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Όπως κάθε χρόνο έτσι και το
2008 πραγματοποιήθηκαν
τα σεμινάρια για την επέ‐
κταση του δικτύου και τη
μετεκπαίδευση των παλιών
μελών. Το πρώτο σεμινάριο
πραγματοποιήθηκε στα Ρι‐
ζώματα Ημαθίας, το οποίο
απευθυνόταν σε όσους βρί‐
σκονται στη Βόρεια Ελλάδα,
ενώ το δεύτερο στον Εθνικό
Δρυμό της Πάρνηθας, στο
καταφύγιο Μπάφι, για
όσους ζουν στη Νότια Ελλά‐
δα. Στο σύνολο συμμετείχαν
64 εθελοντές.
Τα νέα μέλη του δικτύου
ενημερώθηκαν για το πρό‐
γραμμα, τα ενδιαιτήματα
και τα πουλιά που φιλοξε‐
νούν, αλλά και για νομικά
θέματα και βέβαια για το
ποια στοιχεία καλούνται ως
υπεύθυνοι παρακολούθη‐
σης να συλλέξουν για την
περιοχή τους. Στα παλιά
μέλη παρουσιάστηκε η νέα
αυτοματοποιημένη φόρμα,
την οποία θα καλούνται να
συμπληρώσουν και αναλυτι‐
κή παρουσίαση των πρωτο‐
κόλλων. Οι υπεύθυνοι πα‐
ρακολούθησης της λίμνη της
Καστοριάς προετοίμασαν τη
μελέτη περίπτωσης για τα
φετινά σεμινάρια και όλα τα
παλιά μέλη κλίθηκαν μέσα
από την παρουσίαση της
περιοχής και της κατάστα‐
σής της και εργαζόμενοι σε
ομάδες να συμπληρώσουν
την ετήσια αναφορά.

© Καστρίτης Θ.

Παρουσιάστηκε αναλυτικά
η μεθοδολογία που χρησι‐
μοποιείται για την υποβολή
καταγγελιών στην ΕΟΕ, κα‐
θώς και τα 2 φυλλάδια, τα
οποία ετοιμάστηκαν από τη
νομική ομάδα, με τα βασικά
βήματα που πρέπει κάποιος
να κάνει σε περίπτωση που
αντιληφθεί λαθροθηρία και
παράνομες επιχωματώσεις.
Τέλος, μοιράστηκε στους
εθελοντές ένας οδηγός, ο
οποίος περιλαμβάνει στοι‐
χεία τόσο για το δίκτυο, όσο
για το παγκόσμιο σχέδιο
παρακολούθησης των ΙΒΑ,
που ακολουθείται και από
το ελληνικό δίκτυο, με ανα‐
λυτική παρουσίαση του
πρωτοκόλλου, ενώ περιέχει
χρήσιμα παραρτήματα.
Είχαμε την ευκαιρία να μά‐
θουμε περισσότερα για
κάποιες από τις περιοχές
που
παρακολουθούνται
από υπευθύνους παρακο‐
λούθησης και να συζητή‐

σουμε θέματα που αφορούν
το δίκτυο και την βελτίωσή
του.
Για πρώτη φορά πραγματο‐
ποιήθηκε άσκηση πεδίου,
στην οποία οι συμμετέχοντες
κλίθηκαν να αναγνωρίσουν
ενδιαιτήματα και να αναφέ‐
ρουν τις απειλές και τα είδη
πουλιών που εντόπισαν.
Στα Ριζώματα το σεμινάριο
πραγματοποιήθηκε στις εγκα‐
ταστάσεις του ΕΣΕΠΑ
(Εθελοντικό Σώμα Ελλήνων
Πυροσβεστών Αναδασωτών).
Στο σεμινάριο παραβρέθηκε ο
κ. Γιώργος Παπαρουσόπου‐
λος, εκπρόσωπος του Δασαρ‐
χείου Βέροιας, η παρουσίαση
του οποίου προκάλεσε πολ‐
λές ερωτήσεις και ακολούθη‐
σε συζήτηση γύρω από ποικί‐
λα θέματα που αφορούν τις
Δασικές Υπηρεσίες. Το βράδυ
πραγματοποιήθηκε παρουσί‐
αση φωτογραφιών από το
Χρήστο

ΤΕΥΧΟΣ

9

PAGE

© Καστρίτης Θ. Τζάλη Μ.

Βλάχο σε αίθουσα του Δη‐
μαρχείου, όπου παραβρέθη‐
καν μαθητές και κάτοικοι του
χωριού. Ευχαριστούμε πολύ
το Δήμο Μακεδονίδος και το
ΕΣΕΠΑ για την φιλοξενία τους.
Ευχαριστούμε όλους τους
παρουσιαστές, όσους βοήθη‐

σαν στην οργάνωση και βέ‐
βαια όλους εσάς που συμμε‐
τείχατε στα σεμινάρια!
Ευχόμαστε και του χρόνου με
ακόμα περισσότερους εθελο‐
ντές κοντά μας!

Μαργαρίτα Τζάλη
Συντονίστρια Δικτύου Υπευθύ‐
νων Παρακολούθησης IBA
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Η κατάσταση των ΙΒΑ που παρακολουθούνται
από Υπεύθυνους Παρακολούθησης 2007.
Το 2008 συλλέχθηκαν 22
ετήσιες αναφορές για
ισάριθμες περιοχές, ενώ
άνοιξαν περίπου 10 νομι‐
κές υποθέσεις, ύστερα
από ενημέρωση από τους
εθελοντές.
Από τις αναφορές προέ‐
κυψε ότι οι περιοχές δέ‐
χονται σημαντικές πιέ‐
σεις, ενώ η προστασία
τους κατά μέσο όρο είναι
από μη υπολογίσιμη ως
χαμηλή. Ως συνέπεια η
κατάστασή τους χαρακτη‐
ρίζεται ως μέτρια. Στα
διαγράμματα παρουσιά‐
ζονται οι κύριες απειλές
που αντιμετωπίζουν οι
περιοχές, η κατάσταση
στην οποία βρίσκονται
καθώς και το καθεστώς
προστασίας τους.
Οι απειλές οι οποίες πα‐
ρουσιάζονται στην πλειο‐
ψηφία των περιοχών με
κυμαινόμενη σοβαρότητα
σχετίζονται με την λαθρο‐

θηρία, τόσο ως πράξη
καθεαυτή, όσο και λόγω
της ενόχλησης που προ‐
καλείται στην περιοχή. Σε
μεγάλο αριθμό περιοχών
επίσης οι δράσεις αναψυ‐
χής επηρεάζουν τα είδη
χαρακτηρισμού. Λαμβά‐
νοντας όμως υπόψη την
σοβαρότητα των απειλών,
ως πολύ σημαντικές απει‐
λές στις περισσότερες
περιοχές αναφέρεται η
οικιστική ανάπτυξη, με
την ρύπανση από χημικά
και την εγκατάλειψη των
παραδοσιακών χρήσεων
γης να ακολουθούν.
Αναφορικά με τις περιο‐
χές για τις οποίες χαρα‐
κτηρίζεται ως καλή η κα‐
τάσταση αυτό οφείλεται
είτε στην περιορισμένη
ανθρώπινη
παρουσία
στην περιοχή, είτε στην
ύπαρξη ενεργών ομάδων
που αναλαμβάνουν δρά‐
σεις.

Αποτελέσματα

Αυτό που είναι ενδιαφέ‐
ρον είναι ότι για καμία
περιοχή δεν υπάρχει υ‐
ψηλή προστασία, που δεν
οφείλεται τόσο στην α‐
πουσία καθεστώτος προ‐
στασίας, όσο στο οτι ακό‐
μα και όταν υπάρχει κα‐
θεστώς, δεν υπάρχει δια‐
χειριστικό σχέδιο και δεν
πραγματοποιούνται δρά‐
σεις διατήρησης.
Ολόκληρη την ετήσια ανα‐
φορά μπορείτε να βρείτε
εδώ

Τζάλη Μαργαρίτα
Συντονίστρια
Δικτύου
Υπευθύνων Παρακολού‐
θησης ΣΠΠΕ
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Παρουσίαση Είδους
Λαγγόνα Phalacrocorax pygmeus
Η λαγγόνα ανήκει στην οικο‐
γένεια των φαλακροκορακί‐
δων. Είναι το μικρότερο σε
μέγεθος είδος της οικογένειας
με μήκος σώματος 45‐55 εκ.
και άνοιγμα πτερύγων 80‐90
εκ.
Το χρώμα του πτερώματος
μαύρο με καφετί κεφάλι. Έχει
κοντό ράμφος και μακριά
ουρά. Το αρσενικό και το θη‐
λυκό είναι μάλλον όμοια στην
εμφάνισή τους.
Φωλιάζει σε μεγάλες ομάδες
συνήθως ανάμεσα σε λευκο‐
τσικνιάδες ,κορμοράνους ,
χαλκόκοτες και άλλα είδη.
Γεννάει 3‐6 αυγά που επωά‐
ζουν εναλλάξ και οι δυο γο‐
νείς για 27‐30 μέρες. Οι νεοσ‐
σοί είναι έτοιμοι να ακολου‐
θήσουν το δικό τους δρόμο
μετά από 70 μέρες περίπου.
Τρέφεται με μικρά ψάρια
και σπανιότερα με μικρά υ‐
δρόβια θηλαστικά και καρκι‐

© Τζημούλης Οδυσσέας

νοειδή που πιάνει βουτώντας.
Η Ελλάδα είναι η μοναδική
χώρα της Ε.Ε όπου αναπαρά‐
γεται η λαγγόνα.
Η λίμνη Βεγορίτιδα και Πε‐
τρών έχει χαρακτηριστεί ως
Σημαντική Περιοχή για Που‐
λιά (ΣΠΕ) για το λόγο ότι ανα‐
παράγεται ένας ικανοποιητι‐
κός αριθμός εδώ.
Η λαγγόνα χαρακτηρίζεται
ως κινδυνεύων είδος σύμφω‐
να με το Ελληνικό Κόκκινο
Βιβλίο . Σε παγκόσμιο επίπε‐
δο χαρακτηρίζεται ως σχεδόν
απειλούμενο. Οι κυριότεροι
λόγοι μείωσης των πληθυ‐
σμών της τα τελευταία έτη
είναι η αποξήρανση και η
σοβαρή υποβάθμιση των υ‐
γροτόπων , η ρύπανση των
γλυκών νερών, η ενόχληση
και η καταστροφή των παρό‐
χθιων δασών , καθώς και το
παράνομο κυνήγι και ο πνιγ‐
μός πολλών λαγγόνων σε δί‐

χτυα.
Η Ελλάδα αποτελεί πολύ σημαντική
περιοχή για το είδος. Κατά τις μεσο‐
χειμωνιάτικες καταμετρήσεις του ’97
μεγάλοι αριθμοί που αποδεικνύουν
ότι το μεγαλύτερο μέρος του παγκό‐
σμιου πληθυσμού διαχειμάζει στην
Ελλάδα.
Δεδομένου ότι η Ελλάδα αποτελεί
σημαντική περιοχή για το είδος πρέ‐
πει να ληφθούν μέτρα προστασίας
και ειδικές δράσεις. Επίσης θεωρεί‐
ται σημαντικό να προστατευτούν οι
υγρότοποι και να παρακολουθείται
διαρκώς η ποιότητα των χαρακτηρι‐
στικών τους.
Πηγή Πληροφοριών:
Τα Πουλιά της Ελλάδας της Κύπρου
και της Ευρώπης ,Οδηγός αναγνώρι‐
σης (ΕΟΕ)
Οδυσσέας Τζημούλης
Υπεύθυνος Παρακολούθησης ΙΒΑ
Λίμνης Βεγορίτιδα και Λίμνης Πε‐
τρών (GR045)
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Τριχωνίδα © Μαμάσης Δ.

Παρουσίαση Περιοχής
ΙΒΑ 091 Λίμνες Τριχωνίδας & Λυσιμαχίας
Πέλαγος της Αιτωλίας
έχουν χαρακτηρίσει τη
Τριχωνίδα. Η μεγαλύτερη
λίμνη της Ελλάδας με
έκταση 97,2 km2 και μία
από τις λιγοστές που σχη‐
ματίζουν”κρυπτοβύθισμα”
, δηλαδή ο πυθμένας της
βρίσκεται γύρω στα 40
μέτρα κάτω από τη μέση
στάθμη της επιφάνειας
της θάλασσας. Συνδέεται
με τη γειτονική λίμνη Λυ‐
σιμαχία έκτασης 13,08
km2 μέσω ενός στενού
διαύλου (τάφρος Αλάμπεη
με μήκος 2,8 km).
Η περιοχή που παρακο‐
λουθούμε βρίσκεται στην
Δυτική Ελλάδα, στο νομό
Αιτωλοακαρνανίας. Γεω‐
γραφικά οι λεκάνες οριο‐
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θετούνται βόρεια‐δυτικά
από τη πεδιάδα του Αγρι‐
νίου,
βορειοανατολικά
έως και το ανατολικό τμή‐
μα της Τριχωνίδας από το
όρος Παναιτωλικό και
νότια από το όρος Αρά‐
κυνθος. Γύρω από τις λί‐
μνες
καταλαμβάνουν
έκταση εφτά διευρυμένοι
δήμοι με συνολικό πληθυ‐
σμό 89.000.
Οι λίμνες έχουν ενταχθεί
στο οικολογικό δίκτυο
Natura 2000 σύμφωνα με
την Κοινοτική Οδηγία
92/43/ΕΟΚ ενώ θεσμικά η
λίμνη Λυσιμαχία καθώς
και οι αρδευόμενες εκτά‐
σεις που αποστραγγίζουν
σε αυτή ανήκουν σε ζώνη
Π.Π.2 (Περιφερειακή Περι‐

οχή) σύμφωνα με την ΚΥΑ
22306/31‐05‐2006
του
Εθνικού Πάρκου Λιμνοθα‐
λασσών
Μεσολογγίου‐
Αιτωλικού. Η διαχείριση
και προστασία της Λυσι‐
μαχίας αρμόδιος είναι ο
Φορέας Διαχείρισης Λι‐
μνοθάλασσας Μεσολογγί‐
ου.
Στα ¾ της ακτογραμμής
των λιμνών κυριαρχούν οι
καλαμιώνες με κυρίαρχο
είδος το αγριοκάλαμο
(Phragmites australis) ενώ
στη νότια πλευρά της Τρι‐
χωνίδας υπάρχει ένας από
τους
σημαντικότερους
οικότοπος προτεραιότη‐
τας, οι ασβεστούχοι βάλ‐
τοι με κυρίαρχο φυτό τον
κοψία (Cladium mariscus).
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Λυσιμαχεία © Μαμάσης Δ.

Ορνιθοπανίδα
Τα οικοσυστήματα των
λιμνών
παρουσιάζουν
έντονο ορνιθολογικό ενδι‐
αφέρον και φιλοξενούν
σημαντικό αριθμό που‐
λιών. Διαχειμάζουν πολλά
υδρόβια πουλιά ενώ είναι
και σημαντικός σταθμός
κατά την διάρκεια της με‐
τανάστευσης και χώρος
φωλιάσματος. Έχουν πα‐
ρατηρηθεί πλέον των 200
ειδών και 50 από αυτά
είναι σπάνια.
Κορμοράνοι

Δάσος φραξού © Μαμάσης Δ.
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(Phalacrocorax
carbo)
έρχονται στις λίμνες να
τραφούν από το φράγμα
του Στράτου, ενώ αλκυό‐
νες (Alcedo atthis) περ‐
νούν ξαφνικά από μπρο‐
στά σου και με γρήγορη
ταχύτητα στις όχθες των
υγροτοπικών συστημάτων.
Από ερωδιούς έχουν πα‐
ρατηρηθεί λευκοτσικνιάς
(Egretta garzetta), μικρο‐
τσικνίας (Ixobrychus minu‐
tus) εντός στον καλαμιώνα
στην Ματαράγκα, νυχτο‐
κόρακες (Nycticorax nycti‐
corax) να λιάζονται πάνω
σε πασσάλους εντός της
λίμνης και πορφυροτσικνί‐
ας (Ardea purpurea) δια‐
σχίζοντας το κανάλι.
Από υδρόβια είδη φαλαρί‐
δες (Fulica atra), νερόκο‐
τες (Gallinula chloropus),
νανοβουτηχτάρια
(Tachybaptus
ruficollis),
μαυροκέφαλες
πάπιες
(Aythya fuligula) ενώ από

την κατηγορία των γλαυ‐
κών έχουν παρατηρηθεί
χουχουριστής (Strix aluco)
στο δάσος φράξου Τριχω‐
νίου, γκιώνης (Otus scops),
μπούφος (Bubo bubo).
Αρπακτικά όπως γερακίνες
(Buteo buteo) που φωλιά‐
ζουν στον Αράκυνθο και
το Παναιτωλικό, καλαμό‐
κιρκοι (Circus aeruginosus)
που αναζητούν την τροφή
τους στους καλαμιώνες,
βραχοκιρκίνεζα
(Falco
tinnunculus) καθώς και οι
καλοκαιρινοί επισκέπτες
φιδαετός
(Circaetus
galicus) και σφηκιάρης
(Pernis apivorus) κάνουν
αισθητή την παρουσία
τους. Τα όρνια (Gups ful‐
vus) του όρους Αράκυνθου
και των στενών της Κλει‐
σούρας δεν κάνουν πλέον
αισθητή την παρουσία
τους.

Στο χωριό Τριχώνιο και στα 150 μέτρα
από την ακτογραμμή της Τριχωνίδας
βρίσκεται για πολλούς το άγνωστο δα‐
σικό οικοσύστημα φράξου. Αν και δεν
έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο
της φύσης όπως αυτό του Λεσινίου οι
πανύψηλοι νερόφραξοι (Fraxinus oxy‐
carpa) του υδροχαρούς δάσους αποτε‐
λούν σήμερα ένα από τα βιογενετικά
αποθέματα.
Πλατάνια (Platanus Orientalis) έχουν
κατακλείσει τα ρέματα και τις όχθες της
βορειοδυτικής πλευράς της Τριχωνίδας
αφού αρέσκονται σε υγρά εδάφη και
πλούσια σε θρεπτικές ουσίες.
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Πανίδα
Η Τριχωνίδα είναι από τις πιο
πλούσιες λίμνες της Ευρώπης
σε είδη ψαριών. Έχουν κατα‐
γραφεί 20 είδη από τα οποία
τα 18 είδη ζουν στη λίμνη και
τα 2 διαβίουν στα ρέματα της.
9 είδη παρουσιάζουν ενδημι‐
σμό και 11 από αυτά είναι
βρώσιμα. Από αυτά ο νανογω‐
βιός
(Economidychtthys
trichonis) το τοπικό ενδημικό
της λίμνης, είναι το μικρότερο
ψάρι της Ευρώπης και από τα
μικρότερα σπονδυλωτά στον
κόσμο. Τα ώριμα και ενηλικιω‐
μένα άτομα δε ξεπερνούν σε

μήκος τα 2,5cm.
Επίσης έχουν καταγραφεί αρ‐
κετά αμφίβια, θηλαστικά, ερ‐
πετά και έντομα, όπως είναι η
βίδρα (Lutra lutra), το νερόφι‐
δο (Natrix natrix), η σαΐτα
(Coluber najadum), ο δενδρο‐
βάτραχος (Hyla arborea), o
φρύνος (Bufo bufo), η βαλτο‐
χελώνα (Emys orbiculatus), οι
κόκκινες
λιβελούλες
(Sympetrum fonsolombii) κτλ
που αποτελούν σημαντικό
δείκτη της υγείας των υγροτο‐
πικών οικοσυστημάτων.

Απειλές
Η εντατικοποίηση της γεωργι‐
κής
εκµετάλλευσης,
η
µεταποιητική αγροτική βιοτε‐
χνία (ελαιοτριβεία, τυρο‐
κοµεία κ.τ.λ.), η κτηνοτροφία
ελεύθερης βοσκής, τα αστικά
λύµατα, η ανεξέλεγκτη απόρ‐
ριψη στερεών αποβλήτων και
αδρανών υλικών, οι επι‐
χωµατώσεις, τα µπαζώµατα, η
αλλοίωση της ακτογραµµής, η
ανεπτυγμένη αλιευτική δρα‐
στηριότητα, η όχληση είναι
αποτέλεσμα των ποικίλων
ανθρωπογενών δραστηριοτή‐
των και των κινδύνων που

απειλούν την υφιστάμενη υ‐
γροτοπική περιοχή και οδη‐
γούν όχι µόνο στην υποβάθμι‐
ση του περιβάλλοντος αλλά
και στη μείωση της βιοποικι‐
λότητας.
Όμως ο μεγαλύτερος κίνδυνος
για τα υδρόβια πουλιά είναι η
ανεξέλεγκτη λαθροθηρία. Δυ‐
στυχώς ο αριθμός των ειδών
έχει μειωθεί δραματικά. Τα

© Μαμάσης Δ.

© Μαμάσης Δ.

Σαββατοκύριακα παρατηρεί‐
ται το φαινόμενο κυνηγοί από
τη Δυτική Ελλάδα και άλλες
περιοχές να εισέρχονται στη
λίμνη Λυσιμαχία με τις αμέ‐
τρητες βάρκες τους και κάνο‐
ντας
τους
λεγόμενους
«κλοιούς» να αποδεκατίζουν
τα υδρόβια πουλιά.

7

PAGE

8

Η IBA091 ενδείκνυται από‐
λυτα για παρατήρηση
πουλιών, μιας και η ποικι‐
λομορφία των βιοτόπων
της και η πλούσια ορνιθο‐
πανίδα αποτελούν βασικό
χαρακτηριστικό για την
παρατήρηση ως μέσο ανα‐
ψυχής αλλά και ως προ‐
σπάθεια μελέτης και προ‐
στασίας των άγριων που‐
λιών.
Η πρόσβαση για παρατή‐
ρηση μπορεί να γίνει στις
περιοχές Αμπάρια στο
Κέντρο
Περιβάλλοντος
Τριχωνίδας, στη Παλαιό‐

χωρα Καινούργιου, στη
Δογρή, στη Κάτω Μυρτιά,
στα Σιταράλωνα, στο Ναυ‐
τικό όμιλο Τριχωνίδας στη
Ματαράγκα, στο Τριχώνιο,

στο Δαφνιά, στο θυρό‐
φραγμα, στις εισόδους
του τεχνικού καναλιού και
στα λουτρά του χωριού
Λυσιμαχίας.

© Μαμάσης Δ.

Είδος

Η ιδιαιτερότητα των μα‐
γευτικών λιμνών Τριχωνί‐
δας‐Λυσιμαχίας τις καθι‐
στά πόλο έλξης για επι‐
στήμονες, ερευνητές και
απλούς φυσιολάτρες. Ανα‐
γνωρίζοντας την οικολογι‐

χαρακτηρισμού
είναι η
βαλτόπαπια,
(Aythya nyroca).

NEWSLETTER

TITLE

κή, βιολογική και αισθητι‐
κή τους αξία, οι λίμνες
αποτελούν ένα από τα πιο
αξιόλογα υγροτοπικά σύ‐
στημα πανελληνίως. Αξίζει
να τις επισκεφτείτε.

Διονύσιος Μαμάσης
Υπεύθυνος Παρακολούθησης
IΒΑ Λίμνες Τριχωνίδας & Λυ‐
σιμαχίας (GR091)

PAGE

9

Πρόσφατες Παρεμβάσεις της ΕΟΕ σε ΙΒΑ
μετά από καταγγελία Caretaker
Όρος Πήλιον (GR064)
01/2008
Σχέδιο για διάνοιξη δρόμου
Στάλθηκε ερευνητική επιστολή,
αναζητώντας στοιχεία σχετικά
με τις προδιαγραφές του
έργου και την ύπαρξη ΜΠΕ για
το δρόμο Χάνια‐Κισσό.
Δεν υπάρχουν κάποιες εξελί‐
ξεις.
Εντοπίσατε
κάποια
παρέμβαση στην
περιοχή σας;
Επικοινωνήστε με
την ΕΟΕ και
στείλτε τη φόρμα
καταγγελίας με
όλα τα στοιχεία.

Λιμνοθάλασσα Αλυκής Αγγε‐
λοχωρίου (Μεγάλου Εμβό‐
λου) (GR030)
02/2008
Κατασκευή αναψυκτηρίου
και συμπληρωματικές
εγκαταστάσεις
Στάλθηκε επιστολή, ζητώντας
στοιχεία σχετικά με την αδειο‐
δότηση του έργου, από την
πολεοδομία και το ΥΠΕΧΩΔΕ.
Από την πολεοδομία της Νο‐
μαρχίας αναφέρουν ότι ο Δή‐
μος Μηχανιώνας απέκτησε
άδεια για το κτίσμα το 2005.
Από το ΥΠΕΧΩΔΕ απάντησαν
ότι τέτοιου είδους εγκαταστά‐
σεις δεν απαιτούν ΜΠΕ και
απευθύνονται στην Ειδική Υπη‐
ρεσία Περιβάλλοντος για πε‐
ραιτέρω διευκρινίσεις.
Έλος Αγίου Μάμα (GR 034)
02/2008
Κατασκευή πίστας moto cross
Στάλθηκε καταγγελία για κατα‐
σκευή της πίστας. Επικοινώνη‐
σαν μαζί μας από τη Νομαρχία
Χαλκιδικής οι οποίοι έκαναν
αυτοψία στην περιοχή. Ως συ‐
νέχεια προηγούμενων καταγ‐
γελιών μας, επιβεβαιώθηκαν
ότι υπάρχουν αρκετές παρα‐
βιάσεις. Το ΠΕΧΩ της νομαρχί‐
ας συγκέντρωσε όλες τις απει‐
λές / παρανομίες στην περιοχή

και απέστειλε ενημερωτι‐
κό έγγραφο προς τους
αρμόδιους φορείς, καλώ‐
ντας τους να ενεργήσουν.
Σχετικά με την πίστα δε
γνωρίζουν τους υπεύθυ‐
νους αλλά ούτε και ξανα‐
χρησιμοποιήθηκε
Έλος Σχινιά (GR125)
01/2008
Επιχωματώσεις
Υπεύθυνοι Παρακολούθη‐
σης μας ενημέρωσαν ότι
γίνονται επιχωματώσεις
και γενικά χωματουργικές
εργασίες στην περιοχή
Στόμι του Σχινιά‐ η οποία
είναι SPA και ΙΒΑ. Ζητήθη‐
κε από τους αρμόδιους
φορείς να μας ενημερώ‐
σουν στα πλαίσια ποιού
έργου γίνονται οι εργασίες
αυτές και αν υπάρχουν
σχετικές άδειες για την
έγκριση περιβαλλοντικών
όρων. Η Νομαρχία έκανε
αυτοψία και διαπίστωσε
παράνομες
επιχωματώ‐
σεις εντός του Εθνικού
Πάρκου. Ως υπεύθυνος
κατονομάστηκε ο Συνεται‐
ρισμός Δικαστών και Ει‐
σαγγελέων, στην ιδιοκτη‐
σία του οποίου βρίσκονται
εκτάσεις στην περιοχή. Η
ΕΟΕ κατήγγειλε το γεγονός
στον Εισαγγελέα Πρωτοδι‐
κών
Αθηνών
την

20/01/2009. Η Νομαρχία
καλεί τον Συνεταιρισμό να
καταβάλει
πρόστιμο
10.000 ευρώ, μετά από
αυτή μας την ενέργεια. Οι
κινήσεις αυτές της ΕΟΕ
κοινοποιήθηκαν και σε
βουλευτές από τα κόμμα‐
τα ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝ. Ο
κ. Κουβέλης, πολιτικός
εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ
για θέματα Περιβάλλοντος
και Χωροταξίας στη Βου‐
λή, κατέθεσε ερώτηση στη
Βουλή και στη συνέχεια
επισκέφτηκε την περιοχή.
Το σχετικό ρεπορτάζ που
προβλήθηκε την Πέμπτη
29/01/2009 μπορείτε να
δείτε εδώ:
http://www.skai.gr/
master_avod.php?
id=109057&cid=1485&bc=
1485&lsc=1 .

Έλος Σχοινιά, Επιχωματώσεις
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Έλος Σχινιά (GR125)
08/2008
Παραβίαση περιβαλλοντικών
όρων λειτουργία
Ολυμπιακού
Κωπηλατοδρομίου Σχοινιά
Μετά από ενημέρωση από
Υπεύθυνους Παρακολούθησης
της περιοχής για την ξηρασία
που παρατηρήθηκε στο έλος
του Σχοινιά, επιστολή στάλθη‐
κε προς ΦΔ & Ολ. Ακίνητα
σχετικά με την κατάσταση του
έλους και την τροφοδότησή
του με νερό από το κωπηλατο‐
δρόμιο.
Από αυτοψία του Φ.Δ. προέ‐
κυψε ότι τα Ολυμπιακά Ακίνη‐
τα παρέβαιναν τους περιβαλ‐
λοντικούς όρους λειτουργίας
του κωπηλατοδρομίου και
ακολούθησαν ενέργειες σε
συνεργασία με το WWF και το
Φ.Δ., με αποστολή επιστολών

PAGE

σε αρμόδιες υπηρεσίες και η
Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλο‐
ντος πρόκειται σύντομα να
απαντήσει πάνω στο θέμα.
Κατά την επίσκεψή του στον
Σχοινιά ο κ. Κουβέλης, βου‐
λευτής του ΠΑΣΟΚ, ενημερώ‐
θηκε για τα προβλήματα με το
υδρολογικό καθεστώς του
υγροτόπου και επισήμανε ότι
θα τον ενδιέφερε να δημοσιο‐
ποιήσει το γεγονός.
Αναμένουμε την άνοιξη για τις
επόμενες ενέργειές μας, διότι
χρειάζεται τεκμηρίωση των
ενεργειών των Ολυμπιακών
Ακινήτων Α.Ε.

ρεσια, Δασαρχείο και ΥΠΕΧΩ‐
ΔΕ ζητώντας ΜΠΕ και έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων, κα‐
θώς και διαλεύκανση του ιδιο‐
κτησιακού καθεστώτος.
Τα επανειλημμένα τηλεφωνή‐
ματά δεν έχουν επιφέρει απο‐
τέλεσμα και συνεχίζεται η πίε‐
ση.
Μαλαμώ Κορμπέτη
Υπεύθυνη
Θεμάτων Πολιτικής

Λιμνοθάλασσες Κέρκυρας ‐
Αλυκές Λευκίμμης (GR083)
11/2008
Κατασκευή Πάρκινγκ
Στάλθηκε επιστολή προς Δή‐
μο, Νομαρχία, Κτηματική Υπη‐

Ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις εκτός δικτύου
Αμβρακικός Κόλπος (GR081)
Τοποθέτηση κολόνων φωτισμού
Καταγγελία για τοποθέτηση κολονών φωτισμού στο νησάκι Σαλαώρα. Πρόκειται να γράψουμε επιστολή
ζητώντας ΜΠΕ.

Αναδασμοί στον κάμπο της Φλώρινας
Ο κάμπος της Φλώρινας δεν είναι ΙΒΑ, όμως είχαμε μία καταγγελία για 2 ή 3 αναδασμούς σε περιοχή με
πλούσια βιοποικιλότητα και άγρια ορνιθοπανίδα, λόγω των μικρών κλήρων στον κάμπο. Η «Καλλιστώ» και
η ΕΟΕ, στείλανε από κοινού επιστολή (29/01/2009) στις αρμόδιες αρχές αναζητώντας τις ΜΠΕ για τους ανα‐
δασμούς και ανοίγοντας έτσι διάλογο για τις ζημιογόνες επιπτώσεις των αναδασμών που προβλέπονται
από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007‐13, ζήτημα που ελάχιστες φορές έχει τεθεί από περιβαλλο‐
ντικές ΜΚΟ στην Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες,
Μαλαμώ Κορμπέτη, mkorbeti@ornithologiki.gr
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Η περίπτωση Μαριδάτη
Ο υγρότοπος Μαριδάτη πριν
την παρέμβαση

Ο υγρότοπος Μαριδάτη μετά
την παρέμβαση

Ο υγρότοπος μετά από
την αποκατάσταση

Λίμνη Μαριδάτη, Ίτανος, Κρήτη (GR430006)
07/2007
Ολοκληρωτικό μπάζωμα μικρού υγροτόπου
Μετά από ενημέρωση ότι η λίμνη έχει μπαζωθεί ολοκληρωτικά, η ΕΟΕ απέστειλε επιστολή προς την ΥΠΕΧΩΔΕ, Περιφέρει‐
α, Νομαρχία, τον Δήμο ζητώντας να μάθει εάν έχει εκπονηθεί ΜΠΕ και εάν έχουν εγκριθεί Περιβαλλοντικοί Όροι. Η Περι‐
φέρεια μας απάντησε στις 23/10 ζητώντας ο Δήμος και η Νομαρχία να αποκαταστήσει το τοπίο. Από τότε, μιλώντας με
τον Δήμαρχο, μάθαμε ότι περιμένει γνωμοδότηση από την Νομάρχη. Παρόλα αυτά αυτό δεν θα έπρεπε να ισχύει.
Μετά από επικοινωνία με κάτοικο της περιοχής λάβαμε φωτογραφίες που καταδεικνύουν την «αποκατάσταση» του υ‐
γροτόπου, που έγκειται στην διάνοιξη μίας τρύπας 3 μέτρων.
Επικοινωνήσαμε με την Νομαρχία, η οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον για τις προτάσεις της ΕΟΕ και του ΕΚΒΥ για τον καταλ‐
ληλότερο τρόπο αποκατάστασης της περιοχής.
Αποφασίστηκε ότι μέρος του υγροτόπου θα αποκατασταθεί κατά την διάρκεια του χειμώνα. Την άνοιξη θα γίνει ξανά αυ‐
τοψία για να δούμε εάν χρειάζεται να γίνει μικρή απομάκρυνση μπαζών, και μέχρι τότε η Νομαρχία απαγορεύει οποιαδή‐
ποτε παρέμβαση στον υγρότοπο.
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Η νανόχηνα στην
Ελλάδα:
Η Ελλάδα είναι η πιο
σημαντική χώρα στην
ευρωπαϊκή
μεταναστευτική
διαδρομή για τις
νανόχηνες καθώς εδώ
έρχεται το μεγαλύτερο
τμήμα του
ευρωπαϊκού
πληθυσμού και
παραμένει για
περίπου 4 μήνες.

Ο ευρωπαϊκός
πληθυσμός της
νανόχηνας αριθμεί
μόλις 20-30 ζευγάρια
και είναι ένα από τα
πλέον απειλούμενα
είδη πουλιών στην

Περισσότερα για τη Νανόχηνα:
http://www.ornithologiki.gr/gr/nanoxina/guide.php
http://www.piskulka.net/

Σεμινάριο για την αναγνώριση της
Νανόχηνας στο πεδίο
Στη φετινή ετήσια καθιε‐
ρωμένη συνάντηση των
Υπευθύνων Παρακολού‐
θησης ΣΠΠΕ που πραγμα‐
τοποιήθηκε για τη Βόρεια
Ελλάδα στα Ριζώματα
Ημαθίας
στις
1‐
2/11/2008 , η Μαργαρίτα,
στην εισήγησή της ως
υπεύθυνη από φέτος των
Υπευθύνων Παρακολού‐
θησης (caretakers) , υπο‐
στήριξε την παρακολού‐
θηση ειδικών εκπαιδευτι‐
κών δραστηριοτήτων στα
πλαίσια διαφόρων προ‐
γραμμάτων, με σκοπό την
ενίσχυση του ρόλου και
των γνώσεων των Υπευ‐
θύνων για τις περιοχές
που
παρακολουθούν.
Υπερθεματίσαμε με ευχά‐
ριστη διάθεση και ήδη
ανακοινώθηκε ως αρχή το
διεθνές σεμινάριο για τη
νανόχηνα στην Κερκίνη .

Ευρώπη.

Οι έχοντες άμεση χιλιομε‐
τρική σχέση με τις περιο‐
χές δράσης του προγράμ‐

ματος LIFE‐ Nature για τη
νανόχηνα, ήτοι (λίμνη
Κερκίνη,
Δέλτα
του
Έβρου, Δέλτα του Νέστου
και λίμνη Ισμαρίδα ( Μη‐
τρικού), βρεθήκαμε σ΄
ένα χώρο οικείο από την
περυσινή συνάντηση των
Υπευθύνων Παρακολού‐
θησης , αυτόν της Κερκί‐
νης και στο φιλόξενο πε‐
ριβάλλον του ξενώνα του
«Οικοπεριηγητή» .
Το παγωμένο βραδινό της
Πέμπτης, στις 27 Νοεμ‐
βρίου, το διαδέχτηκε ένα
εξίσου παγωμένο, όμως
ηλιόλουστο και φωτεινό
πρωινό. Όπως είχε ανα‐
κοινωθεί στην υποσημεί‐
ωση για την ευελιξία του
προγράμματος, οι εισηγή‐
σεις μετατέθηκαν το από‐
γευμα και αποφασίστηκε
να αξιοποιηθεί το πρωινό
στο πεδίο, στην παρακο‐
λούθηση της Νανόχηνας
και στην εκπαίδευσή μας
ως προς την αναγνώρισή

της. Κατά συνέπεια το
απογευματινό της Παρα‐
σκευής και το πρωινό του
Σαββάτου (ομιχλώδες και
βροχερό), αφιερώθηκαν
στις εισηγήσεις .
Η εμπειρία μοναδική!...
Να βρίσκεσαι ανάμεσα
στους ορνιθολόγους του
προγράμματος και να
εξειδικ εύεσαι στην παρα‐
τήρηση και την αναγνώρι‐
ση !....
Η επιμονή τους μοναδική
(ίδιον της ευρωπαïκής
τους κουλτούρας), το
καυστικό χιούμορ και η
παρουσία του Θόδωρα
Κομηνού
απαράμιλλα,
όπως σε όλες τις συναντή‐
σεις και αξιοσημείωτη η
βοήθεια όλων των συντε‐
λεστών της συνάντησης.
Οι Ασπρομέτωπες και οι
Νανόχηνες
«κατανόησαν» την κατά‐
στασή μας και δεν
έφυγαν από το πεδίο πα‐
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ρακολούθησης . Γιατί ερχόταν
στιγμές που μπορούσαμε να
τις αναγνωρίσουμε και να
εφαρμόσουμε όσα μας δίδα‐
σκαν, άλλοτε «πιστεύαμε» ότι
τις εντοπίζαμε και συχνά τις
χάναμε μέσα στις Ασπρομέ‐
τωπες και «χανόμασταν» στη
συνέχεια σε ατέρμονες συ‐
γκρίσεις… Οι καλύτερες στιγ‐
μές μας!... όταν μας έκαναν
τη χάρη να είναι δύο‐δύο ή
έστω τρεις –πέντε.
Χαλαρώσαμε, απολαμβάνο‐
ντας – με το κρύο να μας αντι‐
μάχεται – την πλούσια ορνι‐
θοπανίδα της λίμνης Κερκί‐
νης. Οι γ ερανοί, ως ιδιαίτερα
τυχερή στιγμή για μας ! Ικανο‐
ποιήθηκαν έτσι τα «μάτια»
της ψυχής, τα τηλεσκοπικά
«μάτια» και αξιοποιήθηκαν οι
επιθυμίες και οι ικανότητες
των φωτογράφων !..
Η Μαργαρίτα ξεχώρισε, γιατί
απαθανάτισε και την ανθρώ‐
πινη παρουσία με ιδιαίτερη
ευαισθησία.
Η ευχαρίστηση για μας τους
εθελοντές είναι εμφανής,

Σχέδιο Σταχτόχηνας, Ασπρομέτωπης χήνας και Νανόχηνας
© Jari Kostet
γιατί ήταν μια εκπαιδευτική
δραστηριότητα που μας ικα‐
νοποίησε πολύπλευρα .
Η διοργάνωση άψογη, το επί‐
πεδο των εισηγήσεων και της
ενημέρωσης υψηλό, ο χώρος
διεξαγωγής του σεμιναρίου –
το Κέντρο πληροφόρησης της
Λίμνης Κερκίνης – δέλεαρ για
κάθε επισκέπτη, αν θέλει να
ενημερωθεί για τον πολλαπλό
ρόλο του υγροβιότοπου και
τις δράσεις διαχείρισής του.
Απότοκα η ευαισθητοποίησή
μας , ο προβληματισμός που
γεννήθηκε και η επιθυμία

Quiz
Ποια είναι η
νανόχηνα;

© Petteri Tolvanen

αξιοποίησης αυτής της εμπειρίας, καρ‐
ποί της συμμετοχής μας, μαζί με την
ευκαιρία που δόθηκε να ξαναβρεθού‐
με φίλοι και γνωστοί και να γνωρίσου‐
με καινούργιους ανθρώπους, δικαιώ‐
νουν τη σκέψη της Ε.Ο.Ε. για τη συμ‐
μετοχή των ΙΒΑ caretakers σε ανάλο‐
γες δραστηριότητες.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τη Μαργαρίτα
για την πρόσκληση αλλά και τους δι‐
οργανωτές για τη φιλοξενία .
Συρμούλα Αλεξανδρίδου
Υπεύθυνος Παρακολούθησης Παραπο‐
τάμιου δάσους Βόρειου Έβρου και
Άρδα (GR001)
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Bird Race Πόλης
Το Σάββατο 22 Νοέμβρη
πραγματοποιήθηκε το 4ο
Birdrace βόρειας Ελλάδας,
αλλά αυτός ο αγώνας είχε
κάτι το ξεχωριστό. Τα όρια
του αγώνα ήταν αυτά του
πολεοδομικού συμπλέγ‐
ματος της Θεσσαλονίκης
και οι μετακινήσεις μπο‐
ρούσαν να γίνουν μόνο με
τα πόδια ή ποδήλατο ή
μέσα μαζικής μεταφοράς.
Συμμετείχαν 5 ομάδες με
20 άτομα συνολικά και
καταγράφηκαν 62 είδη με
πιο σπάνιο το Μαυροκιρ‐
κίνεζο
των
«Καρβουνιάριδων»!
Η δικιά μας ομάδα ήταν
τετραμελής ( και οι 4 είμα‐
στε Caretakers!). Το ραντε‐
βού είχε δοθεί νωρίς το
πρωί στα Πανεπιστήμια
αλλά λόγω του συννεφια‐
σμένου καιρού περιμένα‐

©Βαβύλης ∆.

με σε ένα μπουγατσάδικο
μέχρι να φωτίσει! Τα Πα‐
νεπιστήμια που κατά και‐
ρούς έχουν δώσει αρκετά
καλά είδη, ήταν αρκετά
φτωχά και η λίστα μας
ήταν μικρή όταν φύγαμε
από εκεί. Συνεχίσαμε στην
παραλία, όπου βγήκαν
κάποια δύσκολα είδη ( για
την πόλη πάντα) όπως
Θαλασσοκόρακας, Μελα‐
νόγλαρος, Αλκυόνη, Ακτί‐
της. Μετά από τα πολλά
χιλιόμετρα περπατήματος
της παραλίας επιστρέψα‐
με με λεωφορείο στο κέ‐
ντρο για να πάμε στην
Πυλαία για να βρούμε τις
πέρδικες του Οδυσσέα.
Όντως τα πουλιά ήταν εκεί
σε μια ομάδα των 9 ατό‐
μων, ενώ καταγράψαμε
και αρκετά μικροπούλια
(Λούγαρα, Θαμνοψάλτη,
Σκαρθάκια κ.α.). Μια κα‐
ταρρακτώδης βροχή μας

ανάγκασε να σταματήσουμε
για λίγο, αλλά ευτυχώς μετά
από λίγο σταμάτησε. Το σού‐
ρουπο μας βρήκε στο πάρκο
της παραλίας για να βρούμε
τον Πράσινο Παπαγάλο που
δεν είχαμε δει το πρωί. Κλεί‐
σαμε την μέρα μας με 44 είδη
στο μπλοκάκι μας.
Αν και ο τερματισμός ήταν
στις έξι, όλες οι ομάδες ήταν
ήδη από τις 5 στην ταβέρνα.
Η κούραση τουλάχιστον στην
δικιά μας ομάδα ήταν εμφα‐
νής αλλά ήταν ένας πολύ
πρωτότυπος αγώνας με πολ‐
λές ιδιαιτερότητες και μακάρι
να επαναληφθεί!
Δημήτρης Βαβύλης,
Υπεύθυνος Παρακολούθησης
Όρους Κερκέτιο (Κόζιακας)
(GR052)
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Συμμετοχή σε ημερίδα για το
φυσικό περιβάλλον της Σκύρου
Ενεργή η συμμετοχή της ΕΟΕ περιοχή φωλιάσματος του
στις δράσεις διατήρησης του μαυροπετρίτη και ως μετανα‐
φυσικού περιβάλλοντος της στευτικό πέρασμα, καθώς και
στην αναγκαιότητα διατήρη‐
Σκύρου.
σης του φυσικού χαρακτήρα
Ημερίδα με τίτλο «Το φυσικό της περιοχής. Έγινε, επίσης,
περιβάλλον της Σκύρου: πα‐ αναφορά στη συμβολή του
ρούσα κατάσταση, απειλές και εθελοντικού δικτύου των
πιθανές λύσεις με την συμβο‐ Caretakers της ΕΟΕ στη διαχεί‐
λή του Σκυριανού Αλόγου» ριση και προστασία των ΣΠΠ.
πραγματοποιήθηκε την Κυρια‐ Η προσέλευση του κόσμου
κή 5 Οκτωβρίου στη Χώρα της ήταν ικανοποιητική, γεγονός
Σκύρου, με διοργανώτρια την που επιβεβαιώνει το αυξανό‐
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλο‐ μενο ‐ τα 2‐3 τελευταία χρόνια
ντος και Πολιτισμού. Στην εκ‐ ‐ ενδιαφέρον της τοπικής κοι‐
δήλωση προσκλήθηκε και η νωνίας σχετικά με την κατά‐
Ελληνική Ορνιθολογική Εται‐ σταση του φυσικού περιβάλ‐
ρεία, η οποία εκπροσωπήθηκε λοντος του νησιού, το οποίο
με προφορική παρουσίαση ενδιαφέρον, βέβαια, πυροδο‐
από τον Υπεύθυνο Παρακο‐ τήθηκε από γεγονότα που
λούθησης (Caretaker) της ΣΠΠ απείλησαν και απειλούν με
«Όρος Κόχυλας, Νήσος Σκύ‐ υποβάθμιση το περιβάλλον
ρος»
Αποστόλη
Καλτσή, της Σκύρου, όπως η σχεδιαζό‐
Bιολόγο. Η παρουσίαση περι‐ μενη εγκατάσταση τεράστιου
λάμβανε επισκόπηση της γενι‐ αιολικού πάρκου εντός της
κότερης οικολογικής σημασίας ΣΠΠ και της περιοχής NATURA,
και κατάστασης του Κόχυλα αλλά και η μεγάλη πυρκαγιά
(που εκτός από ΣΠΠ αποτελεί του φετινού Ιουλίου, που απο‐
ΖΕΠ και περιοχή NATURA), τέφρωσε μεγάλο τμήμα του
ενώ εκτενής αναφορά έγινε πευκοδάσους της Σκύρου.
στη σημασία του Κόχυλα ως

Σημαντικό τμήμα της ημερίδας
απασχόλησε και η συμμετοχή
της ‐ εμβληματικής για το νησί
‐ μοναδικής φυλής των Σκυ‐
ριανών αλόγων στο σχεδιασμό
μίας βιώσιμης διαχείρισης του
φυσικού περιβάλλοντος του
νησιού, αναζητώντας τρόπους
να διατηρηθεί η αναγνωρισμέ‐
νη υψηλή του αξία και μέσω
αυτής της προσπάθειας να
αποδοθούν οφέλη για την
τοπική κοινωνία, στα πλαίσια
μίας εναλλακτικής αναπτυξια‐
κής θεώρησης. Προς αυτήν
την κατεύθυνση η Ελληνική
Ορνιθολογική Εταιρεία συνερ‐
γάζεται στενά με ενεργούς
φορείς της Σκύρου, όπως η
Ένωση Πολιτών Σκύρου, η
Ένωση Ιδιοκτητών Αλόγων
Μικρόσωμης Φυλής Σκύρου
και η τοπική επιτροπή της Ελ‐
ληνικής Εταιρείας Περιβάλλο‐
ντος και Πολιτισμού.
Αποστόλης Καλτσής
Βιολόγος
Υπεύθυνος Παρακολούθησης
Όρους Κόχυλας, Νήσος Σκύρος
(GR115)
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Επίσκεψη σε κατασκήνωση του Σώματος
Ελληνικού Οδηγισμού
Η συμμετοχή μας στις
δραστηριότητες των Care‐
takers μέχρι πρόσφατα
ήταν συνώνυμη με την
παρατήρηση των πουλιών
αλλά και των αρνητικών
επεμβάσεων του ανθρώ‐
που στον υγρότοπο Αγίου
Μάμα Χαλκιδικής. Θα
μπορούσαμε να αναφέ‐
ρουμε πολλά σχετικά με
τα πουλιά που παρατηρή‐
θηκαν εκεί όσο και για την
προσπάθεια του ανθρώ‐
που να «αναπτύξει» την
περιοχή καταστρέφοντας
το περιβάλλον. Στο άρθρο
μας αυτό επιλέξαμε να
αναφερθούμε σε ένα γε‐
γονός που δίνει και μία
άλλη διάσταση στο ρόλο
των Caretakers σε μία πε‐
ριοχή.
Στις αρχές Ιουλίου επισκε‐
φτήκαμε την κατασκήνω‐
ση του Σώματος Ελληνικού

Οδηγισμού στα όρια του
οικισμού του Αγίου Μάμα.
Στην κατασκήνωση μετεί‐
χαν το 1ο Σμήνος από το
Τοπικό Σύστημα Ξάνθης
και το 9ο και 10ο Σμήνος
από το Τοπικό Σύστημα
Θεσσαλονίκης. Η επίσκε‐
ψη μας υλοποιήθηκε
ύστερα από επικοινωνία
των υπευθύνων της κατα‐
σκήνωσης με την κα Πέρη
Κουράκλη, υπεύθυνη του
γραφείου της ΕΟΕ στη
Βόρεια Ελλάδα. Αν και η
αρχική ιδέα ήταν τα παι‐
διά να παρατηρήσουν
πουλιά στον υγρότοπο,
αυτό δεν ήταν τελικά εφι‐
κτό να πραγματοποιηθεί
και αποφασίσαμε να πα‐
ρουσιάσουμε στα παιδιά
κάποια από τα αντιπροσω‐
πευτικότερα είδη πουλιών
που καταγράφηκαν τις
διάφορες εποχές του
έτους, αλλά και τα σημα‐

ντικότερα
προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο υγρό‐
τοπος. Την παρουσίαση
παρακολούθησαν περίπου
50 παιδιά και πραγματικά
ήταν εντυπωσιακό το ενδι‐
αφέρον τους για τη φύση
και τα ζώα.
Η διάσταση αυτή του ρό‐
λου των Caretakers είναι
επίσης σημαντική και μπο‐
ρεί να συμβάλει με το δικό
της τρόπο στην προστασία
της φύσης.
Μαρία Νοΐδου και Σταύ‐
ρος Καλπάκης
Υπεύθυνοι Παρακολούθη‐
σης Έλους Αγίου Μάμα
(GR034)
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Ενδιαφέρουσες Ιστοσελίδες
Κόκκινος Κατάλογος των απειλούμενων ειδών της IUCN ΤΜ
Ο κατάλογος παρέχει πληροφορίες για την ταξο‐
νομία, την κατάσταση διατήρησης και εξάπλω‐
σης των φυτών και ζώων, τα οποία έχουν αξιο‐
λογηθεί χρησιμοποιώντας την κατηγοριοποίηση
και τα κριτήρια της IUCN.

http://www.iucnredlist.org/

Η κατάσταση των πουλιών παγκόσμια
Αυτή η ιστοσελίδα περιγράφει γιατί τα πουλιά
και η βιοποικιλότητα είναι σημαντικά και εξετά‐
ζει τι ξέρουμε για τη μεταβαλλόμενη κατάσταση
των πουλιών παγκόσμια (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ), γιατί
μειώνονται τα πουλιά (ΠΙΕΣΗ) και τι μπορεί να
γίνει για τη βελτίωση της κατάσταση
(ΑΠΟΚΡΙΣΗ). Είναι μια σύνθεση της γνώσης μας
μέχρι σήμερα.
http://www.birdlife.org/sowb/index.html

Τα «άγρια» θαύματα της Ευρώπης
Σήμερα πολλοί φαίνεται να γνωρίζουν περισσό‐
τερα για τη φύση στην Αφρική ή στην Αμερική,
απ'ό,τι στην Ευρώπη. Τα ευρωπαϊκά θαύματα
της φύσης είναι ακόμα ελάχιστα γνωστά στον
κόσμο. Αυτό χρειάζεται να αλλάξει και
58 ταλαντούχοι φωτογράφοι άγριας φύσης ερ‐
γάζονται για να μας την παρουσιάσουν!
http://www.wild‐wonders.com/
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Ανακοινώσεις για συμμετοχή σε
εθελοντικές δράσεις της ΕΟΕ
Παρακολούθησης του Πληθυσμού των
Αναπαραγόμενων Κοινών Ειδών Πουλιών της Ελλάδας
Μέσα στους επόμενους
μήνες πρόκειται να συλλε‐
γούν οι αιτήσεις για την
ένταξη στο πρόγραμμα και
μέσα στην άνοιξη θα
πραγματοποιηθούν
τα
εκπαιδευτικά σεμινάρια,
για όσους πρόκειται να
λάβουν μέρος για πρώτη
φορά στο πρόγραμμα.
To Πρόγραμμα υλοποιεί‐
ται από την ΕΟΕ τα τρία
τελευταία χρόνια και είναι
ένα πρόγραμμα παρακο‐
λούθησης των πληθυσμών
των κοινών ειδών πουλιών
της Ελλάδας.
Γενικός σκοπός του προ‐
γράμματος είναι η συλλο‐
γή δεδομένων μέσω της
μελέτης των πληθυσμών
ειδών ορνιθοπανίδας που

∆ούγαλης Π.

θα αντικατοπτρίζουν τις
αλλαγές της βιοποικιλότη‐
τας σε όλους τους τύπους
βιοτόπων της Ευρώπης. Η
ανάλυση των στοιχείων
είναι δυνατό να συμβάλ‐
λει
στη
δημιουργία
'δεικτών βιοποικιλότητας'
ικανών να μετρήσουν το
στόχο ανάσχεσης της α‐
πώλειας της βιοποικιλό‐
τητας έως 2010 για τους
οποίους δεσμεύτηκαν τα
Κράτη Μέλη της Ε.Ε. στη
διάσκεψη του Γκέτε‐
μποργκ τον Ιούνιο του
2001.
Η δημιουργία δεικτών
που θα μπορούν να ανα‐
νεώνονται ετησίως είναι
πολύ σημαντική καθώς οι

πληροφορίες που παρέ‐
χονται μέσα από αυτούς
είναι δυνατόν να συμβάλ‐
λουν στη διαμόρφωση
της πολιτικής της Ε.Ε.
προς όφελος της προστα‐
σίας των πουλιών.
Για περισσότερες πληρο‐
φορίες και συμμετοχή στο
πρόγραμμα απευθυνθείτε
στο Θόδωρο Κομηνό,
hcbm@ornithologiki.gr
Περισσότερες πληροφορί‐
ες θα βρείτε στο
http://
www.ornithologiki.gr/gr/
hcbm/index.htm
Οι καταμετρήσεις θα
πραγματοποιηθούν
τις
περιόδους:
15 Απριλίου– 15 Μαΐου
15Μαίου –15 Ιουνίου
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Απογραφή του Ασπροπάρη
Οι απογραφές του Ασπρο‐
πάρη πρόκειται να πραγμα‐
τοποιηθούν και φέτος, ξεκι‐
νώντας από τον Απρίλιο και
θα διαρκέσουν μέχρι και το
φθινόπωρο. Η συμμετοχή
εθελοντών είναι πολύ ση‐
μαντική, μιας και το πρό‐
γραμμα καλύπτει μεγάλη
έκταση.
Το πρόγραμμα έχει στόχο
την εξέταση των τριών ση‐
μαντικότερων
περιοχών
αναπαραγωγής του είδους
για τον εντοπισμό των ανα‐
παραγόμενων ζευγαριών
και την συλλογή στοιχείων
για τις απειλές που αντιμε‐
τωπίζει το είδος. Παρά τη
δραματική μείωση του πλη‐
θυσμού του, η Ελλάδα φι‐
λοξενεί ακόμη έναν σημα‐
ντικό πληθυσμό. Εκτιμάται
ότι ο πληθυσμός αυτός κυ‐

μαίνεται μεταξύ 30‐50 ζευ‐
γάρια, ενώ οι περιοχές στις
οποίες απαντάται είναι διά‐
σπαρτες στην Κεντρική και
Βόρεια Ελλάδα. Οι δράσεις,
οι οποίες θα πραγματοποι‐
ηθούν αφορούν την απο‐
γραφή των αναπαραγόμε‐
νων ζευγαριών, παρακο‐
λούθηση σε σκουπιδότο‐
πους όπου το είδος τρέφε‐
ται, καθώς και την συμπλή‐
ρωση
ερωτηματολογίων
από κτηνοτρόφους, μιας
και το είδος αυτό είναι στε‐
νά συνδεδεμένο με την κτη‐
νοτροφία. Οι δράσεις θα
πραγματοποιηθούν
στην
περιοχή της Ηπείρου, των
Μετεώρων και Αντιχασίων
της Θράκης και σε ορισμέ‐
να περιφερειακά σημεία,
όπως η περιοχή , της Κοζά‐
νης, Καστοριάς, Πέλλας και

Ελασσόνας, το φαράγγι του
Βενετικού καθώς και η δυ‐
τική Ροδόπη. Αρχικά μια
πολύ σημαντική περίοδος
είναι το πρώτο εικοσαήμε‐
ρο του Απριλίου, οπότε και
τα ζευγάρια παραμένουν
αρκετό χρόνο κοντά στις
φωλιές τους επιτρέποντας
την συλλογή κρίσιμης πλη‐
ροφορίας για τον εντοπι‐
σμό της θέσης της φωλιάς
που είναι απαραίτητη στην
έρευνα για την μετέπειτα
εκτίμηση της αναπαραγωγι‐
κής επιτυχίας του είδους.
Όποιος ενδιαφέρεται να
βοηθήσει στις δράσεις του
προγράμματος μπορεί να
έρθει σε επαφή με την
Τζάλη Μαργαρίτα
mtzali@ornithologiki.gr.
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Διεθνής Συνάντησης Birdlife
Πολλές οι φιλόδοξες πρωτοβουλίες του
BirdLife International που παρουσιάστη‐
καν τον Οκτώβριο στο Διεθνές Συνέδριο
της Οργάνωσης. Το συνέδριο γίνεται μια
φορά στα τέσσερα χρόνια και είναι μια
καλή ευκαιρία συντονισμού των δράσεων
όλων των ορνιθολογικών οργανώσεων
παγκοσμίως.
Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία έχει
ξεκινήσει πλέον και στο επίπεδο του θα‐
λάσσιου περιβάλλοντος. Οι διάφορες
δράσεις του BirdLife από την καμπάνια
για τη σωτηρία των άλμπατρος, μέχρι τη
καταγραφή των θαλάσσιων σημαντικών
περιοχών για τα πουλιά, εντάσσονται
σταδιακά κάτω από την ίδια ομπρέλα με
σκοπό τη καλύτερη συνεργασία και επα‐
φή όλων των οργανώσεων στα θέματα
που απασχολούν τα θαλασοπούλια και το
ευαίσθητο οικοσύστημά τους.

της συνεργασίας. Σε μεσογειακό
επίπεδο, η εμπειρία της SPEA
(Πορτογαλική
Ορνιθολογική
Εταιρεία) αλλά και της SEO
(Ισπανική Ορνιθολογική Εταιρεί‐
α) βοήθησε σε μεγάλο βαθμό τη
προετοιμασία των δράσεων της
ΕΟΕ. Αντίστοιχα η ΕΟΕ προχωρά
ακόμη περισσότερο με αποτέλε‐
σμα ο επόμενος εταίρος που θα
ασχοληθεί να ξεκινήσει ακόμη
πιο έτοιμος.

Αυτή άλλωστε είναι και μια από
τις βασικές προσφορές του
BirdLife International. Η συνε‐
χής ανταλλαγή πληροφορίας,
μεθοδολογίας, εμπειριών, προ‐
βληματισμών αλλά και λύσεων,
που τελικά μας βοηθάει όλους
και αυξάνει τη γνώση για τα
πουλιά και τη προστασία τους.
Ξενοφώντας Κάππας,
Διευθυντής ΕΟΕ

Ένα χαρακτηριστικό και σημαντικό παρά‐
δειγμα που αναφέρθηκε ήταν και η περί‐
πτωση της Μεσογείου. Στην Ελλάδα όπου
ήδη έχουμε ξεκινήσει τη προσπάθεια
εντοπισμού και καταγραφής των θαλάσ‐
σιων σημαντικών περιοχών για τα που‐
λιά, έχουν γίνει ορατά τα οφέλη αυτής
Fric J.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική
οργάνωση με αντικείμενο την προστασία των άγριων πουλιών και των βιο‐
τόπων 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 περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αλλά και παρεμβάσεις για τα κρίσιμα
θέματα του φυσικού περιβάλλοντος.
Είναι εταίρος του Birdlife International, της μεγαλύτερης παγκόσμιας ομο‐
σπονδίας για την προστασία των πουλιών.
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
website: www.ornithologiki.gr
Επιμέλεια: Μαργαρίτα Τζάλη. Σε αυτό τα τεύχος συνεργάστηκαν: Οδυσσέας Τζημούλης, Διονύσης Μαμάσης, Συρ‐
μούλα Αλεξανδρίδου, Δημήτρης Βαβύλης, Αποστόλης Καλτσής, Μαρία Νοίδου, Σταύρος Καλπάκης, Λαυρέντης Σιδη‐
ρόπουλος, Μαλαμώ Κορμπέτη, Ξενοφώντας Κάππας. Η φωτογραφία στη φάσα είναι του Χρήστου Βλάχου.

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

