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Το Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης βρί σκε-
ται στη Μακεδονία (23o 23’ Α, 40o 39’ Β). Είναι επίσης
ΣΠΠΕ, ΠΕΠ και Περιοχή Ραμσάρ και συμπεριλαμβάνει
διεθνώς σημαντικούς πληθυσμούς από πολλά είδη που-
λιών (Χανδρινός & Καστρίτης 2009, Πορτόλου κ. α.
2009. Η ορνιθολογική παρακολούθηση, για την οποία
υπεύθυνος είναι ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού
Πάρκου και εκτελείται από ομάδα ορνιθολόγων, συμ-
περιλαμβάνει και δακτυλιώσεις πουλιών, κυρίως στρου-
θιόμορφων (Παναγιωτοπούλου & Μπούσμπουρας
2013). Με τη μέθοδο των δακτυλιώσεων μπορούν να
συλλεχθούν πολύτιμα στοιχεία για την οικολογία των
πουλιών, όπως διαδρομές που ακολουθούν κατά τη με-
τανάστευση, πόσο λίπος συγκεντρώνουν πριν τη μετα-
νά στευση, αλλαγές βάρους, διάρκεια ζωής κ.α.
Προη γουμένως, συστηματικές δακτυλιώσεις πουλιών
είχαν γίνει μόνο κατά τα έτη 1977-1978 από αλλοδα-
πούς δακτυλιωτές (Ακριώτης & Χανδρινός 2004). 

Δακτυλιώσεις έγιναν στις παρακάτω περιοχές και ημε-
 ρομηνίες: 1) Απολλωνία, Λίμνη Βόλβη, 13-16/10
/2012, 2) Λίμνη Μαυρούδα, 28-29/1/2013, 3) Λίμνη
Μαυρούδα, 26/04-1/05/2013, 4) Λουτρά Απολλωνίας,
Λίμνη Βόλβη, 4-6/06/2013, 5) Πλατεία, νότια της Λί-
μνης Βόλβης, 6-8/06/2013, 6) Απολλωνία, Λίμνη

Βόλβη, 25-30/09/2013 και 7) Άγιος Βασίλειος, Λίμνη
Κορώνεια, 20-24/03/2014. Τα πουλιά συλλαμβάνον-
ταν με ειδικά δίχτυα, τα οποία στήνονταν κυρίως σε
υγροτοπικά ενδιαιτήματα (καλαμώνες, συστάδες αρμυ-
ρικιών και παρόχθιες συστάδες δένδρων). Αφού τα
πουλιά δακτυλιώνονταν, γινόταν προσδιορισμός
φύλου και ηλικίας με τη βοήθεια των σχετικών οδηγών
(Baker 1993, Prater et al. 1997, Svensson 2005) και
παίρνονταν μετρήσεις φτερούγας, ταρσού, γινόταν εκτί-
μηση του λίπους με βάση ειδική κλίμακα και ζυγίζονταν.
Έπειτα απελευθερώνονταν. Έγινε σύγκριση των μετρή-
σεων φτερούγας, ταρσού, βάρους και λίπους σε 5 είδη
πουλιών που πιάστηκαν σε σημαντικούς αριθμούς και
την άνοιξη και το καλοκαίρι: Σταυλοχελίδονο (Hirundo
rustica) - όχι ταρσός στο είδος αυτό- Ψευταηδόνι (Cet-
tia cetti), Σχοινοποταμίδα (Acrocephalus schoeno -
baenus), Καλαμοποταμίδα (A. scirpaceus) και Τσι  -
χλο  ποταμίδα (A. arundinaceus).
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Εισαγωγή

Συνολικά δακτυλιώθηκαν 1.092 πουλιά από 56 είδη.
Οι μεγαλύτεροι αριθμοί δακτυλιώθηκαν στη Λίμνη
Βόλβη το φθινόπωρο του 2013. Τα πουλιά ήταν κυ-
ρίως στρουθιόμορφα, κυρίως μέλη της οικογένειας
Sylviidae, και τα είδη που δακτυλιώθηκαν σε μεγαλύτε-
ρους αριθμούς ήταν ο Θαμνοφυλλοσκόπος (Phyllo-
scopus trochilus), ο Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla)
και η Καλαμοποταμίδα (Εικόνα 1). Από τα μη στρου-
θιόμορφα, η Αλκυόνη (Alcedo atthis) ήταν το πολυ -
αριθμότερο είδος. Το πιο αξιόλογο είδος που
δα κτυλιώθηκε ήταν ο Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica),
το οποίο είχε μόλις πρόσφατα καταγραφεί στην πε-

ριοχή μελέτης. Υπήρχε και μια διεθνής επανεύρεση, μιας
Σχοινοποταμίδας με φινλανδικό δαχτυλίδι που πιά-
στηκε στη Λίμνη Μαυρούδα την άνοιξη του 2013. Κατά
το στατιστικό έλεγχο για τις μετρήσεις των πέντε ειδών
που προαναφέρθηκαν, στο Σταυλοχελίδονο βρέθηκαν
στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς το μήκος φτε-
ρούγας (μεγαλύτερο την άνοιξη) λίπους και βάρους (με-
γαλύτερα το φθινόπωρο), ενώ στην Καλαμοποταμίδα
βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις τιμές του
λίπους (μεγαλύτερες το φθινόπωρο). Δε βρέθηκαν στα-
τιστικά σημαντικές διαφορές στα υπόλοιπα τρία είδη.

Μεθοδολογία

τη μετανάστευση. Στο ότι στα υπόλοιπα είδη δε βρέθη-
καν στατιστικά σημαντικές διαφορές πιθανώς οφείλον-
ται στο ότι το μεν Ψευταηδόνι δεν είναι μεταναστευτικό
είδος και επομένως δε χρειάζεται να συγκεντρώσει
λίπος το φθινόπωρο, ενώ στα άλλα δύο είδη ίσως
οφείλεται στο γεγονός ότι η εποχή που πιάστηκαν αυτά
τα πουλιά ήταν αρκετά μετά την κύρια μετανάστευση των
ειδών αυτών και μάλλον αυτά που πιάστηκαν ήταν «κα-
θυστερημένα» πουλιά που δεν είχαν ακόμη συγκεν-
τρώσει αρκετό λίπος.
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Οι μεγαλύτεροι αριθμοί πουλιών που δακτυλιώθηκαν
ήταν το φθινόπωρο στη Λίμνη Βόλβη. Γενικά, από την
ελληνική εμπειρία τουλάχιστον, στους υγροτόπους πιά-
νονται πολύ περισσότερα πουλιά το φθινόπωρο παρά
την άνοιξη. Αυτό οφείλεται πιθανότατα στο ότι το φθι-
νόπωρο οι πληθυσμοί των πουλιών είναι πολύ αυξη-
μένοι λόγω της αναπαραγωγής, αλλά και στο ότι πολλά
πουλιά μένουν για κάποιο διάστημα σε αυτούς με
σκοπό να συγκεντρώσουν αρκετό λίπος για τη μετανά-
στευση. Τα είδη που πιάστηκαν είναι γενικά τυπικά για
υγροτόπους. Οι μεγαλύτερες τιμές στο μήκος της φτε-
ρούγας την άνοιξη στο Σταυλοχελίδονο πιθανότατα
οφείλεται στο ότι το φθινόπωρο τα περισσότερα που-
λιά ήταν νεαρά και έχουν κάπως μικρότερες φτερούγες.
Οι μεγαλύτερες τιμές λίπους και βάρους στο είδος αυτό,
καθώς και λίπους στην Καλαμοποταμίδα, οφείλεται στο
ότι τα πουλιά το φθινόπωρο συγκεντρώνουν λίπος για
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