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Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στα
πλαίσια του δικτύου των IBA Caretakers
πραγματοποιήθηκαν τα ετήσια σεμινά‐
ρια επέκτασης του δικτύου, στα οποία
συμμετείχαν 44 εθελοντές από 32 περιο‐
χές. Στη Νότια Ελλάδα το σεμινάριο
πραγματοποιήθηκε στην ΙΒΑ «Όρος Βαρ‐
δούσια» και στο καταφύγιο Βαρδουσί‐
ων, με πολλά χιόνια, αλλά ζεστή ατμό‐
σφαιρα στο καταφύγιο. Στη Βόρεια Ελ‐
λάδα στην ΙΒΑ «Πόρτο Λάγος, λίμνη Βι‐
στονίδα και παράκτιες λιμνοθάλασσες»
στο Κέντρο Πληροφόρησης Βιστωνίδας
του Φορέα Διαχείρισης Στενών Νέστου ‐
Βιστωνίδας ‐ Ισμαρίδας, με ιδανικές συν‐
θήκες για παρατήρηση πουλιών και με
εντυπωσιακότερη παρατήρηση ένα μο‐
ναχικό Κεφαλούδι.
Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σε
συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο
Άμφισσας και το Φορέα Διαχείρισης του
Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονί‐

ας και Θράκης, αλλά και την υποστήριξη
του Δήμου Αβδήρων και του Κέντρου
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
Άμφισσας.
Στα σεμινάρια τα μέλη του δικτύου πα‐
ρακολούθησαν παρουσιάσεις για το
πρόγραμμα των ΙΒΑ, τη μεθοδολογία
παρακολούθησης των περιοχών, τους
τρόπους αντίδρασης σε περιπτώσεις
απειλών στην περιοχή τους και την υλο‐
ποίηση δράσεων ενημέρωσης – ευαι‐
σθητοποίησης του κοινού. Επίσης, πραγ‐
ματοποιήθηκε εργαστήρι παρεμβάσεων
και επίσκεψη στις Σημαντικές Περιοχές,
στις οποίες πραγματοποιήθηκε το κάθε
σεμινάριο.
Ευχόμαστε καλή αρχή στους νέους εθε‐
λοντές και καλή συνέχεια σε όσους με
συνέπεια και αμείωτο ενδιαφέρον πα‐
ρακολουθούν εδώ και χρόνια τις περιο‐
χές τους.
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Βόρεια Σύρος

© Γ.Βαβίτσας

Το είδος
χαρακτηρισμού

Παρουσίαση Περιοχής: GR149 Βόρεια Σύρος

της περιοχής
είναι ο
Μαυροπετρίτης
(Falco eleonorae)

Η σημαντική περιοχή της Σύρου κατα‐
λαμβάνει ολόκληρο το βόρειο κομμάτι
του νησιού. Εκτός από το ότι είναι σημα‐
ντική για τα πουλιά έχει και γενικότερο
ενδιαφέρον, αφού περιλαμβάνει 2 προϊ‐
στορικούς οικισμούς (Καστρί, Χαλανδρι‐
ανές), έναν μεσαιωνικό οικισμό (Άνω
Σύρος), τοποθεσίες με αρχαίες επιγρα‐
φές, μερικούς μικρούς οικισμούς με λίγα
σπιτάκια, αλώνια και παλιούς ανεμόμυ‐
λους.
Η περιοχή δεν έχει ψηλά βουνά (μέγιστο
υψόμετρο 442μ), αλλά έχει έντονο ανά‐
γλυφο. Το οδικό δίκτυο και η οικιστική
ανάπτυξη είναι πολύ περιορισμένα και
από ένα σημείο και μετά ανύπαρκτα.
Πολύ σημαντικό κομμάτι και αναπόσπα‐
στο με την ΙΒΑ της Σύρου είναι και η ευ‐
ρύτερη θαλάσσια περιοχή με τις κοντι‐
νές βραχονησίδες και τη νήσο Γυάρο.
Στις κοντινές βραχονησίδες φωλιάζει ο
Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae) και
στη θαλασσιά περιοχή μεταξύ της Βόρει‐
ας Σύρου και της Γυάρου θα συναντή‐
σουμε τη Μεσογειακή Φώκια (Monachus
monachus), τη Θαλάσσια Χελώνα Καρέ‐

τα (Caretta caretta) καθώς και Ρινοδέλ‐
φινα (Tursiops truncatus).
Οι παράκτιες περιοχές είναι κυρίως βρα‐
χώδεις, σε μερικά σημεία μάλιστα συνα‐
ντούμε κατακόρυφα βράχια που υψώνο‐
νται μέχρι και 80 μέτρα πάνω από την
επιφάνεια της θάλασσας. Εδώ θα παρα‐
τηρήσουμε τον θαλασσοκόρακα ( Pha‐
lacrocorax aristotelis). Μικρές παρθένες
παραλίες διακόπτουν τακτικά τη βραχώ‐
δη παράκτια ζώνη. Στις περισσότερες
από αυτές σε κάποια σημεία, όχι πολύ
μακριά από τη θάλασσα, αναβλύζουν
πηγές με ελάχιστο, αλλά γλυκό, νερό,
πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για τα που‐
λιά την περίοδο της μετανάστευσης,
αφού το νησί είναι σχεδόν ξερό. Σε αυ‐
τές τις παραλίες ο πιο κοινός επισκέπτης
είναι οι Λευκοσουσουράδες, οι Κουρού‐
νες και φυσικά οι Ασημόγλαροι, ενώ
σπανιότερα θα δούμε λίγα μεμονωμένα
άτομα παρυδάτιων και τους τσικνιάδες.
Προχωρώντας προς τα πάνω θα δούμε
ότι οι πλαγιές είναι καλυμμένες με χαμη‐
λούς θάμνους που αποτελούν τα λεγό‐
μενα φρυγανικά οικοσυστήματα που
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Ασπροκωλίνα

© Γ.Βαβίτσας
Αναβαθμίδες

© Γ.Βαβίτσας
Γερακίνα

© Γ.Βαβίτσας
Ορχιδέα

Δάσος Φράξου

κυριαρχούν στην περιοχή. Η μακκία βλάστηση
κυρίως αρευτιές (κέδροι), σχοίνοι και αγριελιές
απαντώνται στις πλαγιές με βορεινό προσανατο‐
λισμό και μεγάλη κλίση. Σε αυτές τις πλαγιές πι‐
θανόν να ευνοήθηκαν αυτά τα είδη, αφού το χει‐
μώνα, που ο ήλιος είναι χαμηλά και το φως του
δεν τις βλέπει για πολλή ώρα, η υγρασία διατη‐
ρείτε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σε κάποια
σημεία η υγρασία είναι τόσο έντονη που έδαφος,
βράχια, ξερολιθιές, ο ξυλώδης ιστός των φυτών
και οτιδήποτε άλλο παρεμβάλλεται είναι όλα κα‐
λυμμένα με ένα παχύ στρώμα από βρύα. Αυτές
τις πλαγιές προτιμούν κατά τη μετανάστευση τα
Ορτύκια, οι Τσίχλες και τα Κοτσύφια κυρίως και
πιο σπάνια οι λιγοστές Μπεκάτσες που περνάνε
από το νησί. Όμως είναι αρκετά ενδιαφέρουσες
και από άποψη χλωρίδας, αφού σε αυτές τις πλα‐
γιές φύονται 3 είδη κρόκου (το ένα ενδημικό) και
15‐20 είδη ορχιδεών.
Κοντά στους ήσυχους οικισμούς της Απάνω Με‐
ριάς θα συναντήσουμε τις εντυπωσιακές αναβαθ‐
μίδες, ανθρωπογενή οικοσυστήματα με πολύ ση‐
μαντικό ρόλο τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για
τα πουλιά. Πολλά είδη πουλιών (κυρίως στρου‐
θιόμορφα) απαντώνται κοντά σε αυτές, αφού
εκμεταλλεύονται τα υπολείμματα τροφής που
προορίζεται για τα οικόσιτα ζώα, αλλά και την
επάρκεια νερού από τις δεκάδες ανοιχτές στέρνες
που χρησιμοποιούνται για το πότισμα των κηπευ‐
τικών.
Ανεβαίνοντας στις γυμνές από βλάστηση βραχώ‐
δεις κορυφές του Σύριγγα είναι σχεδόν αδύνατο
να μην δούμε τη Γερακίνα (Buteo buteo). Τουλάχι‐
στον 6 ζευγάρια μένουν εδώ όλο το χρόνο. Στην
κορυφή Απήγανο θα δει κάποιος τουλάχιστον δυο
άτομα όποια ώρα της ημέρας και αν βρεθεί στην
περιοχή. Επίσης, στο Παπούρι νωρίς το πρωί και
αργά το απόγευμα θα δει άλλα δυο ζευγάρια. Την
παρουσία των αρπακτικών εδώ συμπληρώνουν τα
Βραχοκιρκίνεζα και τη μεταναστευτική περίοδο η
Αετογερακίνα (Buteo rufinus) και ο Χειμωνόκιρκος
(Circus cyaneus). Ένα ζευγάρι Χειμωνόκιρκων πα‐
ρατηρείται νωρίς την άνοιξη ανελλιπώς τα τελευ‐
ταία 3 χρόνια στην περιοχή του Αετού.
Τέλος, δεν μπορούμε να παραλείψουμε την περι‐
οχή του Σχιζομενέ, όπου υπάρχει ένα μικρό διπλό
φαράγγι σχήματος V με συνολικό μήκος περίπου
250 μέτρα πλάτος 2‐ 3 μέτρα και ύψος περίπου 30
‐40 μέτρα. Στις εσοχές του κάθετου βράχου φω‐
λιάζουν τα βραχοκιρκίνεζα και ο γαλαζοκότσυ‐
φας.

© Λ. Κατερινόπουλος
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Η σημαντικότερη απειλή για την περιο‐
χή φαίνεται να είναι τα τελευταία χρόνια
ο σχεδιασμός μεγάλου αιολικού πάρκου
(ήδη γίνονται ανεμολογικές μετρήσεις
στην περιοχή του Κάμπου), ενώ ήδη υ‐
πάρχουν εγκατεστημένες 4 ανεμογεννή‐
τριες στην κορυφή του όρους Σύριγγας.
Αν όντως κατασκευαστεί το παραπάνω
πάρκο ενδέχεται με τους δρόμους, που
αναγκαστικά θα κατασκευαστούν να
επεκταθεί και η δόμηση σε μια περιοχή
που μέχρι σήμερα είναι ανέγγιχτη.
Το κυνήγι σε όλες του τις μορφές ασκεί
και εδώ σίγουρα μια μορφή πίεσης και

ειδικότερα για τα μη μεταναστευτικά
πτηνά. Αρκεί να αναφέρουμε ότι στις
πλαγιές της Απάνω Μεριάς μετά από
χιλιάδες χρόνια χάθηκε από τη συλλογή
των ήχων της περιοχής το κακάρισμα της
Πέρδικας, αφού κάπου στα μέσα της
δεκαετίας του 90 σκοτώθηκε και η τε‐
λευταία.
Γιάννης Βαβίτσας
Υπεύθυνος Παρακολούθησης
Βόρειας Σύρου (GR149)

Βόρεια Σύρος

© Γ. Βαβίτσας

© Γ. Βαβίτσας
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Βόρεια Σύρος
Κόκκινο: ΙΒΑ
Πράσινο: ΖΕΠ
Μπλε: ΤΚΣ
Πορτοκαλί: ΚΑΖ

© Γ.Βαβίτσας

Βόρεια Σύρος
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Πρόσφατες Παρεμβάσεις της Ορνιθολογικής σε ΙΒΑ
μετά από καταγγελία Caretaker
Στενά Νέστου (GR013)
Περιβαλλοντικό έγκλημα με διεθνείς δια‐
στάσεις στα στενά του Νέστου!
Έξι δηλητηριασμένα σπάνια μεγάλα αρπα‐
κτικά πουλιά βρέθηκαν γύρω από δύο σκο‐
τωμένα με όπλο άγρια άλογα στα Στενά
Νέστου, μία περιοχή εξαιρετικής ευρωπαϊ‐
κής σημασίας για την προστασία των μεγά‐
λων αρπακτικών και ενταγμένης στο δίκτυο

Εντοπίσατε
κάποια
παρέμβαση στην
περιοχή σας;
Επικοινωνήστε
με την
Ορνιθολογική και
στείλτε τη φόρμα
καταγγελίας με
όλα τα στοιχεία.

© Αρχείο Ορνιθολογικής

Natura 2000. Πρόκειται για το σοβαρότερο
περιστατικό δηλητηρίασης αρπακτικών
πουλιών των τελευταίων ετών, το οποίο και
εκθέτει την Ελλάδα διεθνώς.
Οι φύλακες του Φορέα Διαχείρισης Οροσει‐
ράς Ροδόπης εντόπισαν δηλητηριασμένους
τέσσερις Χρυσαετούς (Aquila chrysaetos),
δύο Όρνια (Gyps fulvus) και μια Γερακίνα
(Buteo buteo). Τα Δασαρχεία Σταυρούπολης
και Ξάνθης και ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα
Νέστου Βιστωνίδας‐ Ισμαρίδας κινητοποιή‐
θηκαν αμέσως και περισυνέλλεξαν τα που‐
λιά τα οποία θα υποβληθούν σε τοξικολογι‐
κές εξετάσεις στο Κέντρο Κτηνιατρικών Ι‐
δρυμάτων στην Αθήνα ώστε να διαπιστωθεί
το είδος δηλητηρίου που χρησιμοποιήθηκε.
Το προσωπικό των Φορέων, τα Δασαρχεία
καθώς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις
συνέχισαν για μία εβδομάδα τις έρευνες
καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι οι συνέπειες
της εγκληματικής ενέργειας είναι πολύ με‐
γαλύτερες. Σημαντικότατο ρόλο έπαιξαν οι
caretakers της ΙΒΑ οι οποίοι καθ’όλη τη
διάρκεια του συμβάντος πίεσαν για τις σω‐
στές αντιδράσεις από τις αρχές και μίλησαν
με την τοπική κοινωνία για το περιστατικό.

Η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων
δολωμάτων είναι δυστυχώς μία διαδε‐
δομένη πρακτική στην Ελλάδα, αλλά το
συγκεκριμένο περιστατικό είναι ιδιαίτε‐
ρα σοβαρό καθώς χρησιμοποιήθηκαν
ολόκληρα μεγαλόσωμα ζώα από τα ο‐
ποία τράφηκε αυξημένος αριθμός σπα‐
νίων ειδών. Η δηλητηρίαση έχει σκοπό
την εξόντωση σαρκοφάγων ζώων, όπως
ο λύκος και η αρκούδα, για την αντιμε‐
τώπιση των ζημιών που αυτά προκαλούν
στα κτηνοτροφικά ζώα και τις καλλιέρ‐
γειες. Το πρόβλημα εντείνεται από την
ανεπάρκεια του κράτους στην καταβολή
αποζημιώσεων και την ανεπαρκή φύλα‐
ξη στις Προστατευόμενες Περιοχές, αλλά
και την έλλειψη ενός μηχανισμού ελέγ‐
χου της διακίνησης και χρήσης φυτο‐
φαρμάκων και την απουσία στήριξης της
πολιτείας προς τους παραγωγούς για τη
λήψη μέτρων πρόληψης των ζημιών.
Η Ορνιθολογική παρακολουθεί την υπό‐
θεση πολύ στενά, πιέζοντας για την εύ‐
ρεση του δράστη. Το περιστατικό αυτό
πρέπει να αποτελέσει το τελευταίο θλι‐
βερό καρέ σε μια σειρά ντροπιαστικών
εικόνων που δηλητηριάζουν την ελληνι‐
κή φύση!
Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλή ιδέα να
μεταφέρει ο ίδιος ο caretaker, Ηλίας
Μιχαηλίδης, την εμπειρία του από το
περιστατικό, την οποία μπορείτε να δια‐
βάσετε παρακάτω.
Έλος Άγιου Μάμα (GR034)
Παραλιακά Αναψυκτήρια
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κατάφε‐
ραν μετά από τις πολλαπλές τους παρεμ‐
βάσεις και σε συνεργασία με τον Συνή‐
γορο του Πολίτη να γίνουν λεπτομερεια‐
κοί έλεγχοι από το Δήμο Προποντίδας
και να κηρυχθούν πολλά από τα παραλι‐
ακά μπαρ ως «αυθαίρετα και κατεδαφι‐
στέα». Έτσι, ελπίζουμε για ένα καλοκαίρι
όμορφο σε μία παραλία ελεύθερη!
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Όρος Τύμφης (GR066)
Διάνοιξη δρόμου στο όρος Σμόλικας
Στο όμορφο βουνό του Σμόλικα ο caretaker
ενημέρωσε την Ορνιθολογική ότι έχει διανοι‐
χτεί χωματόδρομος στη θέση Αγία Παρα‐
σκευή μήκους 8‐10χλμ. Ο δρόμος φτάνει σε
υψόμετρο 1500μ., εντός του Εθνικού Πάρκου
Βόρειας Πίνδου. Δυστυχώς, η διάνοιξη του
δρόμου θα ευνοήσει να αναπτυχθούν δρα‐
στηριότητες μη συμβατές με την προστατευό‐
μενη περιοχή, καθώς γίνεται πιο εύκολη η
πρόσβαση στον άνθρωπο, οδηγώντας έτσι σε
δραστηριότητες που πιθανώς να μην μπο‐
ρούν να ελεγχθούν. Η Ορνιθολογική και η
Καλλιστώ, η οποία δραστηριοποιείται στο
Σμόλικα καθώς αποτελεί βιότοπο υψηλής
σημαντικότητας για την καφέ αρκούδα (Ursus
arctos), παρενέβησαν στις τοπικές αρχές ενη‐
μερώνοντάς για τις επιπτώσεις του έργου. Οι
αρχές ενημέρωσαν ότι το έργο δεν έχει καμία
αδειοδότηση. Επομένως, θα πρέπει το Δα‐
σαρχείο να προχωρήσει σε απαγόρευση πρό‐
σβασης στο χωματόδρομο με μπάρες ή άλλο
τρόπο.

© Αρχείο Ορνιθολογικής

Eκβολές Αξιού‐Λουδία‐Αλιάκμονα (GR028)
Μη βιώσιμη διαχείριση κτηνοτροφίας
Συστηματικά την τελευταία 5ετία αναφέρο‐
νται οι μη‐βιώσιμες κτηνοτροφικές πρακτικές
και η μεγάλη επέκτασή τους στο δέλτα του
ποταμού Αξιού. Ως αποτέλεσμα παρατηρείται
επέκταση των υφιστάμενων αυθαίρετων στα‐
νών, αύξηση του αριθμού των ζώων τους στο
Δέλτα, σε ζώνες προστασίας της φύσης, η
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αποσύνθεση νεκρών ζώων, τα οποία δε θάβο‐
νται, στην κοίτη του Αξιού, και αύξηση του
αριθμού των αυθαίρετων περιφράξεων στις
Ζώνες προστασίας της φύσης. Η Ορνιθολογι‐
κή έχει αποστείλει σχετικό έγγραφο στο Φ.Δ.
της περιοχής για την αντιμετώπιση του προ‐
βλήματος.
Αμβρακικός Κόλπος(GR082)
Εκδόθηκε η απαγόρευση θήρας για τον Αμ‐
βρακικό!
Μετά τις εκκλήσεις των περιβαλλοντικών ορ‐
γανώσεων προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ για
έκδοση απόφασης απαγόρευσης άσκησης του
κυνηγιού στον Πυρήνα του Εθνικού Πάρκου
Υγροτόπων Αμβρακικού, αλλά και τις δημόσι‐
ες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Δασών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος ο οποίος είπε
στο ΣΚΑΪ ότι θεωρεί «το θέμα λήξαν», εκδόθη‐
κε η απόφαση, με ισχύ για ένα έτος. Παρότι
αυτό αποτελεί νίκη για τις περιβαλλοντικές
οργανώσεις που επέμειναν για τη σημαντικό‐
τητα του θέματος, είναι γεγονός ότι ο Υπουρ‐
γός ΠΕΚΑ εξέδωσε την απόφαση λίγο πριν τη
λήξη της κυνηγετικής περιόδου! Θα πρέπει,
περιβαλλοντικές οργανώσεις και ο Φορέας
Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου, να βρουν
μια μακροχρόνια και βιώσιμη λύση για τα
συγκρουόμενα συμφέροντα στη περιοχή: από
την μία να παταχθεί η λαθροθηρία που
«ταΐζει» τις ταβέρνες παράνομα με πάπιες και
από την άλλη να γίνει ενημέρωση της τοπικής
κοινωνίας για τη σημαντικότητα της περιοχής
που και οι ίδιοι έχουν συμφέρον να προστα‐
τέψουν.

Μαλαμώ Κορμπέτη
Υπεύθυνη Θεμάτων Πολιτικής
Περιβάλλοντος
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Δηλητηρίαση σπάνιων πουλιών στα Στενά του Νέστου
Συνέντευξη από τον Ηλία Μιχαηλίδη, Υπεύθυνο Παρακολούθησης Στενών Νέστου
Μας περιγράφεις πώς ήρθες εσύ σε επαφή
με το περιστατικό και τι έκανες για να κινή‐
σεις διαδικασίες που βοήθησαν να εξελι‐
χτεί η εύρεση του δράστη;

«Θα πρέπει οι
αρμόδιες αρχές να
καταλάβουν το
ρόλο τους
απέναντι σε τέτοια
περιστατικά. «

Για
το
περιστατικό
ενημερώθη‐
κα τηλεφωνικά από το Φορέα Διαχείρισης
Δέλτα Νέστου ‐ Βιστωνίδας ‐ Ισμαρίδας, ο
οποίος είχε ενημερώσει και το Δασαρχείο
και έτσι φύγαμε για το Κρωμνικό, εκεί όπου
σκοτώθηκαν τα άγρια άλογα. Φτάσαμε πε‐
ρίπου 15 λεπτά πριν το Δασαρχείο και είδα‐
με το νεκρό άλογο δίπλα στο μονοπάτι, ενώ
δίπλα στα ερείπια του σχολείου είδαμε 2
νεκρά Όρνια και τον σκελετό ενός ακόμα
αλόγου. Παράλληλα, με την άφιξη του Δα‐
σαρχείου ανακαλύπτουμε και τους 2 Χρυ‐
σαετούς. Εν τω μεταξύ, τα νεκρά πουλιά σε
συνδυασμό με τη λευκή σκόνη πάνω στο
γδαρμένο άλογο επιβεβαιώνουν τους φό‐
βους μας για φόλα. Ο Δασολόγος του Δα‐
σαρχείου Ξάνθης ήταν εξαιρετικά συνεργά‐
σιμος και αντιλήφθηκε αμέσως τη σοβαρό‐
τητα της κατάστασης. Συμφωνήσαμε και
ειδοποιήθηκε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής
της Ξάνθης για να πάρει δείγματα από τα
νεκρά ζώα και να φροντίσει την άμεση απο‐
μάκρυνση τους από την περιοχή. Παράλλη‐
λα κάναμε μια ακόμα έρευνα στην περιοχή
για τυχόν άλλα νεκρά πουλιά και αποφασί‐
σαμε να κινηθούμε προς το κοντινότερο
χωριό για την συλλογή πληροφοριών από
κατοίκους. Κατόπιν ενημερώνουμε τον ΕΡΤ3
για να καλύψει το περιστατικό.
Αναχωρήσαμε γύρω στις 9μιση το βράδυ
και επιστρέψαμε το πρωί για συνεχίσουμε
την έρευνα μαζί με τους φύλακες από
τους Φορείς Διαχείρισης Οροσειράς Ροδό‐
πης και Δέλτα Νέστου ‐ Βιστωνίδας ‐ Ισμαρί‐
δας και την παρουσία και ηθική συμπαρά‐
σταση κλιμακίου του Δασαρχείου Σταυρού‐
πολης με αποτέλεσμα να βρούμε τους
άλλους 2 Χρυσαετούς και την νεκρή Γερακί‐
να.
Ποιες ήταν οι αντιδράσεις της τοπικής κοι‐
νωνίας;
Η τοπική κοινωνία ταρακουνήθηκε αρκετά
εξαιτίας της δημοσιότητας που πήρε το θέ‐
μα αλλά και των αναρτήσεων των σοκαρι‐
στικών φωτογραφιών στα site κοινωνικής
δικτύωσης. Γενικά όμως δεν είναι πολλοί
που ενοχλούνται εύκολα από τέτοια περι‐

στατικά, καθώς λίγοι στην περιοχή ασχο‐
λούνται με την προστασία του περιβάλλο‐
ντος. Με αυτά τα δεδομένα η αντίδραση
ήταν πολύ θετική έστω και για λίγο. Σε γενι‐
κές γραμμές βλέπω ότι πολύς κόσμος έχει
θυμώσει με το συμβάν και πολλοί είναι αυ‐
τοί που θέλουν να προλάβουν καταστάσεις
για να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω
πως η «θυσία» των Χρυσαετών μπορεί να
είναι η αρχή για ένα διαφορετικό τρόπο
προσέγγισης του θέματος της προστασίας...
Πιστεύω πως τα πουλιά αυτά πρέπει να
«ανήκουν» στον κόσμο και των απλών κα‐
τοίκων της περιοχής και όχι μόνο στις μελέ‐
τες κάποιων επιστημόνων και birdwatchers.

© Αρχείο Ορνιθολογικής

Τι μέτρα νομίζεις ότι πρέπει να παρθούν
για να μην επαναληφθεί τέτοιο τραγικό
περιστατικό στο μέλλον;
Θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να καταλά‐
βουν το ρόλο τους απέναντι σε τέτοια περι‐
στατικά. Για παράδειγμα, εάν το Δασαρχείο
δεν έχει επαρκή γνώση για τέτοια κατάστα‐
ση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις πρέπει
να εκθέσουν την κριτική τους για αυτό. Επί‐
σης, δεν πρέπει το θέμα να ξεχαστεί, αντι‐
θέτως θα πρέπει να λάβει μεγαλύτερες δια‐
στάσεις και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς
το περιβάλλον δεν να είναι μόνο δική μας
υπόθεση.
Πιστεύω επίσης ότι η διοργάνωση μιας ημε‐
ρίδας στην περιοχή με θέμα τα αρπακτικά
και τον ρόλο της τοπικής κοινωνίας στις
δράσεις προστασίας και διατήρησης των
πληθυσμών θα ωφελήσει πολύ τα πουλιά
της περιοχής και τις περιβαλλοντικές δρά‐
σεις. Τέλος, θα πρέπει να οριστεί κάποιος
Φορέας που να είναι υπεύθυνος για την
προστασίας των Στενών του Νέστου αφού
δεν ανήκει ούτε στην Ροδόπη, ούτε στην
Βιστωνίδα και να αρχίσει ξανά η λειτουργία
τηλεματικού δικτύου παρακολούθησης των
Στενών, παράλληλα με την διαρκή ενημέρω‐
ση του κοινού για την αξία της περιοχής.
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Ένα σημαντικό θέμα για το Δέλτα του Νέστου:
Η διάβρωση των ακτών
Αρχικά θα ήθελα να σας δώσω μια γενι‐
κή εικόνα από το φυσικό περιβάλλον
του Δέλτα του Νέστου. Η συνολική
έκταση του παραποτάμιου δέλτα περι‐
λαμβάνει 615km2. Οι εκτάσεις που
έχουν ακόμα φυσικό χαρακτήρα κατα‐
λαμβάνουν μόνο 71km2 (περίπου 12%)
του δέλτα. Οι εκτάσεις αυτές μοιράζο‐
νται στην κοίτη του Νέστου (28 km2) και
στα παράκτια οικοσυστήματα (43 km2)
όπως λιμνοθάλασσες, θίνες, αλμυρά
λιβάδια, εποχιακά έλη κλπ. Η υπόλοιπη
επιφάνεια των 544 km2 καλλιεργείται ή
επηρεάζεται από άλλες ανθρώπινες πα‐
ρεμβάσεις (δόμηση, οδοποιία κλπ.).

Αλμυρά λιβάδια και εποχιακό έλος στο Δέλτα του Νέστου

© J. Elsässer

Ο Νέστος είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος
ποταμός της Ελλάδας. Με την πάροδο
των χιλιετιών δημιούργησε την πεδιάδα
του Δέλτα του Νέστου μεταφέροντας
ιζήματα από τα βουνά της Βουλγαρίας
και της Ελλάδας. Η κύρια κοίτη άλλαζε
συχνά πορεία της, με αποτέλεσμα οι
πολλές δευτερεύουσες κοίτες να δημι‐
ουργούν ένα δύσβατο τοπίο, διασχιζό‐
μενο από το διακλαδωμένο σύστημα
κοιτών του Νέστου. Αυτό το τοπίο ήταν
καλυμμένο από ένα από τα πιο μεγάλα

παραποτάμια δάση της Ευρώπης, το
φημισμένο «Κοτζά Ορμάν» που σημαίνει
μεγάλο δάσος. Η σημερινή κατάσταση
έχει ως εξής: έχουν απομείνει περίπου
7800 στρέμματα (δηλ. το 6%) του παλιού
«Κοτζά Ορμάν» σε ημιφυσική κατάστα‐
ση και το ποτάμι ρέει σε μια ευθυγραμ‐
μισμένη κοίτη ανάμεσα σε δύο αναχώ‐
ματα. Δευτερεύουσες κοίτες δεν υπάρ‐
χουν.
Το Δέλτα του Νέστου είναι μέρος του
Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονί‐
ας και Θράκης. Παράλληλα, τα 225 km2
του δέλτα αποτελούν τον Τόπο Κοινοτι‐
κής Σημασίας (SCI) GR1150010 «Δέλτα
Νέστου και λιμνοθάλασσες της Κεραμω‐
τής» (Οδηγία 92/43/EΟΚ). Οι εκτάσεις
της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (SPA)
Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κερα‐
μωτής
και
Νήσος
Θασοπούλα
GR1150001 (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ) επικα‐
λύπτονται σχεδόν από το SCI. Επιπλέον,
ισχύει για την περιοχή ένα φάσμα απο‐
φάσεων Εθνικής Νομοθεσίας, Διεθνών
Συμβάσεων και Συμφωνιών.
Δυστυχώς, γνωρίζουμε όλοι ότι και οι
προστατευόμενες περιοχές απειλούνται
πολύπλευρα. Υπάρχουν αφενός οι
άμεσες απειλές, όπως η επέκταση των
καλλιεργειών, η ανεξέλεγκτη οικοδόμη‐
ση κ.α., και αφετέρου οι έμμεσες απει‐
λές που εμφανίζονται αλλού αλλά οι
επιπτώσεις τους επηρεάζουν τις περιο‐
χές αυτές.
Μια τέτοια έμμεση απειλή στο Δέλτα
του Νέστου προκαλεί τη διάβρωση των
ακτών του, δηλαδή μια σχετικά εκτενής
μείωση της επιφάνειας του δέλτα. Σύμ‐
φωνα με μια μελέτη στα πλαίσια του
προγράμματος «BEACHMED‐e»*1, όπου

ΤΕΥΧΟΣ
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μελετήθηκε μια ακτογραμμή μήκους 25km
κοντά στις εκβολές του Νέστου, οι επιφάνειες
διάβρωσης κατά την περίοδο 2002‐2007 ήταν
διπλάσιες από τις επιφάνειες εναπόθεσης,
ενώ κατά την περίοδο 1945‐2002 οι επιφάνει‐
ες εναπόθεσης ήταν οχτώ φορές μεγαλύτερες
από τις επιφάνειες διάβρωσης. Αυτό το φαι‐
νόμενο οφείλεται στην έλλειψη φερτών υλι‐
κών του πόταμου. Σήμερα συγκρατούνται τα
νερά του Νέστου σε τέσσερα σημεία σε ελλη‐
νικό έδαφος. Στα φράγματα Θησαυρού
(1998), Πλατανόβρυσης (1999), Τεμένους
(υπό έργο) και σε πολύ μικρότερο βαθμό στο
αρδευτικό φράγμα των Τοξοτών συγκρατού‐
νται τα νερά για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας και για άρδευση. Δεν συγκρατού‐
νται όμως μόνο νερά, συγκρατούνται και τα
φερτά υλικά, που αποτελούν το υλικό που
χρειάζεται η φύση για την «κατασκευή και
συντήρηση» δελταϊκών εκτάσεων. Επιστήμο‐
νες του ΔΠΘ υπολόγισαν ότι μετά την κατα‐
σκευή των δύο μεγάλων φραγμάτων Θησαυ‐
ρού και Πλατανόβρυσης η μάζα των φερτών
υλικών μειώθηκε από 1,8 εκατομμύρια σε
0,32 εκατομμύρια τόνους ανά έτος (82%).

μωτής, νότια του Μοναστηρακίου και νότια
του Ερασμίου / Φωνή της Αμερικής. Μέχρι
σήμερα χάθηκαν πάνω από 1500 στρέμματα
γης. Οι αντιδράσεις για αυτό το σοβαρό θέμα
ακόμα δεν είναι ιδιαίτερα έντονες, διότι έως
τώρα δεν επηρεάσθηκαν καλλιέργειες ή υπο‐
δομές. Οι εκτάσεις που θυσιάζονται στη διά‐
βρωση είναι όμως πολύτιμοι βιότοποι. Θίνες,
αλμυρά λιβάδια, θαμνώνες από αλμυρίκια
κ.ά. χάνονται με γρήγορο ρυθμό, γεγονός που
σημαίνει ότι μικραίνουν οι τόποι τροφοληψί‐
ας και αναπαραγωγής για πολλά είδη της ορ‐
νιθοπανίδας και όχι μόνο.

Έτσι, χάνονται από μερικά εκατοστά μέχρι και
25m γης κάθε χρόνο. Oι εκτάσεις με τα μεγα‐
λύτερα προβλήματα διάβρωσης στο Δέλτα
του Νέστου βρίσκονται στον κόλπο της Κερα‐

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, σχεδιά‐
σθηκε τα τελευταία χρόνια ένα άλλο μεγάλο
έργο που δεν θα έπαιρνε μόνο τα φερτά υλι‐
κά του Νέστου που απέμεναν, θα έπαιρνε και
το νερό.

Άλλη μια αρνητική εξέλιξη είναι το είδος της
αντιμετώπισης της διάβρωσης. Στις λιμνοθά‐
λασσες, όπου η θάλασσα «τρώει» τις λουρο‐
νησίδες, άρχισαν εδώ και μερικά χρόνια οι
ψαράδες, οι οποίοι εκμεταλλεύονται το χώρο,
να σταθεροποιούν τις λουρονησίδες με μπά‐
ζα, κυρίως μαρμάρου. Με αυτόν τον τρόπο
μπαζώνεται εν μέρει ένα από τα λίγα ενδιαι‐
τήματα προτεραιότητας της περιοχής (1210
Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημ‐
μυρίδας και άμπωτης. Kοινωνίες βλάστησης:
121016, Salsolo, Cakiletum aegyptiacae,
121017, Salsolo, Euphorbietum peplis).

Αμμοθίνες στη παραλιακή ζώνη του Δέλτα του Νέστου

© J. Elsässer
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Ο τίτλος του έργου είναι: «Μελέτη για
την μεταφορά και διανομή νερού από
τον πόταμο Νέστο στις πεδιάδες Ξάνθης
και Κομοτηνής για την αποκατάσταση
των υπογείων υδροφορέων – Νόμος
Ξάνθης». Στην ουσία ονομάστηκε εδώ
ένα έργο άρδευσης, που θα εντατικοποι‐
ούσε τις καλλιέργειες (άρδευση 303.000
στρεμμάτων) της περιοχής του ανατολι‐
κού Δέλτα του Νέστου με όλες τις επι‐
πτώσεις του, έργο αποκατάστασης, δη‐
λαδή περιβαλλοντικά θετικό έργο. Συμ‐
φώνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων του έργου, η ποσότητα νε‐
ρού που θα μεταφερόταν από το ποτάμι
Ο Νέστος στο δέλτα του

στους ιχθυοπληθυσμούς της παράκτιας
ζώνης, καθώς και των πελαγικών ειδών
(π.χ. Γαύρος, Σαρδέλα κ.ά.) του Θρακι‐
κού Πελάγους*2. Δεν μπορώ εδώ να ανα‐
φέρω τις επιπτώσεις του σχεδιαζόμενου
έργου ανά είδος ή βιότοπο, γιατί ανέρ‐
χονται σε εκατοντάδες.
Μου μένει μόνο να τονίσω ξανά ότι ειδι‐
κά οι ευαίσθητοι υγρότοποι χρειάζονται
αειφορική διαχείριση. Ως προς τη λύση
των προβλημάτων της γεωργίας δεν ι‐
σχύει πλέον η φιλοσοφία του: «το πολύ
βοηθά πολύ» (πιο πολύ νερό, πιο πολύ
λίπασμα και φυτοφάρμακα…). Μάλλον
χρειάζεται αλλαγή στον τρόπο σκέψης,
ώστε να φύγουμε από τις καλλιέργειες
εντατικής άρδευσης και να γυρίσουμε
στις παραδοσιακές για την περιοχή καλ‐
λιέργειες, όπως είναι π.χ. τα φασόλια
για το Δέλτα του Νέστου.
Τέλος, ευχαριστώ όλους τους ΜΚΟ για
τον επιτυχή αγώνα που έδωσαν για την
απόρριψη αυτού του περιβαλλοντικού
έργου*3.
Stefan J. Donth
Υπεύθυνος Παρακολούθησης
Δέλτα του Νέστου (GR012)
*1

© St. J. Donth

θα ήταν αρχικά 15,20 m3/s και τελικά
10,20 m3/s, τη στιγμή που η παροχή στο
ποτάμι μετά το φράγμα των Τοξοτών
κατά την καλοκαιρινή περίοδο κατεβαί‐
νει κάτω από τα 6 m3/s, που θεωρείται
και η ελάχιστη απαιτούμενη οικολογική
παροχή.
Με τη λειτουργία του έργου θα άλλαζε η
βασική παράμετρος (παροχή νερού) του
οικοσυστήματος του Δέλτα του Νέστου,
που κυμαίνεται έτσι και αλλιώς στα κά‐
τω όρια, τόσο πολύ που οι οικολογικές
επιπτώσεις θα ήταν αμέτρητες. Μεταξύ
άλλων με τη λειτουργία του έργου θα
αυξανόταν ακόμα περισσότερο η διά‐
βρωση των ακτών με όλες τις επιπτώσεις
της, και θα είχε αρνητικές επιπτώσεις

BEACHMED‐e: Υποέργο 2.1: " Βελτι‐
στοποίηση ολοκληρωμένων μεθόδων
παρακολούθησης ακτών‐ (OPTIMAL)". Α΄
Εργαστηρίου Υδραυλικής και Υδραυλι‐
κών Έργων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανι‐
κών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης
*2
Το γλυκό νερό και οι φερτές ύλες του
Νέστου δημιουργούν διατροφικά και
αναπαραγωγικά πεδία για τους πληθυ‐
σμούς της παράκτιας ζώνης και τα πελα‐
γικά είδη. Πηγή: Η ιχθυοπανίδα του πο‐
ταμού Νέστου μετά την κατασκευή των
δύο υδροηλεκτρικών φραγμάτων, Δρ.
Μάνος Κουτράκης, Αναπληρωτής Ερευ‐
νητής Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας
*3
"Παγώνει" καταστροφικό έργο λόγω
προστασίας του δέλτα Νέστου http://
www.ornithologiki.gr/page_cn.php?
aID=1378
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Μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις υδροβίων στην
Πικρολίμνη: Βαλτόμπουφοι!
Η φετινή επίσκεψη και η μεσοχειμωνιάτικη
καταμέτρηση στην Πικρολίμνη μας έκρυβε
πολλές εκπλήξεις. Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου
ξεκινήσαμε πρωί πρωί για την επίσκεψή μας
με υπέροχο ήλιο, τρομερή διάθεση αλλά και
πολύ κρύο. Ντυμένες σαν χιονάνθρωποι και
οπλισμένες με όρεξη, κιάλια, τηλεσκόπιο και

© Δ.Βαβύλης

© Δ.Βαβύλης

φαγητό φανταζόμασταν και προετοιμαζόμα‐
σταν για διάφορα είδη που θα μπορούσαμε
να συναντήσουμε εκεί, αλλά ποτέ για το
συγκεκριμένο!
Όταν τελικά φτάσαμε στη λίμνη, αφού λίγο
πριν έλλειψε να εγκαταλείψουμε την προ‐
σπάθεια μιας και κολλήσαμε στον πάγο και

χρειάστηκε να μας τραβήξουν η μέρα κύλη‐
σε πολύ όμορφα βλέποντας πολλά και διά‐
φορα ενδιαφέροντα είδη, ανάμεσα τους
Νανογέρακα, Ασπρομέτωπες χήνες, καθώς
και Θυελλόγλαρους. Είδαμε κι έναν λαθρο‐
κυνηγό που πλησίασε τις χήνες απειλητικά,
αλλά ευτυχώς βγήκαμε μπροστά του με τα
κατακόκκινα μπουφάν μας και μιλώντας
δυνατά καταφέραμε να κάνουμε τις χήνες
να φύγουν πριν προλάβει να τις φτάσει!
Αν και νιώθαμε ικανοποιημένες από την
μεγάλη ποικιλία ειδών που είχαμε δει, απο‐
φασίσαμε να πάμε και στην βόρεια πλευρά
της λίμνης έτσι απλά για να δούμε τι έχει,
πεπεισμένες ότι δεν θα βλέπαμε τίποτα α‐
ξιόλογο. Καθώς οδηγούσαμε και εγώ προ‐
σπαθούσα να μην πατήσω τα τσομπανόσκυ‐
λα από το κοντινό κοπάδι που είχαν ορμήσει
επάνω στο αυτοκίνητο ακούω τη Ζωή να
φωνάζει: «Κάτι έκατσε εκεί! Τι είναι αυτό;
Κουκουβάγια;». Παίρνω τα κιάλια και πριν
προλάβω να δω στα δεξιά μου έρχεται ακρι‐
βώς μπροστά στο αυτοκίνητο και κάθεται
άλλο ένα αρπακτικό! Δεν ήξερα που να πρω‐
τοκοιτάξω. Κοιτάζοντας με τα κιάλια απλά
δεν πίστευα αυτό που έβλεπα μπροστά μου!
Ένας ωραιότατος Βαλτόμπουφος με υπέρο‐
χα κίτρινα μάτια να με κοιτάει αμέριμνος και
να χαζεύει γύρω του. Ξαφνικά σηκώνεται
και πηγαίνει δίπλα στο άλλο αρπακτικό, που
επίσης ήταν Βαλτόμπουφος και απλά κάθε‐
ται μπροστά μας χωρίς να ενοχλείται ούτε
από τα πρόβατα, ούτε από τα σκυλιά αλλά
ούτε και από τις δυο ενθουσιασμένες παρα‐
τηρήτριες
Η συνέχεια είναι η αναμενόμενη. Φωτογρα‐
φίες, τηλεφωνήματα χαράς και δάκρυα εν‐
θουσιασμού ακολούθησαν το υπέροχο αυτό
θέαμα. Και ξαφνικά, όπως ήρθαν και αφού
μας πρόσφεραν 20 λεπτά έντονων συναι‐
σθημάτων απλά πέταξαν ψηλά. Από το που‐
θενά ήρθε και ένας τρίτος, λικνίστηκαν στον
αέρα σε μια εικονική αερομαχία και χάθη‐
καν στο βάθος του ορίζοντα….
Μπείνα Τζιβιντζέλη
Υπεύθυνη Παρακολούθησης
Λίμνης Πικρολίμνης (GR027)
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Συμμετοχή της ΟΙΚΙΠΑ στο δίκτυο IBA Caretakers
λη με τίτλο ο Φτερωτός κόσμος. Οι
1500 αναγνώστες της έχουν τη δυνατό‐
τητα να μάθουν για το μαγικό κόσμο των
πουλιών αναδεικνύοντας τα είδη που
έχουν παρατηρηθεί στην IBA GR098.

© Δ.Μαμάσης

Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ.)
και η οικοπαρέα της ξεκινάει μια νέα
δράση για την παρατήρηση και καταγρα‐
φή των άγριων πουλιών, την παρακο‐
λούθηση των βιοτόπων τους και των
αλλαγών σε αυτά, τον εντοπισμό παρά‐
νομων επεμβάσεων και καταστάσεων
συνδυάζοντας την αναψυχή και το χόμπι
στο φυσικό περιβάλλον.

Η ΟΙΚΙΠΑ δραστηριοποιείται στενά στη
περιοχή και έχει υλοποιήσει πολλές δρά‐
σεις όπως εθελοντικούς καθαρισμούς
στο δασικό οικοσύστημα και στις ακτές,
περιβαλλοντική εκπαίδευση και οικοξε‐
ναγήσεις ενώ συμμετέχει ενεργά με εκ‐
πρόσωπο της το βιολόγο κ. Θωμά Κου‐
τρούμπα στο διοικητικό συμβούλιο του
Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου
‐Στροφυλιάς. Παράλληλα με τις ασύνε‐
τες ανθρωπογενείς δραστηριότητες που
δυστυχώς λαμβάνουν χώρα στη προστα‐
τευόμενη περιοχή (λαθροϋλοτομία, πα‐
ράνομο κυνήγι, καταπατήσεις, εκχερσώ‐
σεις, απόθεση απορριμμάτων κτλ) η ΟΙ‐
Λιμνοθάλασσα Προκοπος

Η συμμετοχή των μελών της στο δίκτυο
υπευθύνων παρακολούθησης των ΙΒΑ
(ΙΒΑ caretakers), με υπεύθυνο το Μαμά‐
ση Διονύση και για την περιοχή (IBA
GR098) Λιμνοθάλασσα Καλογριάς, Δά‐
σος Στροφυλιάς και Έλη Λάμιας σηματο‐
δοτεί την αφετηρία μιας συντονισμένης
εθελοντικής προσπάθειας παρακολού‐
θησης και προστασίας της άγριας φύ‐
σης.
Τα υγροτοπικά οικοσύστημα της λιμνο‐
θάλασσας Καλογριάς, το έλος Λάμιας
και τα μεσογειακά πευκοδάση της Στρο‐
φυλιάς παρουσιάζουν έντονο ορνιθολο‐
γικό ενδιαφέρον και ενδείκνυται απόλυ‐
τα για παρατήρηση πουλιών μιας και το
φυσικό της περιβάλλον, η πλούσια ορνι‐
θοπανίδα, οι ιδιαιτερότητές, οι φυσικές
ομορφιές γεμάτα χρώματα, η βιοποικι‐
λότητα και η οικολογική αξία κεντρίζουν
το ενδιαφέρον και αποτελεί πόλο έλξης
και προσέλκυσης για επιστήμονες, ερευ‐
νητές και απλούς φυσιολάτρεις.
Ήδη στην μηνιαία εφημερίδα που εκδί‐
δεται «Εν αιθρία» και από το φύλλο
Νοεμβρίου 2011 έχει προστεθεί μια στή‐

© Δ.Μαμάσης

ΚΙΠΑ πραγματοποιεί τοποθετήσεις με
συντονισμένες παρεμβάσεις και δελτία
τύπου, ώστε να επιβληθεί η νομιμότητα
επισημαίνοντας τα προβλήματα στις
αρμόδιες αρχές. www.oikipa.gr e‐mail:
oikipa@otenet.gr
Διονύσης Μαμάσης
Υπεύθυνος Παρακολούθησης
GR098 Έλος Στροφυλιάς
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Οι ΙΒΑ μέσα από τα μάτια των Caretakers
GR048 Λίμνη Καστοριάς

© Χ.Τόσκος

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Καστοριά
σε μια γειτονιά δίπλα στη λίμνη. Από
μικρή ηλικία ασχολήθηκα με συλλόγους
της περιοχής που είχαν σχέση με την
προστασία του περιβάλλοντος το μεγα‐
λύτερο όμως ερέθισμα για να ασχοληθώ
με τα πουλιά της περιοχής ήρθε όταν
άρχισα να ασχολούμαι με την φωτογρα‐
φία σαν μέλος του φωτογραφικού τμή‐
ματος της Καστοριάς. Όταν δημιουργή‐
σαμε την Εταιρία Προστασίας Περιβάλ‐
λοντος Καστοριάς νιώσαμε την ανάγκη
ότι για την καλύτερη προστασία του πε‐
ριβάλλοντος της περιοχής θα έπρεπε να
έχουμε συνεργασία και με οργανώσεις
πανελλήνιας εμβέλειας έτσι αποφάσισα
να συμμετέχω στο δίκτυο των Caretakers
που ξεκινούσε η Ορνιθολογική.
Από τότε καταφέραμε πολλά:
1. Την απομάκρυνση της προβλήτας
του Δισπηλιού που είχε κατασκευάσει
παράνομα με μπάζωμα της λίμνης ο Δή‐
μος Μακεδνών.
2. Την ακύρωση του έργου της
«Εγνατία Α.Ε» που αφορούσε τη δημι‐
ουργία νέου δρόμου για την είσοδο στην
πόλη της Καστοριάς από τον κάθετο
άξονα της Εγνατίας και σχεδιάζονταν να
περάσει μέσα από το παραλίμνιο δάσος
στην περιοχή του Δισπηλιού.
3. Την ενημέρωση και την ευαισθητο‐
ποίηση των κατοίκων της περιοχής για
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
και της λίμνης.
Κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε
σταθμό περίθαλψης αγρίων ζώων και
πουλιών και σε συνεργασία με τον Δήμο
Καστοριάς να κατασκευάσουμε κτήριο
για τη στέγασή του.

Η πιο ξεχωριστή στιγμή όλα αυτά τα
χρόνια της ενασχόλησης με το περιβάλ‐
λον ήταν όταν παρατήρησα ότι σχεδόν
στην καρδιά της πόλης, στη Λεωφόρο
των Κύκνων, πολύ κοντά στην ακτή σε
μια συστάδα με θάμνους μέσα στη λίμνη
είχαν φωλιάσει Λαγγόνες (Phalacrocorax
pygmeus).
Δυστυχώς αυτή η σημαντική αναπαρα‐
γωγική αποικία μου έδωσε φέτος και την
πιο άσχημη στιγμή σαν Caretaker όταν
ανακάλυψα ότι ενώ οι Λαγγόνες είχαν
ξεκινήσει την αναπαραγωγική διαδικασί‐
α και είχαν στήσει τις πρώτες είκοσι φω‐
λιές την εγκατέλειψαν εξαιτίας της πα‐
ρουσίας στην περιοχή Μινκ (Neovison
vison) που πέρυσι τον Σεπτέμβριο είχαν
απελευθερωθεί από εκτροφείο της περι‐
οχής.
Χρήστος Τόσκος,
Υπεύθυνος Παρακολούθησης
Λίμνης Καστοριάς (GR048)
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© Χ.Τόσκος

Στην Λεωφόρο των Κύκνων ο επισκέπτης μπορεί
να παρατηρήσει πάνω από 30 είδη πουλιών να
φωλιάζουν ή να τρέφονται ανάλογα με την επο‐
χή.

Η περιοχή έχει
πλούσια χλωρίδα
με πολλά σπάνια
είδη φυτών . Την
περίοδο του Ιούνη
στο βουνό της
χερσονήσου υπάρ‐
χει ο μεγαλύτερος
© Χ.Τόσκος
πληθυσμός Κρίνος
της Παναγίας (Lilium candidum) στην Ελλάδα με
περισσότερα από 15.000 φυτά.

4

3

© Χ.Τόσκος

Στη βόρεια πλευρά της χερσονήσου όλο το χρόνο
(κυρίως όμως την περίοδο του χειμώνα) μπορεί
ο επισκέπτης να παρατηρήσει Αργυροπελεκά‐
νους, Λαγγόνες, Χηνοπρίστες, Κορμοράνους,
Σκουφοβουτηχτάρια κ.α. υδρόβια πουλιά.

Στη λεκάνη απορροής της λίμνης μπορεί να συ‐
ναντήσει κανείς σπάνια είδη χλωρίδας και πανί‐
δας. Αρκούδες, Ζαρκάδια, Χρυσαετούς, Ορχιδέες
κ.α.
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Από το βιβλίο των ΙΒΑ ‐ Λίμνη Καστοριάς
Η λίμνη της Καστοριάς (Ορεστιάς, το επίσημο όνομά της) είναι μια εσωτερική λίμνη γλυκού νερού, στις
όχθες της οποίας βρίσκεται η ομώνυμη πόλη. Τα κυριότερα ενδιαιτήματα της ορνιθοπανίδας είναι οι
καλαμώνες που περιβάλλουν τη λίμνη, το παραλίμνιο δάσος με πλατάνια, ιτιές, φράξους και φτελιές
στο βορειοδυτικό τμήμα και τα υγρά λιβάδια στο βορειοανατολικό και ανατολικό τμήμα της λίμνης.
Ιδιαιτερότητα της Καστοριάς αποτελεί η κοντινή συνύπαρξη των σπάνιων ειδών υδρόβιων πουλιών με
την πόλη της Καστοριάς, κατάσταση που επιτρέπει την εύκολη και απρόσκοπτη παρατήρηση ειδών
όπως τα Phalacrocorax pygmeus και Pelecanus crispus από κατοίκους και επισκέπτες χωρίς καμιά ιδιαί‐
τερη προσπάθεια. Η λίμνη της Καστοριάς υπέφερε στο παρελθόν από έντονα φαινόμενα ευτροφισμού
λόγω της αστικής και αγροχημικής ρύπανσης, η κατάσταση όμως έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια.

Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδροβίων Πουλιών 2012
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Ορνιθολογική πραγματοποίησε τον Ιανουάριο τις μεσοχειμω‐
νιάτικες καταμετρήσεις υδροβίων πουλιών συμμετέχοντας στο παγκόσμιο πρόγραμμα, με τις κατα‐
μετρήσεις να διεξάγονται σε πάνω από 100 χώρες, με τη συμμετοχή περίπου 15.000 εθελοντών.
Συνολικά καλύφθηκαν 121 υγρότοποι σε όλη την Ελλάδα και συμμετείχαν 160 εθελοντές. Ανάμεσά
τους και πάνω από 40 ΙΒΑ caretakers, οι οποίοι πραγματοποίησαν καταμετρήσεις στους υγρότο‐
πους που παρακολουθούν ή συμμετείχαν στις καταμετρήσεις σε άλλες περιοχές.
Οι μεσοχειμωνιάτικες επιφυλάσσουν εκπλήξεις, καλές (βλ. άρθρο για την Πικρολίμνη), αλλά και
δυσάρεστες, αλλά πάντα αποτελούν μια μοναδική εμπειρία για όσους συμμετέχουν.

© Ρ.Τρίγκου
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Από το φθινόπωρο του 2011 η Ορνιθολογική είναι υπεύθυνη ή συμμετέχει στην υλοποίηση
των παρακάτω προγραμμάτων LIFE , στα οποία η εμπλοκή και συμβολή των ΙΒΑ Caretakers
των περιοχών υλοποίησής τους θα είναι ουσιαστικής σημασίας, μιας και είναι αυτοί που
γνωρίζουν καλά τις περιοχές τους και τις επισκέπτονται συχνά.

Η φύση της Άνδρου υπό την προστασία
νέου Προγράμματος LIFE
Ένα νέο Πρόγραμμα LIFE+ για τη φύση
του Αιγαίου και συγκεκριμένα του νη‐
σιού της Άνδρου ξεκίνησε το φετινό φθι‐
νόπωρο. Το Πρόγραμμα «Διαχείριση
της Ζώνης Ειδικής Προστασίας της

Caption describing
picture or graphic.

© Α.Δημαλέξης

Άνδρου για την επίτευξη Ευνοϊκού Καθε‐
στώτος Διατήρησης των ειδών προτε‐
ραιότητάς της», διάρκειας τεσσάρων
χρόνων, υλοποιείται από τον Δήμο
Άνδρου σε συνεργασία με την Ορνιθο‐
λογική και την εταιρεία NCC ‐ Περιβαλ‐
λοντικές Μελέτες ΕΠΕ.

LIFE10 ΝΑΤ/GR/000637

Αρχές του 2010, μεγάλο ποσοστό του
νησιού της Άνδρου κηρύχθηκε ως Ζώνη
Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) καταδεικνύο‐
ντας τη σημασία και τον πλούτο των
ενδιαιτημάτων και της βιοποικιλότητας
που φιλοξενεί. Με σκοπό την προστασία
των κρίσιμων ειδών της ΖΕΠ του νησιού,
βασικός στόχος του Προγράμματος είναι
ο σχεδιασμός και η σύνταξη ενός καλά
δομημένου, αποτελεσματικού, κοινωνι‐
κά αποδεκτού και οικονομικά βιώσιμου
Σχεδίου Διαχείρισης που θα καθοδηγή‐
σει τις αρμόδιες τοπικές αρχές για την
αειφορική διαχείριση της περιοχής.
Παράλληλα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί
στη διατήρηση των κρίσιμων ειδών του
νησιού τόσο στη στεριά όσο και στο
θαλάσσιο χώρο μέσω της εφαρμογής
στοχευμένων δράσεων διατήρησης,
καθώς και στην ενημέρωση και ευαι‐
σθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας
θεωρώντας τη ως βασική προϋπόθεση
για την επιτυχή διατήρηση της βιοποικι‐
λότητας της ΖΕΠ και κατ’ επέκταση της
Άνδρου.
Ρούλα Τρίγκου
Συντονίστρια Ενημέρωσης ‐ Ευαισθητο‐
ποίησης Δράσεων Διατήρησης
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Πρόγραμμα LIFE για την προστασία του Ασπροπάρη σε Ελλάδα και Βουλγαρία
δράση για την προστασία του πιο απειλούμενου γύπα της Ευρώπης

τη θνησιμότητα του Ασπροπάρη στην Ελλάδα
και τη Βουλγαρία και τις μεταναστευτικές του
διαδρομές, στη βελτίωση της αναπαραγωγικής
του επιτυχίας και τη μείωση της θνησιμότητάς
του, στην Κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης
για το είδος στην Ελλάδα, καθώς και στην ενη‐
μέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Έχοντας υποστεί δραματική μείωση του πληθυ‐
σμού του και διατηρώντας λίγα πλέον ζευγάρια
στις περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες
όπου απαντάται, ο Ασπροπάρης είναι ο πιο
απειλούμενος γύπας της Γηραιάς Ηπείρου.
Στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, τις δύο χώρες
που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο πληθυσμό
του είδους στα Βαλκάνια, ο πληθυσμός του
Ασπροπάρη έχει υποστεί κατά τις τελευταίες
δεκαετίες μείωση της τάξης του 70% καθιστώ‐
ντας επιτακτική τη λήψη άμεσων μέτρων για
την επιβίωση του είδους στα Βαλκάνια.

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα υλοποιείται σε 15
Ζώνες Ειδικής Προστασίας (πέντε στη Θράκη
και οι υπόλοιπες στην Κεντρική και Δυτική Ελ‐
λάδα) που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ανα‐
παραγόμενο πληθυσμό του είδους.
Η υλοποίηση του Προγράμματος γίνεται με την
οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επι‐
τροπής και τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύμα‐
τος Α.Γ. Λεβέντη.
Ρούλα Τρίγκου
Συντονίστρια Ενημέρωσης ‐ Ευαισθητοποίη‐
σης Δράσεων Διατήρησης

Το πενταετούς διάρκειας πρόγραμμα LIFE
«Επείγοντα μέτρα για την εξασφάλιση της επι‐
βίωσης του Ασπροπάρη Neophron percnop‐
terus στη Βουλγαρία και την Ελλάδα» έχει ως
βασικό στόχο την ανάσχεση της μείωσης του
πληθυσμού του Ασπροπάρη στις δύο αυτές
χώρες. Για το σκοπό αυτό ενώνουν τις δυνάμεις
τους τέσσερις φορείς από την Ελλάδα, τη Βουλ‐
γαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο που θα παρα‐
κολουθούν το είδος και θα υλοποιήσουν τις
απαραίτητες δράσεις για την προστασία του.
Η πρώτη συνάντηση του προγράμματος πραγ‐
ματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, όταν
οι Έλληνες εταίροι του προγράμματος, η Ελλη‐
νική Ορνιθολογική Εταιρεία και το WWF Ελλάς,
ταξίδεψαν μέχρι το Ματζάροβο, στη Βουλγαρι‐
κή πλευρά της Ροδόπης, για να συναντηθούν
με τη Βουλγαρική Ορνιθολογική Εταιρεία
(BSPB), τον ανάδοχο του προγράμματος.
Οι κύριες δράσεις του προγράμματος στοχεύ‐
ουν στη βελτίωση της γνώσης μας σχετικά με

LIFE10 ΝΑΤ/ BG/000152
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Νέο Πρόγραμμα LIFE για την προστασία της Νανόχηνας
πρόγραμμα ΖΩΗΣ για ένα από τα πιο απειλούμενα πουλιά της Ευρώπης
Οι 69 Νανόχηνες πάνω από τη λίμνη Κερκίνη

© M.Ekker

Περισσότεροι από τριάντα συμμετέχο‐
ντες από πέντε διαφορετικές χώρες συ‐
γκεντρώθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο
στη Λίμνη Κερκίνη στο πλαίσιο της πρώ‐
της συνάντησης εργασίας του νέου Προ‐
γράμματος LIFE+ για την προστασία της
Νανόχηνας.
Το πενταετούς διάρκειας πρόγραμμα,
που υλοποιείται από την Ορνιθολογική,
έχει ως στόχο να σταματήσει τη μείωση
του Ευρωπαϊκού πληθυσμού της Νανό‐
χηνας, επικεντρώνοντας τις δράσεις του
τόσο στις περιοχές διαχείμασης του εί‐
δους, όσο και κατά μήκος της Ευρωπαϊ‐
κής μεταναστευτικής του διαδρομής. Για
το σκοπό αυτό ενώνουν τις δυνάμεις
τους οκτώ φορείς εκπροσωπώντας τέσ‐
σερις χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ουγ‐
γαρία και Φινλανδία) που σε συνεργα‐
σία με φορείς από τη Νορβηγία θα πα‐
ρακολουθούν τις Νανόχηνες και θα υλο‐
ποιήσουν τις απαραίτητες δράσεις για
την προστασία τους. Στην Ελλάδα, το
Πρόγραμμα LIFE περιλαμβάνει δράσεις
σε όλες τις περιοχές όπου εμφανίζεται η
Νανόχηνα, δηλαδή στο Δέλτα του
Έβρου, τη Λίμνη Κερκίνη, τη Λίμνη Ισμα‐
ρίδα και το Δέλτα του Νέστου.

ταμετρηθεί μετά τη φετινή αναπαραγω‐
γική περίοδο στη Νορβηγία, παρατήρη‐
ση που αποτελεί ρεκόρ των τελευταίων
δύο δεκαετιών για τα ελληνικά δεδομέ‐
να και τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει
ποτέ παρατηρηθεί στην Κερκίνη!
Το νέο Πρόγραμμα LIFE αποτελεί φυσική
συνέχεια όλων των προσπαθειών που
γίνονται εδώ και σχεδόν είκοσι χρόνια
για τη διάσωση της Νανόχηνας τόσο
στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη.
Ρούλα Τρίγκου
Συντονίστρια Ενημέρωσης ‐ Ευαισθητο‐
ποίησης Δράσεων Διατήρησης

© I. Jostein Oien

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η ο‐
ποία διοργανώθηκε από την Ορνιθολογι‐
κή σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχεί‐
ρισης Λίμνης Κερκίνης, καταμετρήθηκαν
69 Νανόχηνες, από τις 74 που είχαν κα‐
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Η περίπτωση του ελληνικού δικτύου
Υπευθύνων Παρακολούθησης ΙΒΑ
Η BirdLife International θέλοντας να συλ‐
λέξει εμπειρίες και παραδείγματα από
δίκτυα εθελοντών που δραστηριοποιού‐
νται στις Σημαντικές Περιοχές για τα
Πουλιά (ΙΒΑ) σε όλο τον κόσμο ζήτησε
από ορισμένους εταίρους της να προε‐
τοιμάσουν και να στείλουν μια αναφορά
για το δίκτυο των IBA Caretakers τους. Η
αναφορά για το δικό μας δίκτυο ολοκλη‐
ρώθηκε φέτος. Μπορείτε να τη βρείτε
εδώ.
Με αφορμή την αναφορά αυτή δημο‐
σιεύτηκε στο τεύχος Δεκεμβρίου του
διεθνούς περιοδικού της BirdLife Inter‐
national, World Birdwatch, ένα άρθρο
για τους ΙΒΑ Caretakers στην Ελλάδα, το
οποιο μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Το βίντεο από τα σεμινάρια των IBA Caretakers αναρ‐
τήθηκε στο διαδίκτυο και μπορείτε να το βρείτε στο
κανάλι της Ορνιθολογικής στο Youtube:
http://www.youtube.com/eoehos

ΤΕΥΧΟΣ
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Ενδιαφέρουσες Ιστοσελίδες
Spring Alive
Μια ιστοσελίδα για την καταγραφή της άφιξης των με‐
ταναστευτικών πουλιών στην Ελλάδα. Ιδανικό για δρά‐
σεις με παιδιά.
http://www.springalive.net/el‐gr

Bird ID quiz
Quiz για την αναγνώριση ειδών πουλιών μέσω φωτο‐
γραφιών και ήχων από το Nord‐Trøndelag University
College για διάφορα επίπεδα.
http://www.birdid.no/index.php

Συμβουλές του τεύχους
Κρύο, κρύο καιρός για δύο: εσάς και τους
φτερωτούς σας γείτονες

Χειμερινό μενού για φτερωτούς επι‐
σκέπτες
Ηλιόσποροι: Θρεπτική τροφή για πολλά
σποροφάγα είδη πουλιών. Προτιμήστε μι‐
κρό μέγεθος. Πρέπει να είναι πάντα ανάλα‐
τοι και άψητοι.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ειδικά σε πε‐
ριόδους παγετού, τα πουλιά χρειάζονται
πλούσια τροφή που θα τους δώσει ενέργεια
ώστε να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες αυτές
καιρικές συνθήκες.
Βοηθήστε τα πουλιά της γειτονιάς σας τοπο‐
θετώντας ταΐστρες με τροφές πλούσιες σε
λιπαρά όπως ηλιόσπορους, φυστίκια, καρύδι‐
α, κ.ά. Μπορείτε να τοποθετήσετε ταΐστρες
διαφόρων ειδών και με διαφορετικά είδη
τροφής, ώστε να προσελκύσετε περισσότερα
είδη πουλιών.

Ξηρή τροφή (φιστίκια, καρύδια): Ιδιαίτερα
θρεπτική τροφή που την προτιμούν πολλά
είδη πουλιών. Πρέπει να είναι ανάλατοι και
άψητοι. Αν δεν τοποθετηθούν σε ειδικές
ταΐστρες θα πρέπει να θρυμματιστούν.
Σιτάρι, κριθάρι, βρώμη: Τα προτιμούν όλα
τα σποροφάγα είδη όπως οι Δεκαοχτούρες,
οι παπαδίτσες, τα Σπουργίτια, οι Σπίνοι και
οι Καρδερίνες.
Λιναρόσποροι: Τους προτιμούν αρκετά
είδη πουλιών.
Κανναβούρι: Άριστη τροφή για πολλά είδη
πουλιών
Φρούτα (μήλα, αχλάδια, κ.ά.): Τα εκτιμάνε
ιδιαίτερα οι Κοκκινολαίμηδες και τα Κοτσύ‐
φια.
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Νέα της Ορνιθολογικής
Συνάντηση Φορέων Διαχείρισης στα
Ιωάννινα
Η Ορνιθολογική συμμετείχε στη συνάντηση των
Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περι‐
οχών της Ελλάδας στα Ιωάννινα (9‐11 Δεκεμβρί‐
ου) με θέμα ««Παρελθόν και Μέλλον των Προ‐
στατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας». Στη συνά‐
ντηση έγιναν καίριες τοποθετήσεις από εκπρόσω‐
πο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταδίκη
της Ελλάδας για ελλιπή μέτρα προστασίας στις
ελληνικές Ζώνες Ειδικής Προστασίας, με την οποί‐
α η Ελλάδα έχει αδικαιολόγητα καθυστερήσει να
συμμορφωθεί. Επίσης η Επιτροπή Φύση παρουσί‐
ασε τα σημαντικότερα προβλήματα των ΦΔ και οι
Πρόεδροι των ΦΔ τόνισαν την έλλειψη αρμοδιο‐
τήτων του προσωπικού των ΦΔ αλλά και την ελλι‐
πή χρηματοδότηση. Η Ορνιθολογική τόνισε την
σοβαρή απουσία Σχεδίων Διαχείρισης για τις Προ‐
στατευόμενες Περιοχές της χώρας και πρότεινε
πρακτικούς τρόπους για το πώς θα πρέπει να εκ‐
πονηθούν. Στη συνάντηση δε παραβρέθηκε κανέ‐
νας εκπρόσωπος της πολιτικής εξουσίας, γεγονός
που μας ανησυχεί ιδιαίτερα!

Το ΥΠΕΚΑ πετάει στα σκουπίδια τις γνω‐
μοδοτήσεις των επιστημονικών συμβου‐
λίων του!
Για πρώτη φορά στην ιστορία όλων των υπουργεί‐
ων περιβάλλοντος, Υπουργοί αγνοούν τόσο προ‐
κλητικά
τη
γνωμοδότηση
θεσμοθετημέ‐
νου συλλογικού οργάνου. Πρόκειται για τον Υ‐
πουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Γιώργο Παπακωνσταντίνου και τον Ανα‐
πληρωτή Νίκο Σηφουνάκη. Ο σκανδαλώδης παρα‐
γκωνισμός αφορά το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξι‐
κού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
(ΕΣΧΣΑΑ) που ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό να εκ‐
φράζει επιστημονική γνώμη για τα χωροταξικά
σχέδια και τη χωροταξική πολιτική της χώρας.
Στην περίπτωση όμως του Ειδικού Χωροταξικού
Πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες, οι δυο υ‐
πουργοί επέλεξαν να υπογράψουν τη σχετική
κοινή υπουργική απόφαση πριν καν το Εθνικό
Συμβούλιο ολοκληρώσει τη διαδικασία διατύπω‐
σης γνώμης. Η Ορνιθολογική και άλλες 9 περιβαλ‐
λοντικές οργανώσεις που συνεκπροσωπούνται
στο Εθνικό Συμβούλιο κάλεσαν τους υπουργούς
να βγάλουν τα προσωπεία δημοκρατικότητας και
επιστημονικής διαβούλευσης και να δηλώσουν με
ειλικρίνεια ότι δεν έχουν διάθεση συνεργασίας με
τα συλλογικά του Υπουργείου, τα οποία οι ίδιοι
υποχρεούνται να συμβουλεύονται.

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
Επιμέλεια: Μαργαρίτα Τζάλη. Σε αυτό τα τεύχος συνεργάστηκαν: Stefan Donth, Γιάννης Βαβίτσας, Διονύσης Μαμάσης,
Ηλίας Μιχαηλίδης, Δανάη Πορτόλου, Μαργαρίτα Τζάλη, Μπέινα Τζιβιντζέλη, Ρούλα Τρίγκου, Χρήστος Τόσκος. Η φωτο‐
γραφία στη φάσα είναι του Χρήστου Βλάχου.

http://www.ornithologiki.gr/caretakers

