Λαγκαδάς, 30/1/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γνωριμία με τις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη!
Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Υγροτόπων η Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρεία καλεί μέλη, υποστηρικτές, αλλά και όσους θέλουν να ενημερωθούν για
τους κοντινούς μας υγροτόπους στην παρουσίαση με θέμα «Γνωριμία με τις
λίμνες Κορώνεια – Βόλβη» τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου στις 18.30- 20.30 στο
Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης (Αίθουσα του Νερού) με την υποστήριξη του
δήμου Θεσσαλονίκης και του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας- Βόλβης. Η
εκδήλωση θα ξεκινήσει με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας.
Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου θα ακολουθήσει μονοήμερη εκπαιδευτική
εκδρομή στην περιοχή των λιμνών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να
παρατηρήσουν σε επιλεγμένα σημεία γύρω από τις λίμνες με τη συνοδεία
έμπειρων παρατηρητών - μελών της Ορνιθολογικής και του Φορέα Διαχείρισης
Κορώνειας- Βόλβης, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη γνώση της ευρύτερης περιοχής,
διαφορετικά είδη άγριων πουλιών μέσα από κιάλια και τηλεσκόπια.
Αν θέλετε λοιπόν να συνδυάσετε την αναψυχή με την απόκτηση γνώσης και
εμπειρίας για τα πουλιά και την ελληνική φύση, δεν έχετε παρά να δείτε το
Πρόγραμμα (επόμενη σελίδα) και να συμπληρώσετε τη Δήλωση Συμμετοχής
(τελευταία σελίδα) μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014.
Ώρα αναχώρησης εκδρομής (Κυριακή 9/2/2014) : 08:00
Τόπος: Θεσσαλονίκη (Αρχαιολογικό Μουσείο)
Ώρα επιστροφής: 19:00- 19:30
Η μεταφορά προς τις λίμνες και η επιστροφή θα γίνει με πούλμαν.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με την Ελένη Βορδογιάννη στο τηλ.
2310244245,

στο

κινητό

6973246150

είτε

μέσω

e-mail: thess@ornithologiki.gr
Πρόγραμμα εκδρομής: Λίμνες Κορώνεια- Βόλβη
Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014
08:00 - Αναχώρηση με λεωφορείο από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
(Μανόλη Ανδρόνικου 6)
08:45 - Στάση στη στροφή Χορτιάτη που αποτελεί θέση θέας για την περιοχή.
Εκεί θα έχουμε

μια πανοραμική άποψη της λίμνης

Κορώνειας για να

κατανοήσουμε το πρόβλημα της λειψυδρίας που αντιμετωπίζει ο υγρότοπος
αυτός. Στη διαδρομή μας θα συναντήσουμε τη λίμνη (χωρίς νερό) η οποία αν και
τα τελευταία 15 χρόνια έχει υποστεί σοβαρή υποβάθμιση παραμένει ένα
σημαντικός υγρότοπος λόγω των σπάνιων υδρόβιων πουλιών και των μεγάλων
πληθυσμών που συγκεντρώνονται εκεί το χειμώνα.
09:30 - Άφιξη στο Σχολάρι όπου θα δούμε τα Αιωνόβια Πλατάνια του Σχολαρίου
που είναι το πρώτο ανακηρυγμένο Μνημείο της Φύσης στη χώρα μας και
φιλοξενούν περισσότερες από 100 φωλιές ερωδιών του είδους Ardea cinerea
(σταχτοτσικνιάς).
10:30 - Περνώντας δίπλα από τις Νυμφόπετρες με τους έντονους γεωλογικούς
σχηματισμούς

κατευθυνόμαστε προς τη Μικρή Βόλβη. Εκεί θα έχουμε την

ευκαιρία για παρατήρηση πουλιών με κατάλληλο εξοπλισμό (κιάλια, τηλεσκόπια)
της Ορνιθολογικής και την καθοδήγηση ορνιθολόγων μελών μας και του Φορέα
Διαχείρισης

Λιμνών

Κορώνειας-

Βόλβης.

Χιλιάδες

υδρόβια

πουλιά

συγκεντρώνονται εδώ τους χειμωνιάτικους μήνες και ένα από τα πιο
εντυπωσιακά είναι το είδος Bucephala clangula (βουκεφάλα). Κατά την
παραμονή μας εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα για καφέ.

12:30 - Αναχώρηση από τη Μικρή Βόλβη με κατεύθυνση προς τη Ρεντίνα. Θα
έχουμε την ευκαιρία για ένα μικρό περίπατο στα Μακεδονικά Τέμπη δίπλα στο
Κάστρο της Ρεντίνας.

13:30 - Επόμενος προορισμός το Δάσος Απολλωνίας, στο βήμα του Αποστόλου
Παύλου όπου θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε (αν ο καιρός το
επιτρέψει ) περίπου 1 ώρα

προκειμένου να συναντήσουμε αρπακτικά και

στρουθιόμορφα.
15:00 - Άφιξη στα Λουτρά Απολλωνίας για παρατήρηση πουλιών, φαγητό και
περπάτημα δίπλα στη λίμνη για όσους επιθυμούν.
17:45 - Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη.
Μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας: ζεστό ρουχισμό, αδιάβροχο, άνετα παπούτσια
για περπάτημα, κολατσιό, παγούρι νερού, κιάλια και φωτογραφική μηχανή (όσοι
διαθέτουν).

