  ευκαιρία  να  γνωρίσω  πολλά 

είδη  πουλιών  που  δεν  υπάρχουν  εδώ. 

Ασχολούμαι  με  τα  πουλιά  εδώ  και  13 

χρόνια. Τα τελευταία 5 χρόνια ασχολού‐

μαι εντατικά με τη χλωρίδα και την πανί‐

δα  του  νησιού.  Δυστυχώς  για  λόγους 

συγκοινωνίας  και  επαγγελματικών  υπο‐

χρεώσεων  δεν  επισκέπτομαι  συχνά  τα 

γύρω  νησιά  και  έτσι  τα  στοιχεία  μου 

επικεντρώνονται  στην  Ηρακλειά  και  τις 

γύρω από αυτήν βραχονησίδες. 

 

Οι κυριότερες δράσεις μου ως Caretaker 

στο νησί , σε συνεργασία με την Κοινότη‐

τα, είναι: 

Α)  η  παύση  της  ενοικίασης  σε  βοσκούς 

των βραχονησίδων Μικρός και Μεγάλος 

Άβελας,  όπου  φωλιάζουν  θαλασσοπού‐

λια και Mαυροπετρίτες. 

Β)  η  δημιουργία  Καταφυγίου  Άγριας 

Ζωής που καλύπτει το μισό νησί και πε‐

ριλαμβάνει το βουνό Πάπας που φωλιά‐

ζουν 1‐3  ζεύγη Όρνιου και 1  ζεύγος Σπι‐

ζαετού. 

Γ) η ευαισθητοποίηση πολλών κατοίκων 

σε θέματα προστασίας των πουλιών που 

έχει ως αποτέλεσμα να με ενημερώνουν 

για  τραυματισμένα  ή  ασυνήθιστα  που‐

λιά που βρίσκουν. 

 

Οι  ξεχωριστές  στιγμές  που  έζησα  σε 

σχέση  με  το  περιβάλλον  είναι  πολλές, 

αφού  ως  μόνιμος  κάτοικος  είμαι  καθη‐

μερινά στη φύση. Θα  ξεχώριζα όμως  το 

ζευγάρωμα  των  όρνιων  και  τις  παρατη‐

ρήσεις ενός Mαυρόγυπα το 1999 καθώς 

και 3 κροατικών δακτυλιωμένων όρνιων, 

ένα από τα οποία τελικά ενσωματώθηκε 

στην τοπική ομάδα και φώλιασε εδώ.  

 

Μια κακή στιγμή ήταν όταν βρήκα δηλη‐

τηριασμένο  όρνιο  που  ξεψύχησε  στα 

χέρια  μου  πριν  προλάβω  να  το  στείλω 

για περίθαλψη. 

Γιάννης Γαβαλάς, 

Υπεύθυνος Παρακολούθησης 

Μικρών Κυκλάδων (GR155) 

 

 © Γ. Γαβαλάς 
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Ο  επισκέπτης  μπορεί 

να  δει  τη  μετανά‐

στευση  αρπακτικών, 

όπως  ο  Σφηκιάρης, 

τον  Σεπτέμβρη  στο 

βουνό  Πάπας  καθώς 

και  πολλά  μετανα‐

στευτικά  μικρόπου‐

λα.  

 
 
 
 
 
 
Τα  Όρνια  της  περιοχής  είναι  περίπου  25  και 
ανήκουν  σε  απομονωμένη  ομάδα  που  έχει  επι‐
κράτεια την Ηρακλειά και τη Νάξο, φωλιάζοντας 
και στα 2 νησιά με 1‐3 ζεύγη κάθε χρόνο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Για τους λάτρεις της χλωρίδας υπάρχουν τουλά‐
χιστον  600  είδη  φυτών,  με  αρκετά  σπάνια  και 
ενδημικά. Σημαντικότερο είναι το ενδημικό είδος 
ορχιδέας Ophrys heracleotica, που υπάρχει μόνο 
στην Ηρακλειά και κατοχυρώθηκε τον Φεβρουά‐
ριο του 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Στις  βραχώδεις  ακτές  φωλιάζουν  αρκετά  ζευγά‐
ρια Θαλασσοκόρακα.  Περιπλέοντας  το  νησί  με 
βάρκα συχνά  συναντάμε  τη Μεσογειακή Φώκια 
που αναπαράγεται στο νησί καθώς και τη χελώ‐
να Καρέττα, που τρέφεται χωρίς να αναπαράγε‐
ται. Συνηθισμένα είναι και τα ρινοδέλφινα. 

 
 
 
 
 
 
 
Στις  Βραχονησίδες  μπορεί  κανείς  να  δει  θαλασ‐
σοπούλια και Μαυροπετρίτες. 

 © Γ.Γαβαλάς 

 © Γ. Γαβαλάς 

 © Γ. Γαβαλάς 

 © Γ. Γαβαλάς 

 © Γ. Γαβαλάς 
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Από το βιβλίο των ΙΒΑ ‐ Μικρές Κυκλάδες 

Σύμπλεγμα μικρών νησιών μεταξύ Νάξου και Αμοργού που περιλαμβάνει στα νότια τα νησιά Ηρακλειά, 

Σχοινούσα, Κάτω Κουφονήσι, Κουφονήσι, Κέρος, τα Αντικέρια και τις γειτονικές μικρές νησίδες τους και 

στα βόρεια τη Δονούσα και τις νησίδες Μάκαρες. Στην περιοχή ανήκουν και οι απομακρυσμένες νησί‐

δες Μελαντιοί που βρίσκονται 7 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Δονούσας στο νότιο Ικάριο Πέλα‐

γος. Εκτός από τα Κουφονήσια τα οποία είναι χαμηλά, με αρκετές πεδινές εκτάσεις και αμμώδεις ακτές, 

τα υπόλοιπα νησιά είναι ορεινά και καλύπτονται σχεδόν σε όλη την επιφάνειά τους από αραιούς θα‐

μνώνες και φρύγανα.  Στο εσωτερικό των νησιών υπάρχουν ακόμη καλλιέργειες,  κυρίως δημητριακών 

που προορίζονται για ζωοτροφές.  

 

  

Ταξιδεύοντας με τα θαλασσοπούλια στο Αιγαίο 

Το  καλοκαίρι  ακόμα  και  οι  πιο  «στεριανοί» 
Caretakers  είναι  πιθανό  να  ταξιδέψουν  σε 
κάποιο  νησιωτικό  προορισμό...  Αν  κατά  τις 
περιηγήσεις σας παρατηρήσετε θαλασσοπού‐
λια καταχωρείστε τις παρατηρήσεις σας στην 
ιστοσελίδα  του  Προγράμματος  LIFE  για  τα 
θαλασσοπούλια  www.ornithologiki.gr/
seabirds και συμβάλλετε και εσείς στην κατα‐
γραφή  του  πληθυσμού  τους  στις  ελληνικές 
θάλασσες! 
 
Τα  θαλασσοπούλια  μπορούμε  εύκολα  να  τα 
αναγνωρίσουμε  μιας  και  τα  περισσότερα  εί‐
ναι μεγαλόσωμα και πετούν ευδιάκριτα πάνω 
από τα κύματα. Αναγνωρίζουμε το κάθε είδος 
από  ένα  μοναδικό  συνδυασμό  μεγέθους  – 
σχεδίων  άκρης  φτερού  –  χρωμάτων  πλάτης 
και  κεφαλιού.  Μπορείτε  να  προμηθευτείτε 
τον  Οδηγό  γρήγορης  αναγνώρισης  θαλασσο‐
πουλιών,  καθώς και άλλο ενημερωτικό υλικό 
για  τα  θαλασσοπούλια,  από  τα  γραφεία  της 
Ορνιθολογικής ή από την ιστοσελίδα του Προ‐
γράμματος (εκδόσεις Προγράμματος LIFE). 
 
Δώστε  μια  ξεχωριστή  νότα  στις  θαλασσινές 
διαδρομές  σας  παρατηρώντας  τα  θαλασσο‐
πούλια και συμβάλλοντας ενεργά στην κατα‐
γραφή  του  πληθυσμού  τους  στα  ελληνικά 
αρχιπελάγη! 

Πρόγραμμα LIFE: «Υλοποίηση δρά‐
σεων διατήρησης για τον Θαλασ‐
σοκόρακα και τον Αιγαιόγλαρο και 

αναγνώριση Θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για 
τα Πουλιά της Ελλάδας» (LIFE07 NAT/GR/000285) 

Αιγαιόγλαροι 

© J. Fric 

© Α. Χρηστίδης 

http://ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=1297&tID=2930�
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Στα  πλαίσια  του  προγράμματος  LIFE 

«Επιδεικτική εφαρμογή της προσέγγισης 

“Σχέδιο  Δράσης  για  τη  Βιοποικιλότητα”, 

για  τη  διατήρηση  της  βιοποικιλότητας 

της Σκύρου» που ξεκίνησε τον Οκτώβριο 

του  2010  στη  Σκύρο,  θα  δημιουργηθεί 

μια  ομάδα  εθελοντών,  με  σκοπό  την 

παρακολούθηση,  αλλά  και  την  προστα‐

σία  της  βιοποικιλότητας  του  νησιού  μέ‐

σα από ένα ευρύ φάσμα δράσεων.  

 

H ομάδα θα συμβάλλει στην υλοποίηση 

συγκεκριμένων  δράσεων  στις  περιοχές 

του  προγράμματος,  συμμετέχοντας  έτσι 

ενεργά  στην  υλοποίησή  του.  Μεταξύ 

άλλων θα αναλάβει την παρακολούθηση 

των πληθυσμών των πουλιών στην περι‐

οχή, αλλά και άλλων οργανισμών, όπως 

των ενδημικών φυτών και θα πραγματο‐

ποιήσει  δράσεις  όπως  η  αποκατάσταση 

των υγροτόπων  του  νησιού,  η  δημιουρ‐

γία  κατάλληλων  θέσεων  φωλιάσματος 

για τα πουλιά, η ενημέρωση των επισκε‐

πτών μέσω της τοποθέτησης ενημερωτι‐

κών  πινακίδων  και  της  πραγματοποίη‐

σης οικο‐περιηγήσεων, η αποκατάσταση 

των  συστάδων  σφενδαμιού  μέσω  φυ‐

τεύσεων, κ.ά.  

 

Οι  εθελοντές  που  θα  συμμετάσχουν  θα 

ενταχθούν  στο  δίκτυο  των  IBA  Caretak‐

ers και θα πραγματοποιούν καταγραφές 

για την παρακολούθηση των Σημαντικών 

Περιοχών του νησιού. 

 

Οραματιζόμαστε να αποτελέσει η ομάδα 

αυτή  τη  μαγιά  για  την  προστασία  της 

βιοποικιλότητας της Σκύρου στο μέλλον. 

 

Περισσότερα για το πρόγραμμα μπορεί‐

τε να βρείτε εδώ. 

Εθελοντική Ομάδα Διατήρησης της 

Βιοποικιλότητας Σκύρου 

Πρόγραμμα LIFE: «Επιδεικτική Εφαρμογή της προσέγγισης ‘Σχέδιο Δράσης για 
τη βιοποικιλότητα’ για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Σκύρου» (LIFE09 
NAT/GR/000323) 

http://www.skyposlife.gr�
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Μια  ιστοσελίδα περιορισμένης πρόσβα‐

σης  θα  παρουσιαστεί  σύντομα  στο  δί‐

κτυο των IBA Caretakers που δημιουργή‐

θηκε με στόχο να είναι εύκολα προσβά‐

σιμες πληροφορίες σε όλους  τους Care‐

takers ανά πάσα στιγμή, ενώ στο μέλλον 

θα  επιθυμούσαμε  να  λειτουργήσει  ως 

σημείο  αναφοράς  για  ενημέρωση  για 

εξορμήσεις,  εκδηλώσεις  και  άλλες  δρά‐

σεις που θα πραγματοποιούν οι Caretak‐

ers. 

Στην  ιστοσελίδα  αυτή  οι  IBA Caretakers 

θα  βρίσκουν  πληροφορίες  σχετικά  με 

την  παρακολούθηση  της  περιοχής,  την 

ανάληψη δράσης σε περιπτώσεις αυθαι‐

ρεσιών,  την  οργάνωση  δράσεων  ενημέ‐

ρωσης και ευαισθητοποίησης στην περι‐

οχή  τους. Παράλληλα,  έχει  ξεκινήσει  να 

συλλέγεται υλικό για τις  Σημαντικές Πε‐

ριοχές για τα Πουλιά και την ορνιθοπανί‐

δα.  

 

Διαθέσιμο  θα  είναι  το  υλικό  προβολής 

του  δικτύου  (αφίσες  κτλ),  καθώς  και  τα 

αποτελέσματα  του  προγράμματος.  Τέ‐

λος, δημιουργήθηκε ένας χάρτης με όλες 

τις  περιοχές  που  παρακολουθούνται 

από τους εθελοντές. 

 

 

 

Μια ιστοσελίδα αποκλειστικά  

για τους ΙΒΑ Caretakers 
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Ενδιαφέρουσες Ιστοσελίδες 
 

Bird ID 

 
Μια  σειρά  εργαστηρίων  στην  αναγνώριση  δύσκολων 
ειδών. Η σελίδα συνεχώς εμπλουτίζεται.  
 
http://www.bto.org/about‐birds/bird‐id   
 
 
 

 
 
Critical Site Network Tool 
 
Χαρτογραφημένες  πληροφορίες  για  μεταναστευτικά 
υδρόβια πουλιά στα πλαίσια του προγράμματος Wings 
Over Wetlands.  
 
http://csntool.wingsoverwetlands.org/csn/
default.html#state=home 
 

 

Μερικοί  κάνουν  ότι  μπορούν  να  διατηρή‐
σουν τους βιότοπούς τους καθαρούς!  

Οι  παραλιακοί  βιότοποι  φιλοξενούν  πολλά 
είδη πουλιών και άλλων οργανισμών. Ας φρο‐
ντίσουμε  να  αφήσουμε  σε  αυτούς  μόνο  τα 
ίχνη μας... 

Κατά τους θερινούς μήνες τα πούλια της πό‐
λης χρειάζονται πηγές νερού! 
 
Βοηθήστε  τα πουλιά  της  γειτονιάς σας  να α‐
ντιμετωπίσουν  τις  υψηλές  θερμοκρασίες  του 
καλοκαιριού  τοποθετώντας  ένα  δοχείο  με 
νερό στο μπαλκόνι, τον κήπο σας, ή σε δημό‐
σιους υπαίθριους χώρους. 
Ξεδιψώντας ή κάνοντας ένα μπανάκι οι φτε‐
ρωτοί σας γείτονες θα σας ευγνωμονούν! 

Συμβουλές του τεύχους 

http://www.bto.org/about-birds/bird-id�
http://csntool.wingsoverwetlands.org/csn/default.html#state=home�
http://csntool.wingsoverwetlands.org/csn/default.html#state=home�
http://csntool.wingsoverwetlands.org/csn/default.html#state=home�
http://csntool.wingsoverwetlands.org/csn/default.html#state=home�


 

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

Η Ορνιθολογική  ξεκίνησε μια  νέα πρωτοβου‐
λία δημιουργώντας το Δίκτυο "Φροντίζω!".  

Το  Δίκτυο  "Φροντίζω!"  αποτελείται  από 
καταστήματα/  επιχειρήσεις σε όλη  την Ελλά‐
δα που επικροτούν  τις δράσεις μας, ακολου‐
θούν μια θετική στάση προς τις περιβαλλοντι‐
κές προκλήσεις, αγαπούν τα πουλιά, σέβονται 
τη φύση και θέλουν να τη φροντίσουν! 

Τα καταστήματα/ επιχειρήσεις με μία οικονο‐
μική εισφορά, θα λάβουν μία τεχνητή φωλιά 
και το αυτοκόλλητο λογότυπο του Δικτύου για 
τα καταστήματα τους εξασφαλίζοντας προβο‐
λή σε όλα τα επικοινωνιακά μέσα της Ορνιθο‐
λογικής, στο περιοδικό "Οιωνός" καθώς και το 
ηλεκτρονικό newsletter. 
 
Διαδώστε την πρωτοβουλία και στην περιοχή 
σας!  
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρεί‐
τε εδώ. 

http://www.ornithologiki.gr/caretakers 

Επιμέλεια:  Μαργαρίτα Τζάλη. Σε αυτό τα τεύχος συνεργάστηκαν: Γιάννης Γαβαλάς, Μαρία Γεωργίτσου, Νίκη Γρηγορο‐
πούλου, Λάμπρος Κατερινόπουλος, Μαλαμώ Κορμπέτη, Ρέα Παπαδοπούλου, Ελίνα Σαράντου, Χρήστος Τόσκος, Ρούλα 
Τρίγκου, Γιώργος Τσώνης. Η φωτογραφία στη φάσα είναι του Χρήστου Βλάχου. 

mailto:ath@ornithologiki.gr�
mailto:thess@ornithologiki.gr�
http://www.ornithologiki.gr/page_in.php?tID=3017&sID=262�
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