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Το καθιερωμένο πλέον ετήσιο σεμινάριο
του δικτύου των IBA Caretakers πραγμα‐
τοποιήθηκε και φέτος με επιτυχία. Ήταν
το πρώτο κοινό για όλους τους εθελο‐
ντές σεμινάριο, στο οποίο συμμετείχαν
συνολικά 32 εθελοντές από 23 σημαντι‐
κές περιοχές για τα πουλιά.
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε τον
Νοέμβριο στο Μουζάκι σε συνεργασία
με το ΚΠΕ Μουζακίου. Στο σεμινάριο τα
μέλη του δικτύου παρακολούθησαν πα‐
ρουσιάσεις για το πρόγραμμα των ΙΒΑ,
τη μεθοδολογία παρακολούθησης των
περιοχών, τους τρόπους αντίδρασης σε
περιπτώσεις απειλών στην περιοχή τους,
τις μεθόδους καταμέτρησης πουλιών και
την αναγνώριση τύπων καλύψεως γης
Corine. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν
ασκήσεις πεδίου στην περιοχή γύρω από
το Μουζάκι, που παρουσιάζει ιδιαίτερη
ποικιλομορφία βιοτόπων, καθώς και
εργαστήρι παρεμβάσεων. Τη δεύτερη

μέρα ο Σύλλογος Πεζοπορίας Ορειβασί‐
ας Τρικάλων ξενάγησε τους συμμετέχο‐
ντες στην περιοχή των Μετεώρων σε μια
πανέμορφη πεζοπορική διαδρομή. Ευχα‐
ριστούμε θερμά τους υπεύθυνους της
πορείας από το σύλλογο Γιάννη Γιαννού‐
λα και Θανάση Μπαλαμώτη, καθώς και
τους τοπικούς IBA Caretakers Χρήστο
Ευσταθίου και Δημήτρη Βαβύλη για την
πολύτιμη συμβολή τους στην πραγματο‐
ποίηση του σεμιναρίου.
Ευχόμαστε καλή αρχή στους νέους εθε‐
λοντές και καλή συνέχεια στους υπόλοι‐
πους!
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Η κατάσταση των Σημαντικών Περιοχών
για τα Πουλιά για το 2011
Στο πλαίσιο του δικτύου των Υπευθύνων
Παρακολούθησης των Σημαντικών Περιο‐
χών για τα Πουλιά (ΙΒΑ), κάθε χρόνο οι ε‐
θελοντές συλλέγουν στοιχεία για την κατά‐
σταση της περιοχής που παρακολουθούν
καθώς και στοιχεία για την ορνιθοπανίδα
της. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται
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 περιοχές αυτές. Για
το 2011 οι αναφορές που συλλέχθηκαν
ήταν 36 από διάφορες περιοχές της Ελλά‐
δας. Οι περισσότερες περιοχές είναι υγρό‐
τοποι.
Τα στοιχεία, τα οποία συλλέγουν οι Υπεύ‐
θυνοι Παρακολούθησης αφορούν 3 βασι‐

κούς άξονες: την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται η περιοχή, τις πιέσεις τις οποίες
δέχεται και τις δράσεις που πραγματοποι‐
ούνται προς την κατεύθυνση προστασίας
και άμβλυνσης των πιέσεων αυτών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία η πλέον συχνά
εμφανιζόμενη πίεση στις περιοχές οφείλε‐
ται στην ανθρώπινη παρουσία μέσω της
οικιστικής ανάπτυξης, των δραστηριοτήτων
αναψυχής και της όχλησης λόγω κυνηγιού
και λαθροθηρίας. Σε αρκετές περιοχές η
διαχείριση του νερού χαρακτηρίζεται ως
πολύ σημαντική απειλή.
Για τους περισσότερους υγροτόπους που
παρακολουθούνται, απειλή είναι η απου‐
σία σχεδίου διαχείρισης υδάτινων πόρων,
που οδηγεί στην υπεράντληση από

Ανεμογεννήτριες στην Ορεινή Νάξο (GR154)
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πολυάριθμες γεωτρήσεις στις περιο‐
χές ή γύρω από αυτές, αλλά και την
απευθείας απόληψη νερού από τους
υγροτόπους, στερώντας τους από
σημαντικές ποσότητες νερού, απα‐
ραίτητων για τις οικολογικές λει‐
τουργίες τους. Σε αυτό έρχεται να
προστεθεί και η ύπαρξη ή σχεδιαζό‐
μενη κατασκευή φραγμάτων στα
ανάντι ποταμών, που στερεί επιπλέ‐
ον νερό από τους υγροτόπους.
Για τις νησιωτικές περιοχές η κύρια
απειλή που εμφανίζεται στις περισ‐
σότερες περιπτώσεις είναι η εκτατι‐
κή βόσκηση, καθώς μεγάλοι αριθμοί
αιγοπροβάτων εκτρέφονται στα νη‐
σιά, υποβαθμίζοντας σταδιακά τους
βιοτόπους, ενώ σε ορισμένες περι‐
πτώσεις η βόσκηση σε νησίδες όπου
αναπαράγονται
θαλασσοπούλια
προκαλεί σημαντική πίεση.
Η κατάσταση στις περιοχές έχει χα‐
ρακτηριστεί σύμφωνα με τους πλη‐
θυσμούς των ειδών χαρακτηρισμού,
την έκταση των ενδιαιτημάτων στα
οποία απαντώνται καθώς και την

ποιότητά τους, ή λαμβάνοντας υπό‐
ψη μόνο ορισμένα από τα παραπά‐
νω στοιχεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία
4 περιοχές βρίσκονται σε καλή κατά‐
σταση, 10 σε μέτρια, ενώ 7 σε κακή
και 2 σε πολύ κακή. Για 11 περιοχές
δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για
την εκτίμηση της κατάστασης.
Για την πλειοψηφία των περιοχών η
προστασία τους χαρακτηρίζεται ως
χαμηλή, μιας και ενώ όλες βρίσκο‐
νται υπό καθεστώς προστασίας, στις
περισσότερες δεν υλοποιούνται δρά‐
σεις διατήρησης και δεν έχει εκπονη‐
θεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη
(ΕΠΜ).
Μαργαρίτα Τζάλη,
Συντονίστρια Δικτύου Υπευθύνων
Παρακολούθησης ΙΒΑ

Ξεφυλλίστε την
αναφορά του 2011
εδώ
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Αποτελέσματα
Σχέδιο: Βασίλης Χατζηρβασάνης
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Παρουσίαση περιοχής
GR118 Όρη Αρτεμήσιο και Λύρκειο

© Β. Αντωνίου

Το είδος
χαρακτηρισμού
της περιοχής
είναι ο
Μουστακοτσιροβάκος
(Sylvia
ruepelli)

Χωρισμένo ανάμεσα στην Αργολίδα και
την Αρκαδία, το ορεινό σύμπλεγμα Αρτε‐
μισίου‐Λυρκείου είναι από τα άγνωστα
διαμάντια της χώρας μας. Ελατοδάση,
οροπέδια με βοσκοτόπια και καλλιέργει‐
ες καθώς και πυκνοί θαμνότοποι συνθέ‐
τουν ιδανικό τοπίο για είδη όπως ο Χρυ‐
σαετός, ο Φιδαετός, η Πετροπέρδικα, ο
Μπούφος και η Κιτρινοκαλιακούδα
(είδος με πολύ μικρή εξάπλωση στην
Πελοπόννησο). Τα περισσότερα μέρη
του είναι σχετικά εύκολα προσβάσιμα
με αυτοκίνητο, παρόλα αυτά δεν υπάρ‐
χει μεγάλη κίνηση, πέραν των ντόπιων
αγροτών, κτηνοτρόφων (και κυνηγών...).
Η ύπαρξη του Χρυσαετού στην περιοχή
(τουλάχιστον δύο ζευγάρια) ήταν και ο
πιο σημαντικός λόγος που η περιοχή
εντάχθηκε στο δίκτυο των ΖΕΠ στην τε‐
λευταία αναθεώρηση, καθώς το είδος
έχει δυσμενές καθεστώς διατήρησης
πανελλαδικά και ειδικά στην Πελοπόν‐
νησο. Εδώ, το επιβλητικό αυτό αρπακτι‐
κό βρίσκει ακόμα αρκετή τροφή και α‐
σφαλείς θέσεις για να φωλιάσει. Εκτός
από τον Χρυσαετό υπάρχουν σε αφθονί‐
α ανάμεσα στα άλλα και Φιδαετοί, Ξε‐
φτέρια, Γερακίνες, Σφηκιάρηδες και φυ‐
σικά Πετρίτες και Βραχοκιρκίνεζα. Επί‐

σης, ο Μπούφος διατηρεί καλό πληθυ‐
σμό, ιδιαίτερα προς την πλευρά του
Λυρκείου. Οι Πετροπέρδικες, παρά το
κυνήγι είναι αρκετά κοινές ενώ, όπως
αναφέραμε, πολύ σημαντικός είναι και ο
πληθυσμός της Κιτρινοκαλιακούδας
(κορακοειδούς που προτιμά τις περιοχές
μεγάλου υψομέτρου και στην Πελοπόν‐
νησο οι πληθυσμοί του είναι μικροί και
διάσπαρτοι). Από τα μικρότερα πουλιά,
πέραν των γνωστών κατοίκων (Σπίνος,
Ελατοπαπαδίτσα, Πυροβασιλίσκος) με‐
γάλο ενδιαφέρον προκάλεσε η εμφάνιση
Χιονοτσίχλονου, ενός πολύ σπάνιου για
την χώρα μας είδους που οι ελάχιστες
έως τώρα καταγραφές του περιορίζο‐
νταν σε περιοχές κοντά στα βόρεια σύ‐
νορα. Είναι σίγουρο ότι η αύξηση των
εξορμήσεων στην περιοχή, και ιδιαίτερα
στα «παραμελημένα» οροπέδια θα δώ‐
σει και άλλες σημαντικές παρατηρήσεις.
Δυστυχώς, και εδώ η κατάσταση δεν
είναι ιδανική για την ορνιθοπανίδα και
το μέλλον δεν είναι ευοίωνο. Ο σοβαρό‐
τερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει είναι
η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση μεγάλου
Αιολικού Πάρκου στις κορυφές του Αρ‐
τεμισίου και του Λυρκείου, η μία σε πο‐
λύ μικρή απόσταση από φωλιά Χρυσαε‐
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τού. Το πλήθος, δε, των ανε‐
μογεννητριών προβλέπεται να
λειτουργήσει σαν ένα φονικό
φράγμα που θα προκαλέσει
σοβαρές απώλειες τόσο στα
αρπακτικά που ενδημούν, όσο
και στα μεταναστευτικά. Είναι
επιτακτική ανάγκη να αλλάξει
η χωροθέτηση των πάρκων
αυτών καθώς αντιβαίνει τις
επιταγές της «αειφορικής»
ανάπτυξης.

κτικών από λαθροθήρα ή χρή‐
ση δηλητηριασμένων δολωμά‐
των και η κοπή ώριμων δέ‐
ντρων που τον τελευταίο και‐
ρό αποτελεί σοβαρή μάστιγα
σε όλη την Ελλάδα λόγω των
δύσκολων οικονομικών συν‐
θηκών. Ιδιαίτερα όταν οι πλη‐
θυσμοί είναι μικροί, η παραμι‐
κρή απώλεια μπορεί να απο‐
βεί μοιραία για την επιβίωση
του είδους.

Άλλες υπάρχουσες απειλές
αποτελούν η θανάτωση αρπα‐

Το Αρτεμίσιο αποτελεί μια
πολύ καλή επιλογή για μια

ημερήσια
εξόρμηση,
για
όσους θέλουν να ευχαριστη‐
θούν ορεινό τοπίο και πολλά
ενδιαφέροντα είδη, οποιαδή‐
ποτε εποχή και αν το επισκε‐
φτούν!
Λευτέρης Σταύρακας,
Υπεύθυνος Παρακολούθησης
Λίμνης Δυστος (GR112)
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Παρουσίαση είδους
Ο Αρτέμης (Calonectris diomedea)
Ο Αρτέμης αποτελεί ένα από τα πιο κοινά
είδη θαλασσοπουλιών στην Μεσόγειο.
Διαθέτει μακριές ευλύγιστες φτερούγες οι
οποίες συνήθως είναι λυγισμένες και έχει

© Γ.Καρρής

χαρακτηριστικό πέταγμα αφού αερογλι‐
στρά σχεδόν σε επαφή με την επιφάνεια
της θάλασσας με ελάχιστα φτεροκοπήμα‐
τα, ώστε να αποφεύγονται οι ενεργειακές
δαπάνες. Είναι καφέ‐γκρίζο από την πάνω
μεριά και υπόλευκο από κάτω, με χαρα‐
κτηριστικά γκρίζα πλαϊνά στήθους, λαιμού
και κεφαλιού. Το ράμφος είναι ανοιχτό
κιτρινορόδινο με σκούρα άκρη και με κα‐
λό φωτισμό μπορεί εύκολα να αναγνωρι‐
σθεί στο πεδίο.
Όσον αφορά την οικολογία του, είναι μα‐
κρόβιο, εκδηλώνοντας έντονα χαρακτηρι‐
στικά τόσο φιλοπατρίας όσο και πιστότη‐
τας στο ζευγάρωμα. Κάθε ζευγάρι γεννά
ένα αυγό γύρω στα τέλη Μάη με αρχές

Ιούνη και μετά από 55 περίπου μέρες ε‐
πώασης και από τους δύο γονείς εκκολά‐
πτεται. Την ανατροφή του νεοσσού που
διαρκεί μέχρι και τα τέλη Σεπτέμβρη έως
αρχές Οκτώβρη αναλαμβάνουν και οι δύο
γονείς έως ότου ο νεοσσός πτερωθεί και
είναι έτοιμος να πετάξει κατά τα τέλη Ο‐
κτώβρη προς τα πεδία διαχείμασης μαζί
με τα υπόλοιπα άτομα του πληθυσμού.
Η ταξινόμηση του Αρτέμη, στενού συγγε‐
νή των Άλμπατρος. Σήμερα πλέον έχουν
αναγνωριστεί συνολικά δύο υποείδη, το
Calonectris d. borealis στον Ατλαντικό που
αποτελεί το πιο μεγαλόσωμο και η κατα‐
νομή του αναπαραγωγικού πληθυσμού
του βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του
ανατολικού Ατλαντικού και το μικρού με‐
γέθους Μεσογειακό υποείδος C.d. dio‐
medea. Το μικρότερο σε μέγεθος C.d. ed‐
wardsii το οποίο θεωρούνταν ενδημικό
του νησιωτικού συμπλέγματος του Πράσι‐
νου Ακρωτηρίου όπου και φιλοξενούνται
οι αποικίες του αναγνωρίστηκε πρόσφατα
ως ξεχωριστό είδος με την επιστημονική
ονομασία Calonectris edwardsii.

Panama
Isthmus

C. d. borealis

C. d. diomedea

C. edwardsii

Ο Αρτέμης σε αριθμούς:
Άνοιγμα φτερών: 112-126cm
Προσδόκιμο ζωής: 30 χρόνια
Αναπαραγόμενος πληθυσμός στην Ελλάδα: 10.000 ζευγάρια
Αναπαραγόμενος πληθυσμός στην Ευρώπη: 270.000 -290.000 ζευγάρια
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Το Μεσογειακό υποείδος αναπαράγεται
στις αποικίες της Μεσογείου, ενώ το Ατλα‐
ντικό σε νησιά του ΒΑ Ατλαντικού όπως
στη Μαδέιρα, στις Αζόρες (που φιλοξενούν
το 65% του παγκόσμιου πληθυσμού), στα
Κανάρια νησιά και στο Selvagem Grande. Η
πολυπληθέστερη αποικία στην Ελλάδα εί‐
ναι αυτή των Στροφάδων, που φιλοξενεί το
50% του συνολικού πληθυσμού που ανα‐
παράγεται στην Ελλάδα.
Το είδος διαχειμάζει σε θαλασσινά πεδία
του Ατλαντικού στη δυτική Αφρική και κυ‐
ρίως σε γεωγραφικά πλάτη κοντά στον Ιση‐
μερινό, καθώς και κοντά σε δυτικές και
νότιες ακτές της νοτίου Αφρικής ενώ η επι‐
στροφή στις περιοχές αναπαραγωγής ξεκι‐
νά στα τέλη χειμώνα με αρχές άνοιξης.
Νεότερα δεδομένα έδειξαν ότι οι Αρτέμη‐
δες της Ανατολικής Μεσογείου έχουν πιο
βόρεια κατανομή από αυτούς της Δυτικής
Μεσογείου κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Πιο συγκεκριμένα φαίνεται πως κατά την
περίοδο της διαχείμασης τους χρησιμοποι‐
ούν τα τροπικά θαλάσσια ύδατα σε παρά‐
κτιες περιοχές της δυτικής Αφρικής και τα
θαλάσσια πεδία του Ισημερινού στο νότιο
Ατλαντικό.
Η τροφή του Αρτέμη αποτελείται κατά κύ‐
ριο λόγο από μικρά σε μέγεθος ψάρια, κε‐
φαλόποδα καθώς και από πελαγικά καρκι‐
νοειδή. Η τροφοληψία αποτελεί μία από
τις χαρακτηριστικές επιδεξιότητες του εί‐
δους και λαμβάνει χώρα συνήθως κατά
ομάδες και κυρίως στην επιφάνεια της θά‐

λασσας ή σε μικρά βάθη κατά τη διάρκεια
σύντομων καταδύσεων. Συχνά παρατηρεί‐
ται η παρουσία Αρτέμηδων κοντά σε αλι‐
ευτικά σκάφη όπως τράτες προκειμένου να
φάνε τα ψάρια που απορρίπτονται από
τους ψαράδες, ενώ επιτίθενται και στα
δολώματα παραγαδιών κατά τη διάρκεια
των αλιευτικών επιχειρήσεων.
Τo μεσογειακό υποείδος του Αρτέμη τόσο
σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο πα‐
ρουσιάζει μία φθίνουσα πληθυσμιακή τά‐
ση, ο ρυθμός της οποίας δεν επιβάλλει το
χαρακτηρισμό του ως Τρωτό σύμφωνα και
με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις του πλη‐
θυσμιακού του μεγέθους. Για το λόγο αυτό
σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στην Ελ‐
λάδα χαρακτηρίζεται ως μειωμένου ενδια‐
φέροντος.
Γιώργος Καρρής,
Υπεύθυνος Παρακολούθησης
Νήσων Στροφάδων (GR087)
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Πρόσφατες Παρεμβάσεις της Ορνιθολογικής σε ΙΒΑ
μετά από καταγγελία Caretaker
Λίμνη Παμβώτιδα (GR070)
Στίβος θαλάσσιου σκι χωρίς περιβαλλοντι‐
κή αδειοδότηση
Πίστα θαλάσσιου σκι ξεκίνησε να κατα‐
σκευάζει στον υγρότοπο Αμφιθέα ο Δήμος
Ιωαννιτών τον Ιανουάριο του 2013. Το έργο
ξεκίνησε χωρίς να υπάρχει τεχνική μελέτη
και η απαραίτητη περιβαλλοντική αδειοδό‐
τηση.

Εντοπίσατε
κάποια
παρέμβαση στην
περιοχή σας;
Επικοινωνήστε
με την

© Αρχείο Ορνιθολογικής

Ορνιθολογική και
στείλτε τη φόρμα
καταγγελίας με
όλα τα στοιχεία.

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος
Ιωαννίνων και η Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρεία κατέθεσε καταγγελία στον Εισαγ‐
γελέα Περιβάλλοντος μετά από επανειλημ‐
μένες εκκλήσεις για την παύση των παρά‐
νομων χωματουργικών εργασιών, εκσκα‐
φής και κοπής καλαμιώνα. Η Εισαγγελία
αρνήθηκε να χειριστεί την υπόθεση, και
έτσι, μετά από πολλές παρεμβάσεις στα
ΜΜΕ αλλά και τους Επιθεωρητές Περιβάλ‐
λοντος και τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι εργασί‐
ες σταμάτησαν. Παρόλα αυτά παραμένει
ακόμη αμφίβολο ακόμη εάν το έργο δε θα
ολοκληρωθεί.

Δέλτα Νέστου και παράκτιες λιμνοθάλασ‐
σες (GR012)
Δηλητηρίαση τσακαλιού και αρπακτικών

Caretaker του Δέλτα Νέστου (GR012)
εντόπισε τον Μάρτιο σε χωράφι κο‐
ντά στο χωριό Μοναστηράκι (κοντά
στις εκβολές του Νέστου), νεκρό
τσακάλι, δύο νεκρές Γερακίνες και

δύο νεκρούς Στικταετούς. Σε συ‐
νεργασία με τον Φορέα Διαχείρι‐
σης του Δέλτα Νέστου συλλέχθη‐
καν τα νεκρά, δεδομένου ότι υ‐
πήρξε άρνηση συνεργασίας των
υπηρεσιών να συλλέξουν τα νε‐
κρά και να κάνουν οποιεσδήποτε
εξετάσεις. Στην πλειονότητα των
περιστατικών δηλητηρίασης, για
τα οποία υπάρχουν δεδομένα α‐
πό τις περιβαλλοντικές ρογανώ‐
σεις, δεν έγιναν τοξικολογικές ε‐
ξετάσεις (66%). Αυτό οφείλεται
στην έλλειψη ορισμένης και σα‐
φούς διαδικασίας και αρμόδιας
υπηρεσίας για την ολοκλήρωση
των εξετάσεων, αλλά και την α‐
πουσία ορισμένου υπεύθυνου
φορέα για τη διεξαγωγή των εξε‐
τάσεων. Επίσης, στην Ελλάδα δεν
υπάρχουν εργαστήρια που να α‐
ναλαμβάνουν μια πλήρη διαδικα‐
σία νεκροψίας και τοξικολογικών
εξετάσεων.
Η Ορνιθολογική, σε συνεργασία με το
Φορέα Διαχείρισης, φρόντισαν να εξα‐
σφαλίσουν την εύρεση εργαστηρίου που
θα κάνει τις εξετάσεις ώστε να μάθουμε
την ακριβή αιτία θανάτωσης. Αναμένου‐
με επίσης ακόμη την ολοκλήρωση της
ανακριτικής διαδικασίας που έχει ξεκι‐
νήσει το αρμόδιο Δασαρχείο.

Δείτε το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ
econews για το περιστατικό εδώ:
http://www.skai.gr/player/TV/?
mmid=238048

ΣΕΛΙ∆Α
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ΜΕΚΥΠ 2013 ‐ Διπλή αποστολή: Ταμιευτήρες πρώην λίμνης
Κάρλας και Δέλτα Πηνειού ποταμού
φέροντα είδη. Στα αξιοσημείωτα της πρώτης
ημέρας ξεχώρισαν οι περισσότεροι από
11,000 Κορμοράνοι, οι μεγάλοι αριθμοί από
Χουλιαρόπαπιες και Βαρβάρες, οι Αργυρο‐
πελεκάνοι, τα Φλαμίγκο και η “περίεργη”
αποκλειστικότητα των Γκισαριών, τα οποία
παρατηρήθηκαν σε ένα μόνο σημείο της
λίμνης, χωρίς κάποιο άλλο είδος πάπιας
κοντά τους.

© Β. Ξένος

Οι φετινές καταμετρήσεις ξεκίνησαν με τις
καλύτερες προϋποθέσεις και πολλές πρω‐
τιές. Πρώτη χρονιά συντονιστής, πρώτη φο‐
ρά για μένα με τηλεσκόπιο, πρώτη συμμετο‐
χή του Φορέα Διαχείρισης, πρώτες γνωριμί‐
ες και πρώτη φορά μεσοχειμωνιάτικες με
διαφορετική ομάδα για κάθε περιοχή...
Πανέτοιμοι κι εφοδιασμένοι κατάλληλα,
λοιπόν, συναντηθήκαμε το Σάββατο 12/01
στο νοτιότερο άκρο του κεντρικού ταμιευτή‐
ρα της Κάρλας, από όπου ξεκινήσαμε τις
καταγραφές μας. Ο καιρός δεν ήταν ακριβώς
στο πλάι μας, μιας και είχε τσουχτερό κρύο,
παροδική συννεφιά και κάποια στιγμή λίγη
βροχή, γεγονός ωστόσο που δε μας σταμά‐
τησε. Κινούμενοι περιμετρικά της λίμνης και
ακολουθώντας αριστερόστροφη πορεία,
καταφέραμε να καταμετρήσουμε σημαντι‐
κούς αριθμούς από διαφορετικά και ενδια‐

© Στ.Πολύμερος

Την επόμενη μέρα σειρά είχαν οι υπόλοιπες
περιοχές της ΙΒΑ, οι οποίες έκρυβαν μικρές
και μεγάλες εκπλήξεις. Με το Δημήτρη και
τη Μαρία από το Φορέα, αλλά χωρίς το
Γιώργο που δεν κατάφερε να έρθει από το
Βόλο, ξεκινήσαμε από τους ταμιευτήρες του
χωριού Δήμητρα, βόρεια της Κάρλας. Εκεί
μας περίμενε η πρώτη έκπληξη, αφού στους
σχεδόν άδειους από νερό ταμιευτήρες εντο‐
πίσαμε μεταξύ άλλων όχι έναν αλλά έξι
Ήταυρους, κρυμμένους σε ένα νησάκι από
καλάμια. Ενθουσιασμένοι για τη συνάντηση
με το “θεριό της λίμνης”, όπως αναφέρεται
στη λαϊκή παράδοση το κρυψίνο αυτό πουλί,
συνεχίσαμε για τους επόμενους ταμιευτή‐
ρες. Χωρίς εντυπωσιακές καταγραφές τόσο
σε αριθμούς όσο και σε είδη, συναντήσαμε
τη δεύτερη, δυσάρεστη αυτή τη φορά,
έκπληξη, μιας και από κακή εκτίμηση το αυ‐
τοκίνητο του Φορέα κόλλησε στις λάσπες
πάνω στο ανάχωμα του ταμιευτήρα στα Νιά‐
ματα κι εγκαταλείψαμε την προσπάθειά
μας. Μόνος μου πια την επόμενη μέρα, επι‐
σκέφτηκα ξανά τα Νιάματα με τις εκπλήξεις
να συνεχίζονται. Ανάμεσα στα διαφορετικά

© Β. Ξένος
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είδη που κατέγραψα ήταν τέσσερις Ψαλίδες,
δύο αρσενικές Βαλτόπαπιες καθώς και δύο
Ήταυροι (στα διπλανά μου καλάμια, σε από‐
σταση αναπνοής), είδη που πρώτη φορά παρα‐
τηρούσα με τόση ευκρίνεια, κλείνοντας ευχάρι‐
στα την περιπέτεια των καταμετρήσεων στην
Κάρλα!
Περνώντας, στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος
της φετινής αποστολής, ξεκινήσαμε νωρίς το
πρωί της Κυριακής 20/01 με τον Πέτρο από
Λάρισα, περάσαμε από την κούρνια των Κορ‐
μοράνων στα Τέμπη και συναντήσαμε το Δα‐
μιανό και τη Σταυρούλα στους Νέους Πόρους,
από όπου και αρχίσαμε τις καταμετρήσεις μας
για το Δέλτα του Πηνειού. Αν και το συγκεκρι‐
μένο σημείο είναι εκτός των ορίων της ΙΒΑ,
φαίνεται να είναι το πιο δημοφιλές ανάμεσα
στα πουλιά (Κύκνοι, Βαρβάρες, Κιρκίρια, Λαγ‐

γόνες, κλπ), μάλλον γιατί είναι και το μόνο που
προστατεύεται επαρκώς... Όπως αποδείχτηκε
στη συνέχεια, η συχνή παρουσία ανθρώπων
και κυρίως των κυνηγών, ακόμη και σε δύσβα‐
τες περιοχές του Δέλτα, είχε ως αποτέλεσμα
την παντελή απουσία πουλιών. Τα μόνα είδη
που παρατηρήσαμε κατά τόπους ήταν γλάροι
και κορμοράνοι στη θάλασσα και μερικοί περα‐
στικοί ερωδιοί. Απογοητευμένοι από την κατά‐
σταση της περιοχής, ολοκληρώσαμε την επί‐
σκεψή μας καταγράφοντας ένα Λευκό Πελαργό
και ένα Διπλοκεφαλά, είδη που προσδώσαν
μια αίγλη στο φτωχό απολογισμό της ημέρας...
Σταύρος Πολύμερος
Υπεύθυνος Παρακολούθησης Ταμιευτήρων
πρώην λίμνης Κάρλας (GR061)

© Β. Ξένος
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Παγκόσμια ημέρα υγροτόπων στη Στροφυλιά

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτό‐
πων η Οικολογική Κίνηση Πάτρας και στα
πλαίσια συμμετοχής της στο Δίκτυο των
Υπευθύνων Παρακολούθησης την Κυριακή 3
Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποίησε οικο‐
τουριστική επίσκεψη για παρατήρηση και
καταγραφή πουλιών (birdwatching) στους
υγροτόπους της Στροφυλιάς.
Η περιβαλλοντική δράση περιελάμβανε με
πεζοπορία, επίσκεψη στο διβάρι της λιμνο‐
θάλασσας Προκόπου και στον αρχαιολογικό
χώρο της προϊστορικής ακρόπολης του Τεί‐
χους Δυμαίων από όπου οι συμμετέχοντες
απόλαυσαν την πανοραμική θέα της λιμνο‐
θάλασσας.
Οι φίλοι της φύσης που παραβρέθηκαν και
συμμετείχαν στην δράση στείλανε το περι‐
βαλλοντικό τους μήνυμα από τον υγρότοπο
διεθνούς σημασίας. Αν και ο αέρας δεν
ήταν σύμμαχος με την βοήθεια εποπτικών
μέσω (τηλεσκόπια, κιάλια, ψηφιακές μηχα‐
νές, τηλεφακούς) οι birdwatchers έμαθαν
για τον φτερωτό κόσμο και την προστατευό‐
μενη περιοχή.

ΣΕΛΙ∆Α
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Λαθροϋλοτομία
Ένα έντονο πρόβλημα για πολλές ΙΒΑ το 2012

Λίμνη Καστοριάς (GR048)

Πρόσεχε που πατάς!
Οι παραλιακοί μικροί υγρότοποι πολύ συχνά βρί‐
σκονται κοντά σε παραλίες που χρησιμοποιούνται
από λουόμενους, με αποτέλεσμα να δέχονται σημα‐
ντική πίεση.
Στους υγρότοπους αυτούς πουλιά όπως ο Θαλασσο‐
σφυριχτής, ο Καλαμοκανάς και το Νανογλάρονο
φωλιάζουν στο έδαφος φτιάχνοντας απλώς μια μι‐
κρή κοιλότητα για να αποθέσουν τα αυγά τους. Τα
είδη αυτά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην ανθρώπι‐
νη παρουσία, αλλά και την παρουσία των σκυλιών
που πολλές φορές τους συνοδεύουν.
Πέρυσι το καλοκαίρι κάποιοι μόνο από τους υγρό‐
τοπους που αντιμετώπισαν έντονο πρόβλημα είναι
η Λιμνοθάλασσα Αλυκής Αιγίου (GR93), το Δέλτα
του Νέστου (GR012).
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του έλους
Άγιου Μάμα (GR034), όπου λόγω της όχλησης τα
περισσότερα πουλιά δεν κατάφεραν να φωλιάσουν.
Πέρα από τους Θαλασσοσφυριχτές, τις Πετροτουρ‐
λίδες και τα Γυδοβύζια χάθηκε και μια αποικία 30
ζευγαριών Νεροχελίδονων, από τα οποία μόνο 2
κατάφεραν να μεγαλώσουν τα μικρά τους
Σε μια προσπάθεια να ενημερώσει το κοινό η Ορνι‐
θολογική εκτύπωσε ένα μικρό σχετικό φυλλάδιο.

Λιμνοθάλασσα Καλογριάς,
Δάσος Στροφυλιάς και Έλη
Λάμιας (GR098)

Έλος Αγιου Μάμα (GR034)

ΣΕΛΙ∆Α

Ενδιαφέρουσες Ιστοσελίδες
Inside Birding
Μια ιστοσελίδα με πολύ χρήσιμα βίντεο για την παρα‐
τήρηση και αναγνώριση πουλιών, με θεματικές ενότη‐
τες.
http://www.allaboutbirds.org/page.aspx?pid=1270

Ένα Σχολείο Πουλιών στη Θεσσαλονίκη
Ομάδα εθελοντών της Ορνιθολογικής οργάνω‐
σε το περασμένο φθινόπωρο τη λειτουργία
ενός σχολείου διαφορετικού από τα άλλα. Το
Σχολείο Των Πουλιών. Όχι, δεν αποφάσισαν τα
πουλιά να μάθουν γράμματα αλλά οι εθελο‐
ντές της Ορνιθολογικής αποφάσισαν να μετα‐
δώσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, που
έχουν γύρω από τα πουλιά, και σε άλλους Θεσ‐
σαλονικείς.

Την παρουσίαση ακολούθησε εξόρμηση στο
ρέμα της Πυλαίας για να κάνουμε πράξη όσα
μάθαμε. Τη μέρα εκείνη παρατηρήσαμε 32
είδη στο ρέμα, αλλά δεν καταφέραμε σπουδαί‐
ες φωτογραφίες μιας και οι συνθήκες φωτι‐
σμού δεν ήταν οι καλύτερες.

© Αρχείο Ορνιθολογικής

Κάθε Πέμπτη είχαμε ραντεβού στο νέο Δημαρ‐
χείο του Δήμου Θεσσαλονίκης που φιλοξένησε
το σχολείο. Κάθε Πέμπτη μια ξεχωριστή εισήγη‐
ση από έμπειρους ορνιθοπαρατηρητές εθελο‐
ντές της Ορνιθολογικής.
Κλήθηκα λοιπόν και εγώ να συμμετάσχω σε
αυτή τη δραστηριότητα και χωρίς δεύτερη σκέ‐
ψη δέχτηκα. Η δική μου παρουσίαση ορίστηκε
για τον περασμένο Ιανουάριο και θα αφορούσε
ό,τι έχει σχέση με τη φωτογράφηση πουλιών.
Την προετοιμασία και την ίδια την παρουσίαση
την
κατευχαριστήθηκα.
Έδειξα
στους
«μαθητές» εξοπλισμό και τρόπους φωτογρά‐
φησης πουλιών και φυσικά πολλές φωτογραφί‐
ες των φτερωτών μας φίλων.

Ελπίζω του χρόνου να ξαναλειτουργήσει το
«Σχολείο» για να δοθεί η δυνατότητα και σε
άλλους συμπολίτες μας να γνωρίσουν το μαγι‐
κό κόσμο των πουλιών.
Τζημούλης Οδυσσέας
Caretaker Βεγορίτιδας Πετρών
* Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 11 δίωρα σε‐
μινάρια και 7 εξορμήσεις σε κοντινούς βιότο‐
πους. Το Σχολείο πραγματοποιήθηκε με την
υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης.
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Ένα Κουκάλογο δεν φέρνει (μόνο του) την άνοιξη...
Αριθμώντας πλέον λιγότερα από 20
ζευγάρια, ο Ασπροπάρης βρίσκεται
πραγματικά στο χείλος της εξαφάνισης
από την Ελλάδα.
Τα δηλητηριασμένα δολώματα φέρουν
μεγάλη ευθύνη για τη δραματική μείωση του πληθυσμού του είδους στα
Βαλκάνια, με χαρακτηριστική περίπτωση την πρόσφατη δηλητηρίαση του
Ασπροπάρη «Λάζαρου» μόλις 2 ημέρες αφού έφτασε στη χώρα μας. Στο
πουλί είχε τοποθετηθεί δορυφορικός
πομπός, αφού είχε σωθεί από δηλητηρίαση ένα χρόνο πριν στα Μετέωρα,
και παρακολουθούταν εδώ και ένα
χρόνο στο πλαίσιο του Προγράμματος
LIFE+ για τη διάσωση των τελευταίων
ζευγαριών Ασπροπάρη σε Ελλάδα και
Βουλγαρία.

Ένα πρόγραμμα διατήρησης είναι
όμως μόνο το πρώτο βήμα για τη διάσωση ενός είδους που απειλείται με
εξαφάνιση. Για να συνεχίσει να αποτελεί ο Ασπροπάρης αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής φύσης απαιτούνται
συντονισμένες
προσπάθειες
από
όλους μας.
Η διάσωση του Ασπροπάρη είναι
στο χέρι μας
Αν παρατηρήσετε Ασπροπάρη ή βρείτε
κάποιον δηλητηριασμένο ή τραυματισμένο ενημερώστε άμεσα την Ορνιθολογική δίνοντας την ακριβή θέση του
πουλιού.
Κάθε παρατήρηση μετράει!

Στο Πρόγραμμα LIFE+ «Η επιστροφή του Ασπροπάρη» ενώνουν τις δυνάμεις τους τέσσερις Περιβαλλοντικές
Οργανώσεις από τρεις χώρες με σκοπό τη διάσωση των τελευταίων ζευγαριών Ασπροπάρη στην Ελλάδα και
τη Βουλγαρία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από τη Βουλγαρική Ορνιθολογική Εταιρεία (BSPB), την Ελληνική
Ορνιθολογική Εταιρεία, το WWF Ελλάς και τη Βρετανική Ορνιθολογική Εταιρεία (RSPB) με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη.
www.LifeNeophron.eu
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Έναρξη της εκστρατείας
«Ασφαλή καταφύγια για τα άγρια πουλιά!»

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα στόχος μας είναι η
μείωση της ανοιξιάτικης λαθροθηρίας στα Ιόνι‐
α νησιά. Μέσα από μία σειρά ενημερωτικών
και εκπαιδευτικών δράσεων σε εθνικό επίπεδο
αλλά και στις τοπικές νησιωτικές κοινωνίες
ελπίζουμε στην αλλαγή της αντίληψης που θέ‐
λει την ανοιξιάτικη λαθροθηρία «ανέγγιχτη»
επειδή αποτελεί «παράδοση».

Ξεκίνησε το πρώτο διεθνές πρόγραμμα για την
αντιμετώπιση της παράνομης αιχμαλωσίας και
θανάτωσης των μεταναστευτικών πουλιών στη
Μεσόγειο! Επιτέλους, τρεις από τις σημαντικό‐
τερα πληγείσες χώρες, η Ιταλία, η Ισπανία και η
Ελλάδα, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να βά‐
λουν ένα τέλος στο χρόνιο αυτό εμπόδιο στη
μετανάστευση εκατομμυρίων πουλιών.
Τo πρόγραμμα LIFE Επικοινωνία και Πληροφο‐
ρία με τίτλο «Ασφαλή καταφύγια για τα άγρια
πουλιά: Αλλάζοντας κοινωνικές αντιλήψεις για
το παράνομο κυνήγι στην Βόρεια Μεσόγειο για
την προστασία της ευρωπαϊκής Βιοποικιλότη‐
τας» έχει σκοπό να μειώσει την παράνομη θα‐
νάτωση και αιχμαλωσία των άγριων πουλιών,
επικεντρώνοντας σε ορισμένα «hotspots» της
Μεσογείου, επιλεγμένα με βάση την ένταση
της παράνομης δραστηριότητας:
‐ Ιταλία: Σαρδινία (Sulcis)
‐ Ελλάδα: Ιόνια νησιά (Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Ο‐
θωνοί, Παξοί και Αντίπαξοι, Στροφάδια)
‐ Ισπανία: Καταλονία, Βαλένθια και Νοτιοανα‐
τολική Αραγκόν
Το Πρόγραμμα θα επιτύχει τους στόχους του
μέσα από μία τριετή διεθνή εκστρατεία ενημέ‐
ρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης. Η
εκστρατεία αυτή θα «συνομιλήσει» με τα κέ‐
ντρα λήψης αποφάσεων, τις τοπικές αρχές και
τις αρχές για την πάταξη της λαθροθηρίας, κα‐
θώς και με τις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα
τη νέα γενιά.

Η συμμετοχή σου στην εκστρατεία είναι πολύ
σημαντική! Θα μπορείς σε διάφορα στάδια να
υποστηρίξεις την αλλαγή αυτή με τη συλλογή
υπογραφών, με την διάδοση των μηνυμάτων
της εκστρατείας σε φίλου σου! Για να δεις υπέ‐
ροχες φωτό και updates της εκστρατείας μπες
στην σελίδα μας στο facebook
(safehavenforwildbirds) αλλά και στην ιστοσελί‐
δα του προγράμματος, όπου θα μάθεις αναλυ‐
τικά τις δράσεις της εκστρατείας:
www.leavingisliving.org

* Ανάδοχος του προγράμματος είναι η Ιταλική περι‐
βαλλοντική οργάνωση LIPU (BirdLife στην Ιταλία),
ενώ εταίροι είναι η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία,
η SEO (BirdLife στην Ισπανία), η διαφημιστική εται‐
ρεία J. Walter Thompson Italia και η Ιερά Μονή Στρο‐
φάδων και Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου.
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Νέα της Ορνιθολογικής
Το κυνήγι στον Αμβρακικό Κόλπο
Το «θρίλερ» για το εάν θα ανοίξει τελικά ο πυρή‐
νας (Περιοχή Προστασίας της Φύσης) του Εθνικού
Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού στο κυνήγι συνε‐
χίστηκε δυστυχώς και το 2012. Οι πιέσεις από την
Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου ήταν πολλές,
παρότι η ίδια δεν φάνηκε διατεθειμένη να αναλά‐
βει και το ανάλογο κόστος της πάταξης της λα‐
θροθηρίας. Η Ορνιθολογική έχει επανειλημμένα
δείξει χρησιμοποιώντας τα βέλτιστα επιστημονι‐
κά δεδομένα ότι το κυνήγι δεν είναι μία δραστη‐
ριότητα συμβατή με την προστασία της συγκεκρι‐
μένης περιοχής. Διαβάστε εδώ το σχετικό υπό‐
μνημα εδώ.

ο caretakers της Ορνιθολογικής και εκπρόσωπος
στη Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρι‐
σης, Λάμπρος Κατερινόπουλος, παρακολουθεί
από κοντά τις εξελίξεις καθώς ο Φορέας δυστυ‐
χώς συμφώνησε να «ανοίξουν» τέσσερις περιοχές
στο κυνήγι.

Η απαγόρευση της θήρας υπογράφηκε τελικά για
την φετινή κυνηγετική περίοδο, ανανεώνοντας το
ραντεβού για την επόμενη χρονιά. Παρόλα αυτά,

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.
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα,
Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937,
e‐mail: info@ornithologiki.gr
Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη,
Τηλ/Fax: 2310 244245,
e‐mail: thess@ornithologiki.gr
Επιμέλεια: Μαργαρίτα Τζάλη. Σε αυτό τα τεύχος συνεργάστηκαν: SΓιώργος Καρρής, Μαλαμώ Κορμπέτη, Διονύσης Μα‐
μάσης, Σταύρος Πολύμερος, Λευτέρης Σταύρακας, Μαργαρίτα Τζάλη, Οδυσσέας Τζημούλης, Χρήστος Τόσκος. Η φωτο‐
γραφία στη φάσα είναι του Χρήστου Βλάχου.

http://www.ornithologiki.gr/caretakers

