νεα
Καλωσορίζοντας
την Άνοιξη και τα
Χελιδόνια!
Πηνελόπη Πετράκου

Γ

ια μια ακόμη χρονιά, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία διοργάνωσε την εκδήλωση «Χελιδονίσματα», και έδωσε την ευκαιρία
σε μικρούς και μεγάλους να υποδεχθούν την Άνοιξη και τα χελιδόνια με τον πιο δημιουργικό τρόπο: φτιάχνοντάς τους μια φωλιά!
Τα υλικά απλά, αλλά ταυτόχρονα και δυσεύρετα. Πηλός, για να
αντικαταστήσει το χώμα που τα χελιδόνια δυσκολεύονται να βρουν
πλέον στις μεγάλες πόλεις, και πολύς ενθουσιασμός!
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν από 8 έως 14 Μαρτίου στο
Πάρκο «Α. Τρίτσης» στο Ίλιον και στον Εθνικό Κήπο στην Αθήνα,
όπου 950 παιδιά και 600 ενήλικες κατασκεύασαν φωλιές τις οποίες στη συνέχεια θα τοποθετήσουν στα σπίτια τους, προσφέροντας
έτσι στα χελιδόνια έτοιμες κατοικίες! Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις στις 13 και 14 Μαρτίου στο Πάρκο «Φράγμα Θέρμης» όπου συμμετείχαν 200 παιδιά και 130 ενήλικες. Τα
«Χελιδονίσματα» ολοκληρώθηκαν με τις εκδηλώσεις στην Έδεσσα
στις 20/3 και στη Βέροια στις 23/3 στις οποίες συμμετείχαν 110
και 280 άτομα αντίστοιχα, στην πλειοψηφία τους παιδιά.
Οι φωλιές που κατασκευάστηκαν και θα τοποθετηθούν φέτος,
αποτελούν τον καλύτερο οιωνό στην προσπάθεια για πόλεις φιλικές τόσο για τα πουλιά όσο και για τους ανθρώπους.

Συνάντηση εργασίας
και κοινές δράσεις με
Τουρκία και Βουλγαρία
για τα θαλασσοπούλια
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Ε

κτός των δράσεων έρευνας και διατήρησης των θαλασσοπουλιών στην Ελλάδα, η Ορνιθολογική προωθεί επίσης την υλοποίηση ανάλογων προγραμμάτων και σε άλλες χώρες, καθώς και
τη δικτύωση και συνεργασία με ορνιθολογικές οργανώσεις και ερευνητικούς φορείς άλλων, κυρίως γειτονικών, χωρών.
Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο στην Κωνσταντινούπολη συνάντηση εργασίας για τα θαλασσοπούλια η οποία διοργανώθηκε από την Doğa Derneği (εταίρος του BirdLife στην Τουρκία) σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την
BSPB (εταίρος του BirdLife στη Βουλγαρία). Η συνάντηση αυτή, που
είχε ως βασικό στόχο την ανταλλαγή υφιστάμενων γνώσεων και παροχή τεχνογνωσίας από την Ορνιθολογική, σηματοδοτεί την έναρξη πιο
συντονισμένων και κοινών δράσεων των τριών ορνιθολογικών οργανώσεων για τη μελέτη και διατήρηση των θαλασσοπουλιών. Εκτός από
τη θεωρητική εκπαίδευση που έγινε από την Ορνιθολογική σε βασικές
μεθόδους καταγραφής θαλασσοπουλιών, η συνάντηση περιλάμβανε
επίσης την πιλοτική καταγραφή των θαλασσοπουλιών στο Βόσπορο,
τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα, όπου διαπιστώθηκε για
άλλη μια φορά η σημαντικότητα της στενωπού για τη μετανάστευση
και τις μετακινήσεις των θαλασσοπουλιών, κυρίως των Μύχων.
Σε συνέχεια της συνάντησης, θα πραγματοποιηθούν συγχρονισμένες
δράσεις καταγραφής των θαλασσοπουλιών από τη στεριά στο Βόσπορο και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου (Λέσβος και Λήμνος), ενώ επιπλέον στις καταγραφές θαλασσοπουλιών στη θάλασσα (ESAS) που διενεργεί η Ορνιθολογική στην περιοχή του Β. Αιγαίου θα συμμετάσχουν
και Τούρκοι ερευνητές.
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