
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος συλλέξαμε τις ετήσιες αναφορές από τους 
Υπευθύνους Παρακολούθησης με στοιχεία  για  την  κατάσταση  της περιοχής 
τους, όσον αφορά τις απειλές που αντιμετωπίζει, την κατάσταση των ενδιαι‐
τημάτων και των πληθυσμών των πουλιών σε αυτές. Στόχος είναι να υπάρχει 
μια ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση των περιοχών  που παρακολου‐
θούνται και τη διαχρονική τους εξέλιξη. 
 
Οι περιοχές για τις οποίες  στάλθηκαν στοιχεία για το 2008 είναι  32 και αφο‐
ρούν στις περιοχές που παρουσιάζονται στον χάρτη.  
 
Η  αποστολή  των  αναφορών  από  τους  Υπευθύνους  Παρακολούθησης  είναι 
μια από τις σημαντικότερες δράσεις του δικτύου και για αυτό καλείστε όλοι 
μια φορά  το χρόνο να αφιερώνετε λίγο χρόνο για τη συμπλήρωσή της. 
 
Μαργαρίτα Τζάλη 
Συντονίστρια Δικτύου Υπευθύνων Παρακολούθησης ΙΒΑ 

Στοιχεία από τους Υπεύθυνους 
Παρακολούθησης για τις ΙΒΑ, το έτος 2008. 
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Το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο του Δικτύου των Υπ. Παρακολούθησης των ΙΒΑ 

IBA caretakers 
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Τα είδη χαρακτηρισμού 

για την περιοχή  του 

Υμηττού είναι: 

Ασπροκώλα 

Oenanthe hispanica  

Βραχοτσομπανάκος 

Sitta neumayer 

Αιγαιοτσιροβάκος 

Sylvia rueppelli 

Μαυροτσιροβάκος 

Sylvia melanocephala 

Κοκκινοτσιροβάκος 

Sylvia cantillans  

Σκουρόβλαχος 

Emberiza caesia  

Αμπελουργός 

Emberiza melanocephala  
Μαυροτσιροβάκος 

ΥΜΗΤΤΟΣ – Ο Παράδεισος των Τσιροβάκων  
Έχοντας  την  ατυχία  να 
βρίσκεται  δίπλα  στη  πιο 
πυκνοκατοικημένη  περιο‐
χή της Ελλάδας, ο Υμηττός 
έχει  υποστεί  τα  δεινά  της 
«συμβίωσης»  αυτής  από 
την αρχαιότητα. Ως αποτέ‐
λεσμα,  τα  δάση  βελανι‐
διάς  εξαφανίστηκαν  πολύ 
πριν  από  τη  δημιουργία 
του Παρθενώνα στην Αθή‐
να,  ενώ  η  βλάστηση  που 
επικράτησε  στο  πέρασμα 
των αιώνων είναι η μακκία 
και τα φρύγανα. 
   Έχοντας  απολέσει,  λοι‐
πόν,  τη  δασική  βλάστηση 
σε  μεγάλο  βαθμό  (έστω 
και αν οι  τεχνητές αναδα‐
σώσεις  αύξησαν  σημαντι‐
κά  τη δασοκάλυψη στο 2ο 
μισό  του  20ου  αιώνα),  ο 
Υμηττός  δείχνει  στο  μέσο 
άνθρωπο  ως  ένα  βουνό 

γυμνό,  στερημένο  από 
πουλιά  και  ζώα,  χωρίς 
οικολογικό  ενδιαφέρον. 
Και όμως! Αυτές οι καλυμ‐
μένες  με  χαμηλή  βλάστη‐
ση εκτάσεις είναι που πλη‐
ρούν  τα  κριτήρια,  ώστε  ο 
Υμηττός να χαρακτηρίζεται 
Σημαντική  Περιοχή  για  τα 
Πουλιά  (ΣΠΠ)  και  να  είναι 
υποψήφια  Ζώνη  Ειδικής 
Προστασίας (ΖΕΠ). 
   Τα  πιο  χαρακτηριστικά 
είδη  που  συναντώνται  σε 
αυτές  τις  εκτάσεις,  ανή‐
κουν  στην  οικογένεια  των 
τσιροβάκων. Τέσσερα από 
αυτά,  ο  Μαυροτσιροβά‐
κος, ο Κοκκινοτσιροβάκος, 
ο  Αιγαιοτσιροβάκος  και  ο 
Μελωδοτσιροβάκος  φω‐
λιάζουν  στον  Υμηττό,  συ‐
χνά  σε  μικρή  απόσταση 
μεταξύ  τους,  καθιστώντας 

τον  ένα  από  τα  καλύτερα 
μέρη  της  ηπειρωτικής  χώ‐
ρας  για  την  παρατήρηση 
τους.  Καθώς  τα  πουλιά 
αυτά  κινούνται  σχεδόν 
πάντα  στα  πυκνά  φυλλώ‐
ματα,  είναι  δύσκολα  στη 
παρατήρηση.  Παρόλα  αυ‐
τά, την άνοιξη και μέχρι τις 
αρχές  του  καλοκαιριού 
έχουμε  τις  περισσότερες 
ευκαιρίες  να  τα  ξεχωρί‐
σουμε  από  το  τραγούδι 
τους και από τις εντυπωσι‐
ακές  εναέριες  επιδείξεις 
των  αρσενικών  που  προ‐
σπαθούν  να  υπερασπι‐
στούν  τις  επικράτειές 
τους.   Ας  γνωρίσουμε λοι‐
πόν,  αυτούς  τους  ακριβο‐
θώρητους  κατοίκους  που 
δίνουν  ζωή  στις  πλαγιές 
του βουνού! 

Μόνιμος  κάτοικος  της  περιοχής, 
φωλιάζει σε μεγάλους αριθμούς σε 
όλη  την  έκταση  του βουνού.  Εκτός 
από τη μακκία και τα φρύγανα, τον 
βρίσκουμε  και  μέσα  στο  πευκοδά‐
σος, ενώ το γεγονός ότι «ανέχεται» 
τη  παρουσία  του  ανθρώπου  τον 
καθιστά  το  μοναδικό  τσιροβάκο 
που  φωλιάζει  κοντά  σε  οικισμούς. 
Απαντά  σε  όλα  τα  υψόμετρα,  αν 
και  κοντά  στη  κορυφή  οι  πληθυ‐
σμοί είναι μικροί λόγω του ανταγω‐
νισμού με τα άλλα είδη. 

 

 

Παρουσίαση Είδους 

 ©Λ. Σταύρακας 

Μαυροτσιροβάκος 



Κοκκινοτσιροβάκος 
Sylvia cantillans 
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Καλοκαιρινός  επισκέπτης,  προτι‐
μάει  πλαγιές  με  πιο  έντονες  κλί‐
σεις  και  πιο  πυκνή  μακκία  βλά‐
στηση από τον Μαυροτσιροβάκο, 
ενώ τον συναντάμε και στα όρια 
του  πευκοδάσους,  στο  βόρειο 
Υμηττό, κοντά στην κορυφογραμ‐
μή.  Φωλιάζει  σε  υψόμετρο  άνω 
των  400  μέτρων,  αλλά  είναι  πιο 
κοινός  αρκετά  ψηλότερα,  στις 
πλαγιές  της  κορυφογραμμής.  Τα 
αρσενικά εκτελούν εντυπωσιακές 
εναέριες  επιδείξεις,  σε  συχνότε‐
ρο βαθμό από τα άλλα είδη. 

Ο  λιγότερο  κοινός  Τσιροβάκος, 
προτιμάει  μεγάλους  θάμνους  ή 
μικρά  δέντρα  και  πιο  «υγρούς» 
βιοτόπους,  στην περίπτωση  του 
Υμηττού ρεματιές. Έχει καταγρα‐
φεί  να  φωλιάζει  σε  αρκετά  ση‐
μεία  του  βουνού,  πάντα  σε  μι‐
κρούς αριθμούς και αποτελεί το 
δυσκολότερο  είδος  προς  παρα‐
τήρηση  καθώς  τραγουδάει  πά‐
ντα υπό κάλυψη και αποφεύγει 
τις εναέριες επιδείξεις. 

Το  «έμβλημα»  του  Υμηττού,  ο 
Τσιροβάκος  με  τη  μικρότερη 
κατανομή  στην  Ελλάδα  (και  την 
Ευρώπη),  εδώ  βρίσκει  ιδανικές 
συνθήκες  και φωλιάζει  σε  αριθ‐
μούς  μοναδικούς  για  την  ηπει‐
ρωτική  χώρα.  Συχνάζει  σε  όλες 
τις  θαμνώδεις  εκτάσεις  από  υ‐
ψόμετρο 400  μέτρων  και  πάνω, 
ενώ  είναι  ιδιαίτερα  κοινός  στην 
περιοχή  Καρέα  ‐  Ηλιούπολης, 
καθώς και  τις πλαγιές  της κορυ‐
φογραμμής.  Δεν  είναι  δειλός, 
και  τα  αρσενικά  είναι  αρκετά 
περίεργα,  ιδιαίτερα  τις  πρώτες 
εβδομάδες μετά την άφιξή τους. 
 

Αιγαιοτσιροβάκος 
Sylvia rueppelli 

Μελωδοτσιροβάκος 
Sylvia crassirostris 

Αιγαιοτσιροβάκος 

© Λ. Σταύρακας  

Μελωδοτσιροβάκος 

Κοκκινοτσιροβάκος 

 ©Λ. Σταύρακας 

 ©Λ. Σταύρακας 
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   Η  περίπτωση  των  Τσιρο‐
βάκων  του  Υμηττού  και 
πιο  συγκεκριμένα  του  Αι‐
γαιοτσιροβάκου  είναι  χα‐
ρακτηριστικό  παράδειγμα 
της σύγχυσης που  επικρα‐
τεί  συχνά  στο  θέμα  της 
οικολογικής  αξίας  ενός 
βιοτόπου.  Έτσι,  τα 
«ταπεινά»  πουρνάρια  και 
οι  λοιποί  θάμνοι  που  για 
τον  απλό  επισκέπτη  δεί‐
χνουν  άδεια  από  ζωή,  α‐
ποτελούν πολύτιμο ενδιαί‐
τημα  για  ένα  είδος  που  η 
παγκόσμια  εξάπλωσή  του 
περιορίζεται  στην  Ελλάδα 
και  τη  Τουρκία  κατά  το 
φώλιασμα.  Και  μην  ξεχά‐
σουμε και το Φρυγανοτσί‐
χλονο  (E.caesia),  είδος  και 
αυτό  με  μικρή  εξάπλωση 
και  επίσης  κοινό  στον  Υ‐

μηττό ή τις Αετογερακίνες 
(B.rufinus) και τους Φιδα‐
ετούς (C. gallicus)  που φω‐
λιάζουν  στην  ευρύτερη 
περιοχή  και  χρησιμοποι‐
ούν  αυτές  τις  ανοιχτές 
εκτάσεις για τροφοληψία. 
Αν το βουνό ήταν πλήρως 
καλυμμένο από πευκοδά‐
σος,  θα  είχαμε  ένα 
«ομορφότερο»  αισθητικά 
τοπίο  αλλά  πολύ  φτωχό‐
τερο  σε  βιοποικιλότητα. 
Τόσο  απλό  αλλά  συχνά 
τόσο  δύσκολο  να  γίνει 
κατανοητό… 
 
 
 
Λευτέρης Σταύρακας 
Υπεύθυνος  Παρακολού‐
θησης  Όρους  Υμηττού 
(GR126) 

 

Άποψη του Όρους Υμηττού  

 ©Λ. Σταύρακας 
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Παρουσίαση Περιοχής 
IBA 132 Λίμνες Χορταρόλιμνη και Αλυκή, 
Κόλπος Μούδρου, Έλος Διαπόρι και 
Χερσόνησος Φακός 

 
 
 
 

Άλλα  είχα  στο  μυαλό  μου 
για  την  συμβολή  μου  στη 
διατήρηση  της  φύσης  του 
τόπου  μου  πριν  4  χρόνια 
που  πήρα  την  απόφαση  να 
φύγω  απ’  το  κάτεργο  των 
αστικών  κέντρων  και  να 
εγκατασταθώ  στο  χωριό 
μου στη Λήμνο. 
 
Άλλαξαν όμως προς το πρα‐
κτικότερο  και  πιο  οργανω‐
μένο, ένα απόγευμα που με 
πήρε  ο  Γιάννης  Τσουγκρά‐
κης  για  παρατήρηση  στις 
λίμνες. ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ !!! 
 
Την «ζημιά» την  συνέχισε ο 
Λευτέρης  Κακαλής  με  τον 
οποίο  συνεργάστηκα  για 
ένα  χρόνο  περίπου,  κάτι 
σαν μεταπτυχιακό!!  

 

Χορταρόλιμνη 

Παρατήρηση Πουλιών  

 ©Ν. Παπαστυλιανού 

 ©Ν. Παπαστυλιανού 
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Η Λήμνος και οι υγρότοποί της 

Η Λήμνος έχει έκταση 447 
km3 και ανάπτυγμα ακτών 
260 km με αρκετές βραχο‐
νησίδες. 
Το  Ανατολικό  τμήμα  της 
είναι  πεδινό‐ημιστεπικό, 

ενώ  το  Δυτικό 
βραχώδες,  ηφαι‐
στειακό.  Στο  Α‐
νατολικό  της 
τμήμα  βρίσκο‐
νται και οι μονα‐
δικές  λίμνες  του 
νησιού: η Αλυκή, 
η  Χορταρόλιμνη 
και  η  μικρή  Α‐

σπρόλιμνη.  Χαρακτηρίζο‐

νται  σαν  εποχιακοί  και 
αβαθείς  παράκτιοι  υγρό‐
τοποι  όπως  και  το  43% 
των υγροτόπων του Αιγαί‐
ου. 
Η  θέση  της  Λήμνου  είναι 
σημαντική  όχι  μόνο  επει‐
δή  βρίσκεται  μέσα  στους 
δρόμους  μετανάστευσης, 
αλλά και επειδή βρίσκεται 
κοντά σε μεγάλης έκτασης 
υγροτόπους  (Δέλτα 
Έβρου)  και  μπορεί  να  φι‐
λοξενήσει  μεγάλους  αριθ‐
μούς  ορνιθοπανίδας  σε 
περίπτωση που αυτά ανα‐
γκαστούν  να  εγκαταλεί‐

ψουν αυτούς τους χερσαί‐
ους υγροτόπους. 
Ο  πληθυσμός  ασχολείται 
κατά  μεγάλο  μέρος  με 
γεωργία  –  με  κύρια  καλ‐
λιέργεια (αν όχι μοναδική) 
τα  σιτηρά  ‐  και  κτηνοτρο‐
φία. 
Η  Λήμνος  έχει  χαρακτηρι‐
σθεί ως «τοπίο ιδιαίτερου 
φυσικού κάλους». Επίσης, 
αρκετοί οικισμοί αλλά και 
ολόκληρα  χωριά  έχουν 
κηρυχθεί «παραδοσιακά». 
 

αυτών των περιοχών είναι 
ισχυρή, με κυριότερη αυτή 
των  τριών  λιμνών,  που 
μόνο  σαν  ενιαίο  σύστημα 
μπορεί  να  αντιμετωπι‐
στούν.  Για  παράδειγμα,  η 
Αλυκή μπορεί  να προσφέ‐
ρει  προστασία,  λόγω  της 
μεγάλης  έκτασης,  ενώ  η 
Χορταρόλιμνη  είναι  η  μο‐
ναδική πηγή γλυκού νερού 
στην περιοχή.  

Η λίμνη Αλυκή είναι ο μεγα‐
λύτερος  υγρότοπος  του 
Αιγαίου με 6.500 στρ. Μπο‐
ρεί  να  φιλοξενήσει  πάνω 
από  5.000  πουλιά.  Επίσης, 
είναι και η μεγαλύτερη φυ‐
σική αλυκή της Μεσογείου!  
Οι  έμπειροι  ορνιθοπαρατη‐
ρητές  την  συγκρίνουν  με 
υγροτόπους  της  ηπειρωτι‐
κής Ελλάδας. 
 

  

Οι  υγροτοπικές  περιοχές 
της  Λήμνου  καλύπτουν  το 
2,6%  της  έκτασής  της,  το 
υψηλότερο  ποσοστό  στο 
Αιγαίο  (δεύτερη έρχεται η 
Λέσβος  με  1,4%).  Όλες 
είναι  φυσικές,  εκτός  από 
το φράγμα Κοντιά.  

Επειδή  πρόκειται  για  ένα 
μέτριας  έκτασης  νησί, 
πρέπει να γίνει κατανοητό 
ότι η αλληλεπίδραση όλων 

 

Φοινικόπτερα  Αμμοθίνες και στο βάθος Αλυκή 

Κρινάκι της Θάλασσας 

 ©Ν. Παπαστυλιανού 

 ©Ν. Παπαστυλιανού 
 ©Ρ. Τρίγκου 
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Αξιοσημείωτος  είναι  ο πληθυ‐
σμός  της  Πετροτριλίδας  που 
υπολογίζεται  στο  30%  του 
εθνικού πληθυσμού. 
Υπάρχουν  περίπου  19  είδη 
αρπακτικών  και  τα  ενδιαιτή‐
ματά τους βρίσκονται σε καλή 
κατάσταση. Ενώ κάποιοι αγρό‐
τες τα κυνηγούν ακόμα ‐ κυρί‐
ως τις Γερακίνες. Ο πληθυσμός 
των  Κιρκινεζιών  είναι  ικανο‐
ποιητικός,  σταθερός  και  σε 
καλή κατάσταση. 
Πολύ γενικά να πούμε ότι συ‐
ναντάμε 7 είδη ερωδιών, Βαρ‐
βάρες σε πολύ μεγάλες συγκε‐
ντρώσεις  (θηρεύονται),  πολ‐

λές  Καστανόπαπιες,  πάρα  πολ‐
λές  Αβοκέτες  και  Καλαμοκανά‐
δες. Πέρα όμως από τα είδη προ‐
τεραιότητας που αναπαράγονται 
στην περιοχή  υπάρχουν περίπου 
10  είδη  υδροβίων  με  υψηλές 
συγκεντρώσεις,  και  15  είδη  πα‐
ρυδάτιων  μεταβλητής  συγκέ‐
ντρωσης 
Στις  βραχονησίδες  βρίσκουμε 
Μύχους,  Αρτέμηδες,  Αιγαιόγλα‐
ρους  και  μεγάλο  αριθμό  από  
Θαλασσοκόρακες.  
Μια  συνηθισμένη  συγκέντρωση 
Φοινικόπτερων στην Αλυκή είναι 
της  τάξης  των  1.500‐1.700  που‐

λιών  (Μάρτης),  ενώ  το  1995 
παρατηρήθηκαν  περίπου 
4.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρακολούθηση της περιοχής 

Μια άλλη σημαντική δραστηριότη‐
τα,  είναι  και αυτή  της διενέργειας 
συστηματικής  παρακολούθησης 
(monitoring)  των  φυσικών  παρα‐
μέτρων  της  περιοχής  NATURA 
2000,  που  έδωσε  πολύτιμα  στοι‐
χεία για την περιοχή, αλλά συνετέ‐
λεσε  και  στην  δημιουργία  ενός 
πυρήνα εθελοντών.  

Κατασκευή υποδομών  

Στην  ευρύτερη  περιοχή 
NATURA  2000  έχουν  κατα‐
σκευαστεί πρόσφατα,  3 παρα‐
τηρητήρια, ένα Κέντρο Υποδο‐
χής Επισκεπτών, 3  εγκαταστά‐
σεις  θέας  και  αναψυχής  επι‐
σκεπτών,  έχουν  τοποθετηθεί 
πολλές  πινακίδες  ερμηνείας 
του περιβάλλοντος και αναμέ‐
νεται η ολοκλήρωση της τοπο‐
θέτησης των πινακίδων κατεύ‐
θυνσης και οριοθέτησης.  

Δράσεις 

Θαλασσοκόρακας 

Παρατηρητήριο  

Ομάδα εθελοντών 

 ©Ν. Παπαστυλιανού 

 ©Ν. Παπαστυλιανού 

 ©Ν. Παπαστυλιανού 
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Συνεργασία με τη θηροφυλακή και την 

αγροφυλακή 

Κι άλλες Δράσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργία Κ.Π.Ε. 

Το  Κέντρο  Περιβαλλοντικής  Ενημέ‐
ρωσης  του  δήμου Μούδρου  (2001), 
στεγάζεται  σε  έναν  πολύ  όμορφο 
χώρο και είναι εξοπλισμένο παρατή‐
ρησης  αλλά  και  με  επιστημονικά 
όργανα.  

Από φέτος παραχωρείται  για 4  χρό‐
νια στην Ορνιθολογική,  για  την στέ‐
γαση,  με  στόχο  να  αποτελέσει  τη 
βάση εθελοντικών ομάδων και δρά‐
σεων προστασίας του φυσικού περι‐
βάλλοντος του νησιού. 

Η  συνεργασία  μας  με  την  αγρο‐
φυλακή  είναι  πολύ  καλή,  ενώ 
υπάρχει  πολύ  καλή  επικοινωνία  
και  με  τη  θηροφυλακή,  όσον  α‐
φορά σε περιστατικά λαθροθηρί‐
ας. 

 

 

Περιβαλλοντική Εκπ. 

Ημερίδα 

ΚΠΕ 

Γενικά  η  Λήμνος  δεν  έχει 
μεγάλες  βιομηχανικές  μο‐
νάδες,  με  αποτέλεσμα  η 
ρύπανση  να  περιορίζεται 
κυρίως  στα  αγροχημικά 
και  την  εν  γένει  συμπερι‐
φορά  των  γεωργοκτηνο‐
τρόφων. 
Οι  δραστηριότητες  δεν 
έχουν  διαφοροποιηθεί  σε 
μεγάλο  βαθμό  τα  τελευ‐

ταία χρόνια, με αποτέλεσμα 
να  υπάρχει  ένα  σταθερό 
περιβάλλον. 
Γενικά,  η  διαχείριση  των 
υδάτων,  αλλά  και  πιο  συ‐
γκεκριμένα  ο    έλεγχος  α‐
πορροής  της  Χορταρόλι‐
μνης, είναι ίσως το σημαντι‐
κότερο θέμα που πρέπει να 
βρει  λύση  σύντομα.  Φέτος 
και μετά από μεγάλες αντι‐

δράσεις  , ο Δήμος αποφά‐
σισε  την  κατασκευή  πρό‐
χειρου  φράγματος  στο 
κανάλι απορροής, το οποί‐
ο όμως υποχώρησε .  
Οι περιοχές που κινδυνεύ‐
ουν άμεσα από αστικοποί‐
ηση  είναι  αυτές  του  Κέ‐
ρους  (πυρήνας  SPA)  και 
του Διαπορίου. 

Απειλές   

 ©Ν. Παπαστυλιανού 

 ©Ν. Παπαστυλιανού 

 ©Ν. Παπαστυλιανού 
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Οι  μαζικές  φωτιές  που  μπαί‐
νουν, για τη συνήθεια της καύ‐
σης  της  σιτοκαλαμιάς,  αλλά 
και το …καθάρισμα των χωρα‐
φιών από τους φυτοφράχτες. 
Το  φαινόμενο  προσπαθούμε 
να το περιορίσουμε με ενημε‐
ρωτικά  φυλλάδια,  με  την  συ‐
μπαράσταση  άλλων  θιγόμε‐
νων  (π.χ  μελισσοκόμοι)  αλλά 
και  με  μηνύσεις  αυτών  που 
δεν  τηρούν  τουλάχιστον  τους 
κανόνες  ασφάλειας  που  επι‐
βάλει ο νόμος.  

 

 

Καύση σιτοκαλαμιώνων 

Καύση σιτοκαλαμιάς 

 
Το  υπολειμματικό  δάσος 
της  ήμερης  βελανιδιάς 
που η  κύρια συστάδα  του 
βρίσκεται  ανάμεσα  στα 
χωριά  Κοντοπούλι  και  Ρε‐
πανίδι,  αποτελεί  έναν  ε‐
ξαιρετικό  οικότοπο.  Δυ‐
στυχώς  όμως  ούτε  ένα 
στρέμμα δεν έχει χαρακτη‐
ριστεί ως δασική έκταση.  
Γίνεται  προσπάθεια  να 
παραχωρηθεί  μια  έκταση 
10  στρέμματα  περίπου 
από  την  εκκλησιαστική 
περιουσία  και  ακολούθως 
να χαρακτηριστεί ως δασι‐
κή.  
 

Οι μεγαλύτερες σε έκταση 
παράκτιες  αμμοθίνες 
(7km),  φιλοξενούν  πολλά 
είδη φυτών,  ανάμεσα στα 
οποία  ενδημικά  είδη,  και 
αρκετά  είδη  μικροπανί‐
δας. 
Μέχρι  πριν  20  χρόνια  τις 
χρησιμοποιούσαν  σαν 
λατομείο  (αμμοληψία)  με 
αποτέλεσμα  να  αφαιρε‐
θούν  εκατομμύρια  κυβικά 
άμμου.  Αυτό  σταμάτησε, 
αλλά  σήμερα  που  οι  ανά‐
γκες  άλλαξαν,  καταστρέ‐
φονται  για  να  εγκαταστα‐
θούν παραλιακές καντίνες. 

 

 
 

Παράνομη καντίνα  στις αμμοθίνες 

 ©Ν. Παπαστυλιανού 

 ©Ν. Παπαστυλιανού 
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Μια  άλλη  έμμεση  απειλή, 
προέρχεται  από  τα  αυθαίρε‐
τα  μέτρα  που  παίρνουν  οι 
γεωργοκτηνοτρόφοι  για  την 
μείωση  του  αριθμού  των 
κουνελιών  και  πιο  συγκεκρι‐
μένα την χρήση ισχυρών ζιζα‐
νιοκτόνων,  με  πιθανές  επι‐
πτώσεις  στα  αρπακτικά  της 
περιοχής. 
Μια παράμετρος που σχετίζε‐
ται με το θέμα αυτό, είναι ότι 

στην  Λήμνο  κατ’  εξαίρεση 
επιτρέπεται  το  νυχτερινό 
κυνήγι  των  κουνελιών,  χω‐
ρίς παρουσία θηροφύλακα. 
Αυτό αυξάνει τις πιθανότη‐
τες  παράνομου  κυνηγιού 
και άλλων θηραμάτων. 

Απορρίμματα 
 
Τα  νησιά  σαν  περιορισμένοι 
χώροι  που  είναι,  έχουν  το 
πρόβλημα  της  απόθεσης 
σκουπιδιών και αδρανών υλι‐
κών. Πριν δύο χρόνια το πρό‐
βλημα τουλάχιστον στην περι‐
οχή  NATURA  ήταν  οξυμένο 
και  οι  ερημικές  αμμοθίνες 
δεχόταν  πολλά  σκουπίδια 
από  ιδιώτες.  Τον  περασμένο 
χρόνο,  έγινε  μαζική  αποκομι‐
δή. 

 
 
 
 

©Παπαστυλιανού  Ν. 

Γενικότερα  λείπουν  οι  δράσεις 
ενημέρωσης. Κάτι που επίσης θα 
βοηθούσε  πάρα  πολύ  στο 
άνοιγμα  των  περιβαλλοντικών 
οριζόντων  των  γεωρκοκτηνοτρό‐
φων, θα ήταν η έναρξη των αγρο‐
περιβαλλοντικών  προγραμμάτων 
από το νέο ΚΠΣ. 
 
Νάσος Παπαστυλιανού 
Υπεύθυνος  Παρακολούθησης  
Χορταρόλιμνης και Αλυκής, Κόλ‐
που  Μούνδρου,  Έλους  Διαπόρι 
και Χερσονήσου Φακός (GR 132) 

©Παπαστυλιανού  Ν. 

©Ρ. Τρίγκου 

Νεοσσοί Βαρβάρας (Tadorna tadorna) 
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Περιοχή ΙΒΑ 
GR132  (κόκκινο), 

SPA (πράσινο), 
SCI (μωβ) 

Καταφύγια Άγριας Ζωής Λήμνου 

Από το πρόγραμμα 

παρακολούθησης που 

πραγματοποιήθηκε στην περιοχή  

το 2008  από την Ορνιθολογική, σε 

συνεργασία με την Ομικρον ΕΠΕ, 

παρατηρήθηκαν  

 - 160-190 ζευγάρια Πετροτριλίδας 

 - 67 ενεργές φωλιές Κιρκινεζιών 

 - 20-28 ζευγάρια Καστανόπαπιας 

 - 927 άτομα Βαρβάρας μέγιστη 

καταγραφή χειμώνα  

 

Είδη χαρακτηρισμού για 

την περιοχή είναι: 

 

Η καστανόπαπια 

Tadorna ferruginea  

Η Βαρβάρα 

Tadorna tadorna 

Η Πετροτριλίδα  

Burhinus oedicnemus 

Η Αβοκέτα  

Recurvirostra avosetta 

Το Κιρκινέζι  

Falco naumanni  

Το  Φοινικόπτερο  

Phoenicopterus ruber  
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Εντοπίσατε 

κάποια 

παρέμβαση 

στην περιοχή 

σας; 

Επικοινωνήστε 

με την ΕΟΕ και 

στείλτε τη 

φόρμα 

καταγγελίας με 

όλα τα 

στοιχεία. 

Πρόσφατες Παρεμβάσεις της Ορνιθολογικής 

σε ΙΒΑ μετά από καταγγελία Caretaker 

Έλος Σχινιά (GR125)     
01/2008 
Επιχωματώσεις 

Η Νομαρχία  έχει  επιβάλει 
πρόστιμο  ύψους  10.000 
ευρώ  και  το  θέμα  παρου‐
σιάστηκε  στα  ΜΜΕ  (βλ. 
Newsletter No. 9). Ο Συνε‐
ταιρισμός  Δικαστών  και 
Εισαγγελέων  έχει    υποβά‐
λει  αίτηση  ακύρωσης  του 
προστίμου,  ενώ  πραγμα‐
τοποιήθηκε  νέα  επίσκε‐
ψη—αυτοψία  της  Νομαρ‐
χίας με την Ορνιθολογική. 

 
Έλος Σχινιά (GR125)     
03/2009 
Διάνοιξη  δρόμου  εντός 
ΙΒΑ 
 
Μετά  από  ενημέρωση 
από Υπευθύνους Παρακο‐
λούθησης  της  περιοχής 
για  την  έναρξη  εργασιών 
διάνοιξης  δρόμου  πραγ‐
ματοποιήθηκε  αυτοψία 
από  τη  Νομαρχία  σε  συ‐
νεργασία  με  την  Ορνιθο‐
λογική.  Η  υπόθεση  βρί‐
σκεται σε εξέλιξη. 
 
 

Έλος Σχινιά (GR125)     
03/2009 
Εκχέρσωση στο πευκοδά‐
σος 
 
Μετά από επίσκεψη στην 
περιοχή  διαπιστώσαμε 
ότι  μεγάλο  μέρους  του 
πευκοδάσους  δίπλα  στον 
υγρότοπο  έχει  κοπεί  και 
μάλιστα  βρήκαμε  τα  συ‐
νεργεία επ’ αυτοφώρω. Η 
Νομαρχία  έκανε  τη σχετι‐
κή  αυτοψία  και  βέβαια 
δεν  υπάρχουν  άδειες  για 
την παρέμβαση. Η υπόθε‐
ση βρίσκεται σε εξέλιξη. 
 
Λιμνοθάλασσες  Κέρκυ‐
ρας 
11/2008 
Κατασκευή Πάρκινγκ 
 
Η  Ορνιθολογική  έκανε 
καταγγελία  στις  αρμόδιες 
αρχές. Η πολεοδομία διέ‐
ταξε  παύση  των  εργα‐
σιών,  μιας  και  δεν  υπήρ‐
χαν  οι  απαιτούμενες 
άδειες.  (βλ.  επόμενο 
άρθρο) 

 

 
Άλλες  
Ενδιαφέρουσες  
Υποθέσεις 
 
Έλος Λάμιας, Αχαϊα 
5/2009  
Εγκατάσταση θερμοκηπί‐
ων 
 

Στην  Εθνικό  Πάρκο  Υγρο‐
τόπων  Κοτυχίου‐
Στροφυλιάς  έγινε  εγκατά‐
σταση  θερμοκηπίων  σε 
Ζώνη  Α.  Η  Ορνιθολογική 
έκανε  καταγγελία  ενώ  οι 
απαντήσεις  των  υπηρε‐
σιών  ήταν  πολύ  ανεπαρ‐
κείς. Έγινε επερώτηση στη 
Βουλή  από  τον 
κ.Τσούκαλη  ενώ  την  υπό‐
θεση  έχουν  αναλάβει  οι 
Επιθεωρητές  Περιβάλλο‐
ντος. 

 
Μαλαμώ Κορμπέτη 
Υπεύθυνη  
Θεμάτων Πολιτικής  
Περιβάλλοντος 

Θερμοκήπια, Έλος Λάμιας 

Εκχέρσωση πευκοδάσους 

©Αρχείο ΕΟΕ 

©Αρχείο ΕΟΕ 
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Χάρτης με τους κύριους 
μεταναστευτικούς διαδρό-
μους άγριων πτηνών στην 
Ελλάδα (Πηγή: ΕΟΕ) 

Η μετανάστευση στις Στροφάδες νήσους 

Η οικολογική σημασία του 
νησιωτικού  συμπλέγματος 
των  Στροφάδων  αναδει‐
κνύεται πολύ περισσότερο 
κατά τη διάρκεια της εαρι‐
νής  και  φθινοπωρινής 

μετανάστευσης  (Χάρτης 
1).  Ιδιαιτέρως  την  Άνοιξη 
οπότε  και  καταφθάνουν 
στην  περιοχή  μεγάλοι  α‐
ριθμοί  μεταναστευτικών 
πουλιών  από  την  Αφρική, 
αυτά  «εισπράττουν»  το 
μωσαϊκό  των  ενδιαιτημά‐
των  στα  Στροφάδια,  ως 

ζωτικής  σημασίας  σταθ‐
μούς  ξεκούρασης,  τροφο‐
δοσίας  και  καταφυγίου 
μετά από ένα τόσο επίπο‐
νο  και  ενεργειακά  δαπα‐
νηρό ταξίδι. 
Η  ποικιλία  των  ενδιαιτη‐
μάτων που συναντάται σε 
αυτούς  τους  ξεχωριστούς 
νησιωτικούς  τόπους  με 
ωκεάνια  χαρακτηριστικά, 
ευνοεί  την  επισκεψιμότη‐
τα  τους  από  πολλά  είδη 
μεταναστευτικών  που‐
λιών.  Στις  περιοχές  αυτές 
κατά  τη  διάρκεια  της  πε‐
ριόδου  αυτής,  μπορεί  να 
παρατηρήσει  κανείς  πολ‐
λά  είδη  στρουθιόμορφων, 
παρυδάτιων,  θαλασσό‐
πουλων αλλά και αρπακτι‐
κών πουλιών που γυρωπε‐
τούν.  Ιδιαίτερα  για  την 
ομάδα  των  μεταναστευτι‐
κών στρουθιόμορφων που 
περιλαμβάνει  και  τα  πιο 
μικρόσωμα είδη, η ύπαρξη 
των Στροφάδων θεωρείται 
ανεκτίμητης  ζωτικής‐
οικολογικής αξίας  κατά  το 

εαρινό ανέβασμα από την 
Αφρική  στην  Ευρώπη.  Η 
διάσχιση  της  Σαχάρας  αλ‐
λά και της Μεσογείου (μία 
διάβαση  που  μπορεί  να 
ξεπερνά  τα 2.500  χιλιόμε‐
τρα)  εξαντλούν  τα  αποθέ‐
ματα  λίπους  που  έχουν 
αποθηκεύσει  πριν  από  το 
ταξίδι  τους.  Η  συνέχιση 
του μακρινού ταξιδιού για 
τις  αναπαραγωγικές  περι‐
οχές ανά την Ευρώπη επι‐
βάλλει  την  ξεκούραση  και 
τον  ανεφοδιασμό  και  σε 
αυτήν  ακριβώς  την  ανα‐
γκαιότητα  συμβάλλει  η 
ύπαρξη  των  Στροφάδων. 
Τα μικρόπουλα αφού ανα‐
κτήσουν  μέρος  του  χαμέ‐
νου  λίπους  και  ξεκουρα‐
στούν για λίγες ώρες κατά 
τη  διάρκεια  της  ημέρας, 
ξεκινούν  για  τη  συνέχιση 
του μεταναστευτικού ταξι‐
διού  τους,  το  οποίο  και 
πραγματοποιείται μόνο τη 
νύχτα,  ξεκινώντας  μισή 
ώρα περίπου μετά  το ηλι‐
οβασίλεμα. 

Οι συστηματικές 
καταγραφές θαλασ-

σοπουλιών αλλά 
και η μελέτη της 

μετανάστευσης στα 
Στροφάδια ενίσχυ-
σαν με επικαιρο-

ποιημένα δεδομένα 
τη σημαντικότητα 

των Στροφάδων για 
την άγρια ορνιθο-

πανίδα 

Καταγραφή θαλασσοπουλιών  

Δακτυλίωση Κούκου 

© Γ.Καρρής  

© Γ. Καρρής  



Πρώτα αποτελέσματα από τη μελέτη της εαρινής 
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Κατά  τη  διάρκεια  της  πρώτης 
συστηματικής  μελέτης  της 
εαρινής  μετανάστευσης  στα 
Στροφάδια το πρώτο δεκαήμε‐
ρο  του Μαΐου 2009,  παγιδεύ‐
τηκαν  με  τη  χρήση  κατάλλη‐
λων  διχτυών  και  κατόπιν  δα‐
κτυλιώθηκαν  περίπου  900 
πουλιά τα οποία ανήκαν σε 37 
διαφορετικά  είδη  (Πίνακας). 
Τα πιο πολυάριθμα είδη αφο‐
ρούσαν  μικρόπουλα  και  ήταν 
ο  Κηποτσιροβάκος,  ο  Θαμνο‐
τσιροβάκος, o Δασοφυλλοσκό‐
πος,  ο  Δεντροφυλλοσκόπος 
και ο Μαυρομυγοχάφτης, ενώ 
η  μέτρηση  του  λίπους  τους 
έδειξε ότι  τα πουλιά ήταν πο‐
λύ  αδύνατα  μιας  και  σχεδόν 
είχαν  εξαντλήσει  τα  ενεργεια‐
κά  τους  αποθέματα.  Σε  αυτό 

συμβάλλει  και  η  μεγάλη  από‐
σταση (γύρω στα 600χλμ) που 
έχουν  να  διανύσουν  τα  μετα‐
ναστευτικά  πουλιά  πάνω  από 
τη  λεκάνη  της  Μεσογείου, 
καταφθάνοντας  στα  Στροφά‐
δια από τις ακτές της Βόρειας 
Αφρικής.  Μάλιστα  οι  συγκρί‐
σεις  από  τις  αντίστοιχες  με‐
τρήσεις  του  λίπους  στα  Αντι‐
κύθηρα και για την ίδια περίο‐
δο  έδειξαν  ότι  τα  πουλιά  στα 
Στροφάδια  είμαι  πολύ  πιο 
αδύνατα  και  εξασθενημένα 
από  αυτά  που  καταφθάνουν 
στα  Αντικύθηρα.  Το  γεγονός 
αυτό μπορεί να αποδοθεί στη 
μεγαλύτερη  απόσταση  που 
έχουν να διανύσουν οι φτερω‐
τοί  μετανάστες  φθάνοντας 
κατά την ανοιξιάτικη διάσχιση 

της Μεσογείου στα Στροφάδι‐
α.  Η  σύγκριση  των  αποτελε‐
σμάτων από τα δύο προγράμ‐
ματα  δακτυλίωσης  αναδει‐
κνύουν τη σημαντικότητα των 
Στροφάδων  για  τη  μετανά‐
στευση  και  υπερτονίζουν  την 
ανάγκη  επόπτευσης‐φύλαξης 
και  αποθάρρυνσης  της 
«παραδοσιακής»  παρουσίας 
λαθροθήρων κατά την περίο‐
δο  της  εαρινής  μετανάστευ‐
σης. 
 
Καρρής Γιώργος 
Υπεύθυνος  Παρακολούθη‐
σης    Νήσων  Στροφάδων 
(GR087) 
 

σέγγιζαν από παντού τα Στρο‐
φάδια  και  προκαλούσαν  μία 
άνευ  προηγουμένου  σφαγή 
μεταναστευτικών  πουλιών 
(κυρίων  Τρυγονιών).  Τόσο  η 
ΕΟΕ  (μέσα από το πρόγραμμα 
των  IBA  caretakers)  και  το 
Τμήμα  Οικολογίας  και  Περι‐
βάλλοντος  του  ΤΕΙ  Ιονίων Νή‐
σων με τη συστηματική μελέτη 
και  έρευνα  τα  τελευταία  τρία 
χρόνια, όσο και η Μητρόπολη 
Ζακύνθου  με  τις  πιέσεις  που 
άσκησε  προς  όλους  τους  αρ‐
μόδιους  φορείς,  συνέδραμαν 
ουσιαστικά  προκειμένου  η 
φύλαξη  από  τις  αρμόδιες  αρ‐
χές  να  αναγνωριστεί  ως  μία 
από τις σημαντικότερες προτε‐
ραιότητες  για  την  προστασία 
και την ορθολογική διαχείριση 
της ευρύτερης περιοχής. Απώ‐

τερος  στόχος  όλων  μας 
είναι το φετινό πρόγραμ‐
μα φύλαξης  να  μην  απο‐
τελέσει  μία  αποσπασμα‐
τική  πρωτοβουλία  αλλά 
μία  αναπόσπαστη  δράση  της 
συνολικής  διαχείρισης  του 
Εθνικού  Θαλάσσιου  Πάρκου 
Ζακύνθου. 

Aπό φέτος ο Φορέας Διαχείρι‐
σης  του  Εθνικού  Θαλάσσιου 
Πάρκου  Ζακύνθου  υλοποιεί 
πρόγραμμα  φύλαξης  των 
Στροφάδων  με  τέσσερις  κα‐
τάλληλα  καταρτισμένους  φύ‐
λακες, εξοπλισμένους με φου‐
σκωτό  σκάφος,  οι  οποίοι  ανά 
δύο  θα  εναλλάσσονται  κάθε 
εβδομάδα  μέχρι  και  το  τέλος 
της  τρέχουσας  χρονιάς.  Αξίζει 
να σημειωθεί ότι το πρόγραμ‐
μα φύλαξης ενισχύθηκε φέτος 
τόσο  από  τις  λιμενικές  αρχές 
όσο και από ιδιωτικούς φύλα‐
κες  της  Μητρόπολης  Ζακύν‐
θου  προκειμένου  η  φύλαξη 
των  νησιών  να  είναι  αυστηρά  
αποτελεσματική  κατά  την  κρί‐
σιμη περίοδο της Άνοιξης οπό‐
τε  και  στο  παρελθόν  πλωτά 
σκάφη  με  λαθροθήρες  προ‐

 
Φύλαξη των Στροφάδων Νήσων από το Εθνικό 
Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου  

 Τα συγκριτικά αποτελέσματα από τη φετινή μελέτη της μετανάστευσης σε Αντικύθηρα και Στροφάδια, θα πα‐
ρουσιαστούν με τη μορφή Πόστερ κατά τη διάρκεια του 11th International Congress on the Zoogeography, Ecol‐
ogy and Evolution of Eastern Mediterranean, 21‐25/9/09 Heraklion‐Crete, με τίτλο: “Are migratory birds  in the 
eastern Mediterranean affected by the distance of sea crossing in spring?” 

 Ελληνικό όνομα  

Νερόκοτα 

Ακτίτης 

Τρυγόνι 

Κούκος 

Μελισσοφάγος 

Τσαλαπετεινός 

Στραβολαίμης 

Οχθοχελίδονο 

Σταβλοχελίδονο 

Σπιτοχελίδονο 

Δεντροκελάδα 

Κιτρινοσουσουράδα 

Λευκοσουσουράδα 

Αηδόνι 

Φοινίκουρος 

Καστανολαιμης 

Σταχτοπετρόκλης 

Ασπροκωλίνα 

Σχοινοποταμίδα 

Καλαμοποταμίδα 

Τσιχλοποταμίδα 

Κιτρινοστριτσίδα 

Κοκκινοτσιροβάκος 

Μαυροτσιροβάκος 

Θαμνοτσιροβάκος 

Κηποτσιροβάκος 

Μαυροσκούφης 

Δασοφυλλοσκόπος 

Δεντροφυλλοσκόπος 

Θαμνοφυλλοσκόπος 

Σταχτομυγοχάφτης 

Κρικομυγοχάφτης 

Μαυρομυγοχάφτης 

Συκοφάγος 

Αετομάχος 

Κοκκινοκεφαλάς 

Φλώρος 

Φύλακες Πάρκου 

© Γ. Καρρής  
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Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε 
σχολεία της Αιτωλοακαρνανίας 

Περιβαλλοντική  εκπαίδευ‐
ση  πραγματοποιήθηκε  το 
χρονικό  διάστημα  Απριλί‐
ου‐Μαΐου 2009 σε δημοτι‐
κά  σχολεία  της  Αιτωλοα‐
καρνανίας με  τη συνεργα‐
σία  της  πρωτοβάθμιας 
περιβαλλοντικής  εκπαί‐
δευσης  και  του  γράφοντα 
για  την  ορνιθοπανίδα  του 
νομού. 

Tα θέματα των περιβαλλο‐
ντικών  εισηγήσεων  είχαν 
το  τίτλο  «Ο  θαυμαστός 
κόσμος των πουλιών»  και 
με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα  Μετανάστευσης 
Πουλιών  (9‐10  Μαΐου) 
«Μαθαίνοντας  για  τα 
μεταναστευτικά  πουλιά 
της περιοχής». 
 

Τα  πουλιά  είναι  δείκτες 
υγείας  του  περιβάλλοντος 
και  ο  στόχος  της  δραστη‐
ριότητας  αυτής  ήταν  να 
ενημερωθούν  οι  μαθητές 
για  την  ζωή  των  πουλιών 
στους  βιοτόπους  τους  και 
να  γνωρίσουν  τις  προστα‐
τευόμενες  περιοχές  του 
νομού  Αιτωλοακαρνανίας. 
Παράλληλα να μάθουν για 

το ρόλο τους στη φύση, τις 
δυσκολίες  αλλά  και  τους 
κινδύνους  που  αντιμετω‐
πίζουν  κατά  την  μετανά‐
στευση τους. Πώς εμποδί‐
ζονται  και  πώς  οχλούνται 
από  τον  άνθρωπο.  Τέλος 
γνώρισαν  μερικά  από  τα 
πιο  αντιπροσωπευτικά 
πουλιά  που  συναντάμε 
στη περιοχή μας. 

Επίσης τα όργανα παρατή‐
ρησης,  η  προβολή  βίντεο 
προκάλεσαν  τεράστιο  εν‐
διαφέρον  μεταξύ  των  μα‐
θητών  στέλνοντας  με  τη 
σειρά  τους  το μήνυμα  για 
την  λειτουργία  της  φύσης 
αποκτώντας περιβαλλοντι‐
κή συνείδηση. 
Τέλος ήρθαν σε επαφή με 
τα  γεωγραφικά  συστήμα‐
τα  πληροφοριών  για  να 
παραχθούν νοήματα χωρι‐
κής γνώσης, προσανατολι‐
σμού,  συμβολισμού  και 
αναπαράστασης  οντοτή‐
των χώρου. 
 

Ο  διευθυντής  του  3ου  δη‐
μοτικού  σχολείου  Μεγά‐
λης  Χώρας Νεάπολης  κος. 
Κώστας  Χαραμής  τόνισε 
«δεν  είναι  υπερβολή  να 
αναφέρουμε  ότι  στις  6 
Απριλίου 2009  τέθηκε στη 
Μεγάλη  Χώρα  οι  βάσεις 
για  τη  δημιουργία  της 
πρώτης  γενιάς  bird‐
watchers  του  χωριού 
μας». 
 

Η εκδήλωση ολοκληρώθη‐
κε  με  την  παραλαβή  των 
ενημερωτικών  φυλλαδίων 
που μας έστειλε η Ελληνι‐
κή  Ορνιθολογική  Εταιρεία 
«Πουλιά  της  Ελλάδας 
στους  υγροτόπους,  τις 
πόλεις  και  τα  χωριά»  και 
«Το πρώτο μου βιβλίο για 
τα πουλιά». 
 

Μαμάσης Διονύσιος 
Υπεύθυνος Παρακολού‐

θησης Λιμνών Τριχωνίδας 
Λυσιμαχίας (GR091) 

 

 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

© Δ. Μαμάσης  
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Με  πλοία  και  βαπόρια  –  Καταγραφή 
θαλασσοπουλιών 

 

 

Το  καλοκαίρι  έχει  πλέον 
μπει  για  τα  καλά  και  οι 
περισσότεροι  ξεκινάνε  για 
κάποιο  νησί.  Οι  ώρες  στο 
πλοίο  ίσως  θεωρούνται 
από  τους  περισσότερους 
το  πλέον  μη  ενδιαφέρον 
μέρος  του  ταξιδιού  και 
απλά  μια  μετάβαση  στον 
προορισμό.  
Ένας  τρόπος  για  να  περά‐

σει  κανείς  το  χρόνο  του 
στο πλοίο  ευχάριστα συμ‐
βάλλοντας  στην  έρευνα 
που γίνεται από την Ορνι‐
θολογική εδώ και 2 χρόνια 
για  τα  θαλασσοπούλια, 

είναι  να  βγει  στο  κατά‐
στρωμα  εφοδιασμένος  με 
τα απαραίτητα                                  
(πρωτόκολλα καταγραφής, 
GPS –  εάν έχει,  κιάλια και 
στύλο),  καπέλο  και  νερό 
και να σαρώσει τη θάλασ‐
σα  προς  αναζήτηση  θα‐
λασσοπουλιών,  αλλά  και 
θαλάσσιων  οργανισμών 
γενικότερα. 

 
Το  πρόγραμμα  καταγρα‐
φής  θαλασσοπουλιών 
στοχεύει  στη  συλλογή 
στοιχείων  για  την  παρου‐
σία και τις δραστηριότητες 

των  θαλασσοπουλιών  στη 
θάλασσα,  με  σκοπό  τον 
προσδιορισμό της κατανο‐
μής  των  πουλιών  και  ση‐
μαντικών περιοχών  για  τα 
πουλιά  στο  θαλάσσιο  πε‐
ριβάλλον.  
Η  καταγραφή  πραγματο‐
ποιείται  από  εκπαιδευμέ‐
νους  παρατηρητές  με  βά‐
ση  ενιαίας  μεθοδολογίας 
και  τα δεδομένα συλλέγο‐
νται  σε  κοινή  βάση  δεδο‐
μένων  (European  Seabirds 
at Sea Database) με δυνα‐
τότητα  ανάλυσης  σε  Γεω‐
γραφικό  Σύστημα  Πληρο‐
φοριών  (GIS).  Ταυτόχρονα 
το  πρόγραμμα  προωθεί 
την  επέκταση  συστηματι‐
κών  ορνιθολογικών  παρα‐
τηρήσεων  στο  θαλάσσιο 
χώρο. 
 
Για  περισσότερες  πληρο‐
φορίες  επικοινωνήστε  με 
τον  Υπεύθυνο  του  προ‐
γράμματος  Κώστα  Γαγάνη   
kgaganis@ornithologiki.gr   
ή στο τηλ. 210‐8228704. 

Ανακοινώσεις για συμμετοχή σε εθελοντικές 
δράσεις της Ορνιθολογικής 

ESAS 

©Δ. Πορτόλου  

©Μ. Τζάλη  
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ARKive Εικόνες από τη ζωή στη γη 

Στο ARKive συλλέγονται οι καλύτερες φωτογραφί‐
ες και φιλμ των ειδών του κόσμου, σε μια κεντρική 
ψηφιακή  βιβλιοθήκη,  για  να  δημιουργηθεί  μια 
μοναδική  οπτικοακουστική  απογραφή  της  ζωής 
στη Γη. 
 
 
http://www.arkive.org/  
 
 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ορνιθοπανίδα 

 
Βρείτε ότι γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 
θέματα προστασίας των πουλιών και των ενδιαι‐
τημάτων τους στην ιστοσελίδα αυτή.  
 
http://ec.europa.eu/environment/nature/
conservation/wildbirds/ 
 
 
 
 

 

 

«Μεσόγειος  S.O.S.»,  η  οποία 
εφαρμόζει  το  πρόγραμμα 
«Καθαρίστε  τη Μεσόγειο 2009», 
μία  εκστρατεία  εθελοντικών  κα‐
θαρισμών των ακτών, του βυθού 
και άλλων φυσικών περιοχών. 
 
Η παραλία Διβαρίου ή όρμος του 
Ναβαρίνου  βρίσκεται  στην  περι‐
οχή  της  Γιάλοβας.  Γειτνιάζει  με 

Το  Σάββατο  30/05/09  πραγματο‐
ποιήθηκε  καθαρισμός  της παραλί‐
ας  Διβαρίου,  στην  περιοχή  της 
Γιάλοβας  Μεσσηνίας.  Ο  εθελοντι‐
κός  καθαρισμός  διοργανώθηκε  με 
πρωτοβουλία  της  Ορνιθολογικής 
σε συνεργασία με  το Δήμο Πύλου 
και  την  εταιρεία  «ΔΙΒΑΡΙ  Α.Ε.». 
Εντάχθηκε στα πλαίσια συνεργασί‐
ας  της  Ορνιθολογικής  με  την 

τη  λιμνοθάλασσα,  με  την  οποία 
επικοινωνεί  σε  ένα  σημείο,  ενώ 
στο  υπόλοιπο  μέρος  τις  χωρίζει 
ασφαλτόστρωτος  και  αγροτικός 
στη  συνέχεια  δρόμος.  Η  παραλία 
χαρακτηρίζεται  από  ιδιαίτερη  ο‐
μορφιά και περιβάλλεται από μα‐
κία βλάστηση. 

Νέα της Ορνιθολογικής 
Εθελοντικός Καθαρισμός Παραλίας Διβαρίου 



 

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   
website: www.ornithologiki.gr   

«ΔΙΒΑΡΙ  Α.Ε.»  και  συμμετέχοντες 
εθελοντές. Αν και η συμμετοχή του 
κόσμου δεν ήταν ιδιαίτερη, καλύφ‐
θηκαν  και  καθαρίστηκαν  3.800μ. 
της  παραλίας  του  όρμου  του  Να‐
βαρίνου και συλλέχθηκαν περίπου 
20  σακούλες  απορριμμάτων.  Κατά 
τη  διάρκεια  της  συλλογής  τους, 
συμπληρώθηκαν  Φύλλα  Καταγρα‐
φής Απορριμμάτων και Παρατήρη‐
σης  Ακτών,  τα  οποία  αποτελούν 
μέρος  του  προγράμματος  της 
«Μεσόγειος SOS».  Τα φύλλα αυτά 
θα  επιστραφούν  για  επεξεργασία 
των δεδομένων τους, η οποία υλο‐
ποιείται  από  το  Εργαστήριο  Θα‐
λάσσιας  Γεωλογίας  &  Φυσικής  Ω‐
κεανογραφίας,  του Τμήματος  Γεω‐

Κατά  τη  διαδικασία  διοργάνωσης 
του  καθαρισμού,  η  Ορνιθολογική 
απευθύνθηκε και ζήτησε συνεργα‐
σία  από  σχολεία  και  εκπαιδευτι‐
κούς  της  ευρύτερης  περιοχής, 
συλλόγους  γονέων  και  κηδεμό‐
νων,  ξενοδοχειακές  μονάδες,  πο‐
λίτες,  ενώ  έγινε  και  ενημέρωση 
μέσω  του  τοπικού  τύπου.  Οι  συ‐
νεργαζόμενοι  φορείς  παρείχαν 
όλο τα απαραίτητα υλικά  (γάντια, 
σακούλες, ενημερωτικό υλικό) για 
την  καλύτερη  διεξαγωγή  του  κα‐
θαρισμού της παραλίας. 
Τις  εργασίες  ανέλαβαν  κυρίως  να 
φέρουν  εις  πέρας  το  προσωπικό 
και  εθελοντές  της  Ορνιθολογικής, 
εργατικό  δυναμικό  της  εταιρείας 

λογίας,  του  Πανεπιστημίου  Πα‐
τρών.  Η  αποκομιδή  τους  έγινε 
από  την  εταιρεία  Ανακύκλωσης 
της Πύλου. 
 
Στον  καθαρισμό  επίσης  παρήστη‐
σαν  ο  Δήμαρχος  της  Πύλου,  κ. 
Χρονόπουλος και ο Αντιδήμαρχος, 
κ. Μπαλαφούτης. 
 
ΜαρίαΜαυρουδή 
Υπεύθυνη  Προγράμματος  εθελο‐
ντών Γιάλοβας 

Εθελοντικός Καθαρισμός Παραλίας Διβαρίου 

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

Επιμέλεια:  Μαργαρίτα Τζάλη.  
Σε αυτό τα τεύχος συνεργάστηκαν:  Μαρία Μαυρουδή , Γιώργος Καρρής, Μαλαμώ Κορμπέτη,,Διονύσης Μαμάσης, Νά‐
σος Παπαναστασίου, Ελίνα Σαράντου, Ελευθέριος Σταύρακας, Ρούλα Τρίγκου.  
Η φωτογραφία στη φάσα είναι του Χρήστου Βλάχου. 

Εθελοντικός καθαρισμός 

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

©Μ. Μαυρουδή  

mailto:ath@ornithologiki.gr�
http://www.ornithologiki.gr�
mailto:thess@ornithologiki.gr�
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