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Δελτίο Τύπου για νέα είδη στη περιοχή του Εθνικού Πάρκου λιμνών 

Κορώνειας Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών 
 
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος εποπτείας και αξιολόγησης των ειδών 
ορνιθοπανίδας το οποίο πραγματοποιείται από τα μέσα του 2012, ο 
Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης (Φ.Δ.) έχει ξεκινήσει 
καταμετρήσεις και παρατηρήσεις πουλιών στο πεδίο, σε συνεργασία με τον 
ανάδοχο του υποέργου (M. Παναγιωτοπούλου - Δ.Μπούσμπουρας). 
Με πρωτόγνωρη χαρά, στις αρχές του 2013 παρατηρήθηκαν 3 νέα είδη 
για την περιοχή: Branta ruficollis 
(κοκκινόχηνα), Falco cherrug  
(στεπογέρακο) και Tetrax tetrax 
(χαμωτίδα) καθώς και το Anser 
erythropus (νανόχηνα) το οποίο 
επανεμφανίστηκε για πρώτη φορά 
μετά το 1921. Όλα τα παραπάνω είδη 
είναι παγκοσμίως απειλούμενα. 
                                                       
                                                Εικ.1. Branda ruficollis (κοκκινόχηνα) 
                                                                     ανάμεσα σε Anser albifrons (ασπρομέτωπες). 

 

Εικ.2. Tetrax tetrax (χαμωτίδα). 

 

 Εικ.3. Anser erythropus (νανόχηνα)                     
ανάμεσα σε Anser albifrons 
(ασπρομέτωπη). 

 
 



 

                                         

 
 

 

 Anser erythropus: VULNERABLE  
http://www.iucnredlist.org/details/100600377/0 

 Branta ruficollis :ENDANGERED  
http://www.iucnredlist.org/details/100600387/0 

 Tetrax tetrax : NEAR THREATENED  
http://www.iucnredlist.org/details/106002759/0 

 Falco cherrug :ENDANGERED 
 http://www.iucnredlist.org/details/106003619/0 

 
Τα Branta ruficollis (κοκκινόχηνα) και Anser erythropus  (νανόχηνα) 
παρατηρήθηκαν ανάμεσα σε κοπάδι που αποτελούνταν από: χιλιάδες Anas 
Penelope (σφυριχτάρι), δύο Tadorna ferruginea (καστανόπαπια), 
διαφόρων ειδών αφρόπαπιες -Anas platyrhynchos (πρασινοκέφαλη), Anas 
creca (κιρκίρι), Anas strepera (καπακλής)- και τη μεγαλύτερη 
συγκέντρωση του είδους Tadorna tadorna (βαρβάρα) στην Ελλάδα (7.500 
άτομα). Την ίδια μέρα καταγράφηκε και το είδος Asio flameus 
(βαλτόμπουφος), είδος ιδιαίτερα σπάνιο στην Ελλάδα. Συνεπώς, το σύνολο 
ειδών που έχει καταγραφεί στην προστατευόμενη περιοχή, τώρα φτάνει τα 
300. 
 
Επιπλέον, για μια ακόμη φορά στη λίμνη Κορώνεια καταγράφηκε η 
απόπειρα του είδους Phoenicopterus roseus  (φοινικόπτερο) να φωλιάσει. 
Οι περασμένες απόπειρες έγιναν το 2006 και το 2007 χωρίς να υπάρξει 
μέχρι σήμερα επιβεβαίωση μιας επιτυχημένης αναπαραγωγής. 
Η ασταθής στάθμη του νερού της λίμνης κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγικής περιόδου και η όχληση που υπάρχει γύρω από τη λίμνη 
από ανθρωπογενείς δραστηριότητες δεν βοηθάει στην επιτυχία της 
αναπαραγωγής, δεδομένου ότι το είδος είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στην 
όχληση. Ο πληθυσμός του είδους που 
καταγράφηκε στην Κορώνεια το 2010 
(11.650 άτομα) αποτελεί περίπου το 
19% του βιογεωγραφικού πληθυσμού 
(flyway), που υπολογίστηκε σε 60.000 
άτομα το έτος 2006 στην Ανατολική 
Μεσόγειο, από το Wetland 
International. 
                                             Εικ.4 Φωλιές φοινικόπτερων. 



 

                                         

 
 

 

Αντίστοιχα, ο πληθυσμός του είδους Tadorna tadorna (βαρβάρα) που 
διαχειμάζει στην περιοχή αποτελεί το 10%! του βιογεωγραφικού 
πληθυσμού (flyway) της Μαύρης Θάλασσας, Μεσογείου που το Wetland 
International υπολόγισε το 2006 σε 75.000 άτομα.  
Ευχαριστούμε τον κ. Σάκη Τσιλιανίδη που μοιράστηκε μαζί μας την 
παρατήρησή του για τη νανόχηνα και για τις φωτογραφίες της 
κοκκινόχηνας και της νανόχηνας που μας παραχώρησε. 
 
 
 
 

Λίλα Κάρτα 
Γραφείο Προστασίας  

Φυσικού Περιβάλλοντος 
 


