
 

 

 
 

 
Λαγκαδάς, 7/10/2013 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Φθινοπωρινές Δακτυλιώσεις στη λίμνη Βόλβη 
 

Σημαντικές  οι καταγραφές στις "Φθινοπωρινές Δακτυλιώσεις της Βόλβης 

2013" που πραγματοποιήθηκαν στο παραλίμνιο Δάσος Απολλωνίας το διάστημα 

25 με 30 Σεπτεμβρίου. Το σύνολο των πουλιών που δακτυλιώθηκαν είναι 675, 

από 27 διαφορετικά είδη, με σημαντικότερα το είδος Luscinia svecica 

(γαλαζολαίμης) (Εικ.1) . Σε μεγαλύτερους αριθμούς βρέθηκαν τα είδη  

Μαυροσκούφης,  Θαμνοφυλλοσκόπος και Καλαμοποταμίδα. 

Μεγάλη ήταν η χαρά μας όταν ο κ. Σάκης Τσιλιανίδης (εθελοντής-

ορνιθοπαρατηρητής) την Κυριακή το πρωί φωτογράφησε 2 άτομα Luscinia 

svecica σε νότια περιοχή της λίμνης Βόλβης. Ακόμη περισσότερο χαρήκαμε 

όταν, το ίδιο απόγευμα, βρήκαμε ένα άλλο άτομο γαλαζολαίμη σε δίχτυα που 

είχαμε στήσει σε καλαμώνα στο δάσος Απολλωνίας.  

Αναλυτικά τα είδη που δακτυλιώθηκαν είναι:  

  

 Lanius collurio (αετομάχος)  Erithacus rubecula (κοκκινολαίμης) 

 Alcedo athis (αλκυόνη)  Turdus merula (κότσυφας) 

 Acrocephalus 

palustris (βαλτοποταμίδα) 

 Sylvia  atricapilla (μαυροσκούφης) 

 Sylvia curruca (βουνοτσιροβάκος)  Sylvia melanocephala (μαυροτσιροβάκος) 

 Luscinia svecica (γαλαζολαίμης)   Riparia riparia (οχθοχελίδονο) 

 Parus caeruleus (γαλαζοπαπαδίτσα)  Hirundo rustica (σταβλοχελίδονο) 

 Phylloscopus 

collybita (δεντροφυλλοσκόπος) 

 Muscicapa  striata (σταχτομυγοχάφτης) 

 Sylvia communis (θαμνοτσιροβάκος)  Jynx torquilla (στραβολαίμης) 



 

                                           

 

 

 Phylloscopus 

trochilus (θαμνοφυλλοσκόπος) 

 Acrocephalus 

schoenobaenus (σχοινοποταμίδα) 

 Acrocephalus 

scirpaseus (καλαμοποταμίδα) 

 Acrocephalus 

arundinaceus (τσιχλοποταμίδα) 

 Locustella 

luscinioides (καλαμοτριλιστής) 

 Remiz pendulinus (υφάντρα) 

 Parus major (καλόγερος)  Carduelis chloris (φλώρος) 

 Saxicola rupetra (καστανολαίμης)  Cettia cetti (ψευταηδόνι) 

 Sylvia borin (κηποτσιροβάκος)  

 

Επίσης, στην περιοχή παρατηρήθηκαν φιδαετός, γερακίνα, χουχουριστής, 

δεντρογέρακο, βραχοκιρκίνεζο, νυχτοκόρακας, λευκοτσικνιάς, σταχτοτσικνιάς 

κ.α.  

Επικεφαλής δακτυλιωτές ήταν οι κ.κ. Χαράλαμπος Αλιβιζάτος και Σάββας 

Καζαντζίδης. Από την ομάδα έργου του αναδόχου παρακολούθησης 

ορνιθοπανίδας συμμετείχαν οι κ.κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου, Λαυρέντης 

Σιδηρόπουλος, Ευγένιος και Σέργιος Τσεκόλεφ. Από τον Φ.Δ. Εθνικού Δρυμού 

Ολύμπου συμμετείχαν οι  κ.κ. Σάββας Βασιλειάδης, Θέμιδα Νασοπούλου και 

Τζέιμυ Γιάννακα. Από τον Φ.Δ. Αμβρακικού συμμετείχε η κα. Μαρία 

Κατσικάτσου.  Από το σωματείο "Δράση για την Άγρια Ζωή", συμμετείχαν οι κ.κ. 

Σταύρος Καλπάκης, Πηνελόπη Καραγιάννη, Φυλώτας Πάσιος. Στις δακτυλιώσεις 

συμμετείχαν οι εθελοντές και εκπαιδευόμενοι κ.κ. Γεωργία Βλαχάκη Τάσος 

Μπούνας, Ελλάδα Τσερκεζίδου με την μικρή Εμιλία και η Λίλα Κάρτα με τη 

μικρή Κατερίνα-Μανιώ. Επίσης μας επισκέφτηκαν οι κ.κ.  Γαβριήλ, Τάκης, 

Στέφανος Κυργιάννης και Σάκης Τσιλιανίδης.  

Επίσης η κα. Νατάσα Διάκου από το εργαστήριο παρασιτολογίας του ΑΠΘ 

πραγματοποίησε παράλληλα δειγματοληψίες εξωπαρασίτων σε αρκετά από τα 

πουλιά που δακτυλιώθηκαν. 

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους εθελοντές που μας τίμησαν και μας 

βοήθησαν.  



 

                                           

 

 

 

Εικ.1: Luscinia svecica (γαλαζολαίμης) 

 

 

Εικ.2: Remiz pendulinus (υφάντρα) 



 

                                           

 

 

 

Εικ.3: Χ. Αλιβιζάτος, Γ. Βλαχάκη, Σ. Βασιλειάδης, Σ. Καλπάκης, Π. Καραγιάννη, Τ. 

Μπούνας  

 

 

Γραφείο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος 

Λίλα Κάρτα 

23940-24553 

 


