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Τα Νέα μας 



  Ο Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας-Βόλβης 

συμμετείχε για δεύτερη φορά στην 24η έκθεση Birdfair, που 

έλαβε χώρα στο Ockham της Μ. Βρετάνιας, από τις 17 έως τις 

19 Αύγουστου 2012. Η παγκοσμίου βεληνεκούς έκθεση, αποτελεί 

μέρος των δράσεων του Φορέα Διαχείρισης για την προβολή του 

Εθνικού Πάρκου, αφού αναμφίβολα αποτελεί το μεγαλύτερο 

γεγονός της χρονιάς με θέμα τα πουλιά, . 

 Ο Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης 

συμμετείχε σε κοινό περίπτερο με τους Φορείς Διαχείρισης της 

λίμνης Κερκίνης και του Δέλτα Αξίου Λουδία Αλιάκμονα, με σκοπό την παρουσίαση των αντίστοιχων Εθνικών Πάρκων της Περιφέ-

ρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Ελλάδας. Το ενημερωτικό υλικό που διανεμήθηκε στους επισκέπτες ήταν πλούσιο, ενώ το ενδιαφέ-

ρον που εκδηλώθηκε για την ποικιλότητα της ορνιθοπανίδας που απαντά στην περιοχή από τους πολυάριθμους επισκέπτες ήταν 

μεγάλο. Παράλληλα, ήταν έκδηλο το ενδιαφέρον πολλών από αυτών να ταξιδέψουν στην Κεντρική Μακεδονία με σκοπό την περιή-

γηση τους στις γειτονικές προστατευόμενες περιοχές. Οι επισκέπτες της έκθεσης με μεγάλη χαρά δοκίμαζαν τα παραδοσιακά ελλη-

νικά προϊόντα, π.χ. ούζο, φέτα, ελιές και ακανέδες, που υπήρχαν στο περίπτερο. 

 Η έκθεση Birdfair διοργανώνεται την πρώτη Παρασκευή μετά το Δεκαπενταύγουστο από το 1989 και υπολογίζεται ότι 

κάθε χρόνο συγκεντρώνει τουλάχιστον 20.000 επισκέπτες, ενώ 350 εκθέτες από όλο τον κόσμο συμμετέχουν σε αυτήν. Η έκθεση 

καλύπτει θέματα που αφορούν στην παρατήρηση άγριων πτηνών, στον εξοπλισμό και την παρακολούθηση, ενώ ταυτόχρονα υποστη-

ρίζει την διατήρηση των αγρίων πτηνών παγκοσμίως. Παράλληλα λαμβάνουν χώρα ομιλίες και συζητήσεις σχετικά με περιβαλλοντι-

κά θέματα, δακτυλιώσεις πουλιών και επιδείξεις των τελευταίων τεχνολογιών που αναπτύσσονται στον κλάδο, ενώ υπάρχουν και πα-

ρατηρητήρια παρακολούθησης ορνιθοπανίδας.  

Ιωάννα Υφαντίδου 
Υπεύθυνη Ενημέρωσης, Πληροφόρησης και Γραφείου Τύπου 

Η συμμετοχή μας στην 24η έκθεση Birdfair 
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Υλοποίηση επιχειρησιακού προγράμματος Μακεδονία-Θράκη 2007-2013 

Ξεκίνησε το πρόγραμμα παρακολούθησης χειρόπτερων 

 Ο Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης σταθερά προσανατολισμένος στη διαχείρισης και προστασία της περιοχής αρμοδιό-

τητάς του προχώρησε στην ένταξη νέων έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013. Τα έργα αφορούν στην 

εγκατάσταση  πέντε παρατηρητηρίων περιμετρικά των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης, πινακίδων ενημέρωσης ευαισθητοποίησης 

(ερμηνείας περιβάλλοντος) και εκπόνησης μελέτης για τη διαχείρισης των φερτών υλικών στα ρέματα που καταλήγουν στη λίμνη Βόλβη. 

Για τα τρία έργα έχει υπογραφή σχετική προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Βόλβης, προκειμένου να υποστηρίξει ο Δήμος τη διαδικα-

σία ανάθεσης με την τεχνική του υπηρεσία. 

 Επιπρόσθετα, έχει κατατεθεί στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η τελική τροποποίηση του 

τεχνικού δελτίου που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης καλύπτοντας ουσιαστικά το διαθέσιμο ποσό από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

Στο νέο τεχνικό δελτίο έχουν ενταχθεί έργα και δράσεις αναφορικά με τη διαχείριση των ιχθυοαποθεμάτων της λίμνης Βόλβης, τη διαχεί-

ριση της Βόσκησης, τη δημιουργία ενός οικολογικού σήματος για την πιστοποίηση δραστηριοτήτων του πρωτογενούς και δευτερογενούς 

τομέα που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα καθώς επίσης και η εκπόνηση έρευνας για τη βελτίωση των εδαφοϋ-

δατικών πόρων στην περιοχή της λίμνης Κορώνειας. Επιπλέον, έχει συμπεριληφθεί η δημιουργία υλικού ευαισθητοποίησης, η προμήθεια 

ενός μικρού λεωφορείου για την υποστήριξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών επισκέψεων και η δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών στην 

περιοχή των δύο λιμνών. 

 Στόχος του Φορέα Διαχείριση είναι η ορθολογική αξιοποίηση των πηγών χρηματοδότησης με γνώμονα την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος και την ανάδειξη της περιοχής αρμοδιότητάς του.  

Μάριος Αστερίου 

Οικονομολόγος, MPhil 

Αρχές του Σεπτέμβρη ομάδα επιστημόνων του αναδόχου που έχει αναλάβει την πα-

ρακολούθηση των θηλαστικών, φιλοξενήθηκε για μία εβδομάδα στις εγκαταστάσεις του Κέ-

ντρου Πληροφόρησης Απολλωνίας που ανήκει στο Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας 

Βόλβης. Σκοπός της επίσκεψης ήταν ο εντοπισμός θέσεων δειγματοληψίας νυχτερίδων σε 

όλη την περιοχή αρμοδιότητας του Φ.Δ. Οι επισκέψεις στο πεδίο πραγματοποιήθηκαν από 

Δευτέρα (2/9) έως Σάββατο (7/9) από το πρωί έως το απόγευμα, σε σκοπό την κάλυψη όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερης έκτασης της περιοχής αρμοδιότητας του Φ.Δ.  

    Η άριστη γνώση των υπαλλήλων του Φ.Δ., για τη γεωμορφολογία της περιοχής, σε συνδυ-

ασμό με τις υποδείξεις του κ. Γεωργιακάκη (Δρ. Περιβαλλοντικής Βιολογίας) δημιούργησαν 

τις καλύτερες προϋποθέσεις  για τον εντοπισμό κατάλληλων θέσεων δειγματοληψίας νυχτερί-

δων (εικ. 1), καθώς πρόκειται για ένα ζώο του οποίου η παρακολούθηση απαιτεί ιδιαίτερες 

γνώσεις.  

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στο πεδίο, εντοπίστηκαν σε τρία διαφορετικά σημεία, 

άτομα του γένους Pipistrellus (εικ. 2) και Myotis, καθώς και άτομα του είδους Rhinolophus ferrumequinum. 

H παρακολούθηση των νυχτερίδων, η οποία περιλαμβάνει παρατήρηση, τοποθέτηση διχτυών παρεμ-

βολής, ηχογράφηση υπερήχων κ.α., θα πραγματοποιηθεί σε πρώτη φάση τον Οκτώβριο, εάν οι κλιμα-

τικές συνθήκες το επιτρέψουν και θα συνεχιστεί την ερχόμενη άνοιξη (2013).  

Ανθή Βαφειάδου 

Υπεύθυνη  Γραφείου Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος 
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Στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης ορνιθοπανίδας του Φορέα Διαχείρισης 

λιμνών Κορώνειας Βόλβης (Φ.Δ.) κατά την καλοκαιρινή περίοδο καταγράφηκαν πάνω από 125 

είδη στην περιοχή.  Ανάμεσα σε αυτά παρατηρήθηκε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ένα 

άτομο του είδους Aquila heliaca (βασιλαετός) (εικ.1), ενώ συνεχίζεται η αναπαραγωγή του Cygnus 

olor (βουβόκυκνος) στην Κορώνεια, αλλά και στη Βόλβη (εικ. 2). Από την αναπαραγωγή στη Βόλ-

βη 1955 ενήλικων ατόμων του είδους Podiceps cristatus (σκουφοβουτηχτάρι), προέκυψαν 1703 νεοσ-

σοί.  

    Όπως κάθε χρόνο συνεχίστηκε η  συνεργασία με το σταθμό Α΄ βοηθειών 

«Δράση για την Άγρια Ζωή». Στο σταθμό παραδόθηκαν προς περίθαλψη 22 

άγρια πτηνά, μεταξύ των οποίων ένα άτομο Falco peregrinus (πετρίτης), ένα 

Hieraaetus pennatus (γερακαετός), ένα Pelecanus crispus (αργυροπελεκάνος), κα-

θώς και αρκετοί νεοσσοί διαφόρων ειδών. Τέλος, για δεύτερη συνεχή χρονιά 

πραγματοποιήθηκε με επιτυχία πρόγραμμα επανένταξης νεοσσών του είδους 

Athene noctua (κουκουβάγια), Falco tinnunculus (βραχοκιρκίνεζο) και Ciconia 

ciconia (λευκοπελαργός). 

Λίλα Κάρτα 

Γραφείο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος 

Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας 
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Πρόγραμμα επόπτευσης-φύλαξης 

  Κατά την διάρκεια του 3ου τριμήνου 2012 υλοποιήθηκε το 

πρόγραμμα φύλαξης, βάσει του Σχεδίου Επόπτευσης. Συνολικά 

πραγματοποιήθηκαν 124 περιπολίες  και 744 ώρες φύλαξης, 

καλύπτοντας την επικράτεια της περιοχής αρμοδιότητάς μας 

 Οι παράνομες δραστηριότητες που εντοπίσθηκαν κατά τις 

εξορμήσεις των υπαλλήλων του φορέα, είναι 26. Τα περισσότερα 

περιστατικά αφορούν στην απόρριψη απορριμμάτων και μπαζών 

και στις παράνομες αμμοληψίες με 16 και 4 περιστατικά 

αντίστοιχα, όπως φαίνονται και στο γράφημα 1.  

 Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το μήνα Αύγουστο υπήρξε μείωση 

των παραβατικών ενεργειών, προφανώς λόγω της διακοπής των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων για το διάστημα αυτό (γράφημα 2). Αξίζει να επισημανθεί ότι τα περισσότερα περιστατικά σημειώθηκαν 

στην Γ΄ Ζώνη Προστασίας, ενώ λιγότερα στην Β΄ και Α΄ Ζώνη. Μόλις 2 περιστατικά εντοπίσθηκαν στη Ζώνη Α΄, γεγονός που 

υποδηλώνει την έντονη παρουσία των υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης στο Εθνικό Πάρκο.  

Φωτεινή Τσαβδάρογλου 

Υπεύθυνη τμήματος Επόπτευσης-Φύλαξης 



  Στο πλαίσιο του προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού, αλλά και εκπαίδευσης των παιδιών και 

των νέων, ο Φορέας Διαχείρισης πραγματοποίησε εκστρατεία ενημέρωσης σε σχολεία του δήμου Ωραικοκάστρου. Συνολικά τρία 

σχολεία και δύο δημοτικές βιβλιοθήκες στο Ωραιόκαστρο, το Παλαιόκαστρο, τη Λητή, τον Δρυμό και το Μελισσοχώρι πήραν μέρος 

στη δράση που ξεκίνησε στις 11 Ιουλίου και ολοκληρώθηκε στις 27 Αυγούστου. Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν έντεκα πα-

ρουσιάσεις, ενώ οι μαθητές που πήραν μέρος ήταν τουλάχιστον 90. 

 Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Απασχόληση» είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τρεις παρουσιά-

σεις σχετικά με α) τα μεταναστευτικά πουλιά της προστατευόμενης περιοχής, β) την ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης των μαθη-

τών, γ) τις αιτίες και τα αποτελέσματα της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Στο τέλος κάθε συνάντησης υπήρχε ελεύθερος χρόνος για 

παιχνίδι και κατασκευές με θέμα το περιβάλλον. 

 Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία την Αντιδήμαρχο Παιδείας και Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου Ωραιοκάστρου, κυρία Ειρή-

νη Κέπετζη, καθώς επίσης και τους εκπαιδευτικούς που μας βοήθησαν στις συναντήσεις. 

Ακολουθούν φωτογραφίες από τις έντεκα συνολικά εκδηλώσεις. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννα Υφαντίδου 

Υπεύθυνη Ενημέρωσης-Πληροφόρησης και Γραφείου Τύπου 

Εκστρατεία ενημέρωσης στους μαθητές του δήμου Ωραιοκάστρου 
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Απογραφή λευκοπελαργών 2012 
  Για πέμπτη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε απογραφή των θέσεων φωλεοποίησης 

του είδους Ciconia ciconia (λευκοπελαργός) (εικ. 1) από το Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κο-

ρώνειας  Βόλβης (Φ.Δ.), σε όλη τη λεκάνη της Μυγδονίας. Η απογραφή ξεκίνησε στις 27 

Ιουνίου και ολοκληρώθηκε 19 Ιουλίου. 

Κατά την απογραφή εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν οι ενεργές φωλιές, το πλήθος 

των νεοσσών, τα ζεύγη με ανεπιτυχή αναπαραγωγή, τα άτομα που απεβίωσαν μετά από 

περίθαλψη, τα άτομα που βρέθηκαν νεκρά, το είδος της φωλιάς και ο βιότοπος στον οποίο 

ήταν η φωλιά. Στον Πίν. 1 παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της αναπαραγωγής 

των τελευταίων ετών. 

  Πίνακας 1. Αποτελέσματα απογραφής Ciconia ciconia στα έτη 2008-2012 

 

Σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη το πλήθος των φωλιών είναι σταθερό, αλλά το πλήθος των νεοσ-

σών παρουσιάζει μεγάλη μείωση. Αυτό πιθανώς να οφείλεται στις άσχημες καιρικές συνθήκες που 

επικρατούσαν κατά την περίοδο Μαΐου - Ιουνίου, περίοδος που τα πτηνά κλωσάνε ή μόλις έχουν βγει 

οι νεοσσοί. Από τα άτομα που περιθάλφθηκαν σε συνεργασία με το σταθμό Α΄ βοηθειών «Δράση για 

την Άγρια Ζωή», δύο επανεντάχθηκαν και απελευθερώθηκαν, ενώ το ένα από αυτά δακτυλιώθηκε (εικ. 

2) από την Εύα Στετς. 

Λίλα Κάρτα 

Έτος 2008 2009 2010 2011 2012 

Πλήθος Ενεργών              

Φωλιών 87 99 86 90 90 

Πλήθος         Νεοσσών 
228 185 228 211 152 
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Στηρίζουμε την Οικογιορτή του δήμου 
  Για πρώτη φορά, ο Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης συμμετείχε στην 

καθιερωμένη «Γιορτή της Θάλασσας-Οικογιορτή», που διοργανώθηκε από τον δήμο 

Βόλβης και πραγματοποιήθηκε από την Τρίτη 24 Ιουλίου έως την Κυριακή 29 Ιουλίου 

στο λιμάνι του Σταυρού. Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για τις αρμοδιότητες του Φορέα 

Διαχείρισης καθώς επίσης και για τα προβλήματα της προστατευόμενης περιοχής.  

Στο περίπτερο του Φορέα Διαχείρισης, υπήρχε ενημερωτικό υλικό και ένας προτζέκτορας 

στον οποίο προβάλλονταν εικόνες από τις ομορφιές και τη βιοποικιλότητα της περιοχής. 

Τέλος, με τη βοήθεια του προσωπικού από το αγρόκτημα «Ιππόκοσμος» φτιάξαμε 

κατασκευές από πηλό και άχυρα, καθώς και φωλιές για χελιδόνια και περιστέρια.  

Ο Φορέας Διαχείρισης, με πόρους από το Πράσινο Ταμείο, χρηματοδότησε την 

Οικογιορτή που πραγματοποιήθηκε στο δήμο Βόλβης, με ποσό 1.150,00€. 

 
Ιωάννα Υφαντίδου 

Υπεύθυνη Ενημέρωσης, Πληροφόρησης και Γραφείου Τύπου 
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