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«Χελιδονίσματα 2018»
Ο Φορέας Διαχείρισης Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας
σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρεία διοργάνωσαν μια ακόμη γιορτή για τα
χελιδόνια τα «Χελιδονίσματα 2018», μια εκδήλωση
που αποτελεί καλωσόρισμα στην άνοιξη και τα
χελιδόνια.
Συνέχεια στη σελίδα 3
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Ενημερωτικό δελτίο
του Φορέα Διαχείρισης Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας

editorial

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Κομηνός θεόδωρος

2
Σχεδιασμός- επιμέλεια κειμένων:
Μαριάνθη Παπαγιάννη - Τμήμα Πληροφόρησης

Σκοπός της γιορτής ήταν τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τον ερχομό των χελιδονιών, το
μακρύ τους ταξίδι και να τα βοηθήσουν φτιάχνοντας τις δικές τους φωλιές από πηλό.
Οι μικροί μαθητές, με τη βοήθεια του προσωπικού του Φορέα, κατασκεύασαν με μεγάλο ενθουσιασμό
τις φωλιές από πηλό για τα χελιδόνια. Εκτός από τις χελιδονοφωλιές, είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν μία ενδιαφέρουσα παρουσίαση για το ταξίδι των χελιδονιών με θέμα:
«Υποδεχόμαστε την Άνοιξη και τα χελιδόνια», καθώς επίσης να ασχοληθούν με διάφορες χειροτεχνίες
και ζωγραφιές.
Στο φετινό κάλεσμα του Φορέα ανταποκρίθηκαν τμήματα από το 1ο ,2ο ,3οΔημοτικό σχολείο
Ηγουμενίτσας και το Δημοτικό Γραικοχωρίου. Από το νομό Πρέβεζας το σχολείο που συμμετείχε στην
γιορτή ήταν το 1ο Δημοτικό σχολείο Καναλακίου. Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην
Ηγουμενίτσα στο Πάνθεον την Τρίτη 20 Μαρτίου 2017 με συνολικό αριθμό 80 μαθητών και η δεύτερη
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πληροφόρησης Αχέροντα στην Αμμουδιά την Πέμπτη 29
Μαρτίου με τη συμμετοχή 50 μαθητών.
Η εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη για Δευτέρα 19
Μαρτίου ακυρώθηκε λόγο δυσμενών καιρικών συνθηκών.
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ΜΕΣΟΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
2018
Ευαγγελία Συντιχάκη - Βιολόγος MSc

Το
Σάββατο
13
Ιανουαρίου
2018
πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία από το
επιστημονικό προσωπικό και προσωπικό
φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης Αχέροντα και
Καλαμά με τη συμμετοχή εθελοντών, οι
Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων
Πουλιών (ΜΕΚΥΠ) σε συνεργασία με την
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία (ΕΟΕ).
Οι ΜΕΚΥΠ αποτελούν μέρος ενός
παγκόσμιου προγράμματος της Διεθνούς
Οργάνωσης Υγροτόπων (Wetlands International). Καταγράφονται κυρίως υδρόβια και
παρυδάτια είδη που διαχειμάζουν στους
υγρότοπους αλλά και αρπακτικά. Διενεργούνται
σε πάνω από 160 υγροτόπους και αποτελούν
ένα από τα μακροβιότερα προγράμματα
παρακολούθησης πληθυσμών πουλιών στην
Ελλάδα ώστε τα δεδομένα που συλλέγονται να
αποσκοπούν σε έναν σχεδιασμό μέτρων
διαχείρισης και προστασίας, διατήρησης των
πτηνών στα οποία παρατηρούνται μειωτικές
τάσεις. Παρατηρήθηκαν πάνω από 60
διαφορετικά
είδη
πουλιών όπως φαλαρίδες, κιρκίρια, τα
σφυριχτάρια,τις πρασινοκέφαλες πάπιες και χο
υλιαρόπαπιες.
Εκατοντάδες παρυδάτια είδη εντοπίστηκαν,
όπως σκαλίδρες, τρύγγες, χαραδριοί κ.α.
Εκατοντάδες φοινικόπτερα βρήκαν τροφή και
καταφύγιο στις λιμνοθάλασσες του Καλαμά και
τουΑχέροντα. Μαυροκέφαλες πάπιες και σαρσέ
λες ξεχώρισαν ανάμεσα σε εκατοντάδες
διαφορετικά είδη χηνόμορφων.
Συνολικά την ίδια μέρα καταμετρήθηκαν σε
όλες
τις
προστατευόμενες
περιοχές
αρμοδιότητας του φορέα διαχείρισης 22.287
άτομα από υδρόβια και παρυδάτια είδη
πουλιών.
Μεγάλος αριθμός αρπακτικών πουλιών
όπως γερακίνα, ξεφτέρι, βραχοκιρκίνεζο καλαμ
όκιρκος
και
χειμωνόκιρκος
αλλά
και
ο στικταετόςέκαναν την εμφάνισή τους όλες τις
προστατευόμενες περιοχές. Οι κύκνοι και
οι πελεκάνοι προτίμησαν και φέτος τις
λιμνοθάλασσες του Καλαμά και του Αχέροντα
αλλά και του έλους Καλοδικίου.
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Για μια ακόμη φορά οι προστατευόμενες
περιοχές της Θεσπρωτίας αναδεικνύουν
τη σημαντικότητά τους ως υγρότοποι
ιδιαίτερης οικολογικής αξίας για τα
διαχειμάζοντα αλλά και για τα
μεταναστευτικά είδη πουλιών κατά τη
διάρκεια του χειμώνα.

Παγκόσμια
Ημέρα
Υγροτόπων 2018

Την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων ο
Φορέας Διαχείρισης πραγματοποίησε εκδήλωση στον υγρότοπο Βατάτσα με φετινό
θέμα «Υγρότοποι για ένα βιώσιμο μέλλον στις πόλεις». Μαθητές από το 3ο δημοτικό σχολείο
και το δημοτικό σχολείο Νέας Σελεύκειας ( σύνολο 60 ), επισκέφθηκαν τον υγρότοπο και
ενημερώθηκανσχετικά με τη σημασία της προστασίας και τα οφέλη των υγροτόπων μεταξύ
των οποίων οι άνθρωποι που ζουν στις κοντινές πόλεις. Επίσης έγινε αναφορά για
την χλωρίδα και πανίδα της περιοχής. Με τη βοήθεια των φυλάκων, τα παιδιά είχαν την
δυνατότητα να παρατηρήσουν και να αναγνωρίσουν διάφορα είδη ορνιθοπανίδας με τα
τηλεσκόπια και κιάλια του φορέα όπως φλαμίνγκο, λευκοτσικνιά, αργυροπελεκάνο, και
διάφορα είδη χηνόμορφων.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ 3o
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ
ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ

Ο Φορέα Διαχείρισης Καλαμά, Αχέροντα και Κέρκυρας συμμετείχε στο 3ο Συνέδριο του Αδριατικού
Μεταναστευτικού Διαδρόμου των πουλιών (Adriatic Flyway) που πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως
τις 23 Μαρτίου 2018 στο Εθνικό Πάρκο της Frushka Gora της Σερβίας με παρουσία του προέδρου, ο
οποίος παρουσίασε και δυο Poster. Το συνέδριο αυτό, που διοργανώθηκε από την Ορνιθολογική
Εταιρεία της Σερβίας (Bird Protection and Study Society of Serbia, BPSSS) και το EURONATUR,
συγκέντρωσε περισσότερους από 80 συμμετέχοντες, που εκπροσωπούσαν πάνω από 15
οργανισμούς από όλα σχεδόν τα Βαλκάνια, την Ουγγαρία, την Αυστρία και την Γερμανία αλλά και
εκπροσώπους από την σύμβαση της Βέρνης και της Βόννης, την AEWA, το BirdLife, το Δίκτυο
Προστατευόμενων Περιοχών - Green Belt, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την UNEP, που ασχολούνται
με τη διατήρηση των πτηνών, το περιβαλλοντικό έγκλημα, το παράνομο εμπόριο ζωικών και φυτικών
ειδών, την παράνομη χρήση δηλητηρίων, το παράνομο κυνήγι, κ.α. με σκοπό την ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών και νέων πληροφοριών σχετικά με την παρακολούθηση και τη διατήρηση των
μεταναστευτικών πτηνών κατά μήκος της Αδριατικής μεταναστευτικής οδού που αποτελεί συνέχεια
του μεταναστευτικού διαδρόμου του Ιονίου Πελάγους.
Ο Φορέας αποτελεί και το νοτιότερο σημείο της Green Belt, ενός δικτύου προστατευόμενων περιοχών
που εκτείνεται κατά μήκος των συνόρων των χωρών των πρώην ανατολικών χωρών από την βόρεια
Ευρώπη μέχρι και τα σύνορα της Ελλάδας με την Αλβανία και την Βουλγαρία.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου ο Φορέας αντάλλαξε απόψεις σε θέματα σχετικά με την διαχείριση των
περιοχών αρμοδιότητάς του με ιδιαίτερη αναφορά σε αυτές που βρίσκονται στα σύνορα με την
Αλβανία. Επίσης έγινε αναφορά σε μελλοντικές συνεργασίες με οργανισμούς που βρίσκονται στην
ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής.
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Η
πανελλήνια
εθελοντική
εκστρατεία “Let’s do it Greece” διοργα
νώθηκε φέτος για έβδομη συνεχόμενη
χρονιά
και
πραγματοποιήθηκε
ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα
την Κυριακή 29 Απριλίου 2018.
Πρόκειται
για
την
μεγαλύτερη,
παράλληλη, εθελοντική, περιβαλλοντική
δράση με την συμμετοχή χιλιάδων
εθελοντών. Εθελοντές σε διαφορετικά
σημεία της χώρας συντονίστηκαν και
έδρασαν από κοινού με στόχο την
απομάκρυνση
των
διαφόρων
απορριμμάτων συμβάλλοντας στην
διάδοση του εθελοντισμού και της
αγάπης για το φυσικό περιβάλλον.
Ο Φορέας Διαχείρισης ΚαλαμάΑχέροντα-Κέρκυρας έδωσε και φέτος το
παρόν συμμετέχοντας για μια ακόμη
φορά στην δράση καθαρισμού. Με
διοργανωτή
το
Δήμο
Ηγουμενίτσας o
Φορέας Διαχείρισης
καθάρισε τμήμα της παραλίας Δρεπάνου
μαζί
με
το
1ο
Σύστημα
Ναυτοπροσκόπων Ηγουμενίτσας.
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Αφιέρωμα
Χαλκόκοτα

Ευαγγελία Συντιχάκη - Βιολόγος MSc

Στο Δέλτα Καλαμά κάθε χρόνο
αναπαράγεται ένας από τους
σημαντικότερους πληθυσμούς σε
εθνικό επίπεδο ερωδιών μεταξύ των
οποίων και η Χαλκόκοτα (Plegadis
falcinellus).

Η χαλκόκοτα ανήκει στην οικογένεια
των Θρησκειορνιθιδών
(Threskiornithidae) και θεωρείται
προστατευόμενο είδος που κινδυνεύει
με εξαφάνιση. Είναι μεταναστευτικό
είδος που ξεχειμωνιάζει νότια της
Σαχάρας και επιστρέφει στην Ευρώπη
στα μέσα του Απρίλη. Σχηματίζει
μικρές αποικίες φωλιάζοντας σε
πυκνούς καλαμιώνες ή συστάδες
δέντρων. Γεννά 3 με 6 αυγά που τα
επωάζει κυρίως το θηλυκό για 21
περίπου ημέρες. Τρέφεται κυρίως με
υδρόβια έντομα, βδέλλες, σκουλήκια,
μικρά καρκινοειδή και σπάνια με μικρά
ψάρια και αμφίβια.
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Η χαλκόκοτα είναι καλοκαιρινός επισκέπτης του δέλτα Καλαμά όπου εντοπίζεται το διάστημα μέσα
Μαρτίου με αρχές Σεπτεμβρίου. Κατά την εαρινή μετανάστευση σταθμεύει ένας σημαντικός αριθμός
ατόμων, ενώ κατά την αναπαραγωγική περίοδο στην περιοχή φωλιάζει ο μεγαλύτερος αριθμός ατόμων
σε εθνικό επίπεδο (Νήσος Πρασούδι). Οι υγρολιβαδικές εκτάσεις κοντά στην παλιά κοίτη Καλαμά και
στο βάλτο Φιλιππιάδας χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των μεταναστευτικών ατόμων ενώ τον μήνα
Ιούνιο και Αύγουστο τόσο τα ενήλικα όσο και οι νεοσσοί τρέφονται στις υγρολιβαδικές εκτάσεις που
πλημμυρίζουν από τους κτηνοτρόφους με σκοπό το πότισμά τους. Μέχρι και τα μέσα Ιουλίου τρέφονται
σε ορυζώνες. Η κατανομή του πληθυσμού χαλκόκοτας στις περιοχές του Δέλτα Καλαμά και οι
μετακινήσεις του για τροφοληψία σε σχέση με την περίοδο και το στάδιο ανάπτυξης των ατόμων
χαλκόκοτας φαίνονται στο γράφημα 1 και στον πίνακα 1.

Είναι φανερό πως αλλαγή στην χρήση γης αυτών των εκτάσεων θα έχει σοβαρά αρνητικές συνέπειες
στους πληθυσμούς όχι μόνο της χαλκόκοτας αλλά και άλλων ειδών, στα οποία συγκαταλέγονται και
είδη απειλούμενα σε εθνικό επίπεδο.

Είναι αναγκαία η διατήρηση και ενίσχυση της γεωργικής

πρακτικής πλημμυρίσματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες με τη δημιουργία παροδικών υγρολίβαδων
για τη διατροφή των ειδών και περιορισμός της θήρας στους ορυζώνες για τη βελτίωση της ποιότητας
των ενδιαιτημάτων διατροφής τους. Τέλος σημαντική είναι και η ορθολογική χρήση των υδάτινων
πόρων, των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων στις εκτάσεις διατροφής της παρατηρηθείσας
ορνιθοπανίδας και ειδικότερα της χαλκόκοτας.
Από τα στοιχεία των μηνιαίων μετρήσεων που
πραγματοποιεί στο πλαίσιο παρακολούθησης
της ορνιθοπανίδας των περιοχών ευθύνης του ο
Φορέας

Διαχείρισης

Καλαμά-Αχέροντα-

Κέρκυρας, προκύπτει το ακόλουθο γράφημα με
τις

παρατηρήσεις

του

μέγιστου

αριθμού

ατόμων στο σύνολο των περιοχών του δέλτα
Καλαμά. Τα δυο τελευταία έτη παρατηρείται
μια σχετική μείωση των ατόμων που τρέφονται
στις προστατευόμενες περιοχές.
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Επισκέψεις στα κέντρα ενημέρωσης Αχέροντα και
Καλαμά το πρώτο τετράμηνο του 2018
Επίσκεψη του ΙΕΚ
Ηγουμενίτσας στο κέντρο
πληροφόρησης Αχέροντα
Το τμήμα "Τεχνικός τουριστικών μονάδων
και επιχειρήσεων φιλοξενίας" του ΙΕΚ
Ηγουμενίτσας επισκέφθηκε την Παρασκευή
12 Ιανουαρίου 2018 το κέντρο πληροφόρησης
Αχέροντα στην Αμμουδιά. Οι σπουδαστές
ξεναγήθηκαν στην έκθεση και γνώρισαν
την προστατευόμενη περιοχή που περιβάλλει
τον ποταμό Αχέροντα (Στενά - Εκβολές).

Επίσκεψη του ΙΕΚ
Ηγουμενίτσας στο κέντρο
πληροφόρησης Καλαμά

Ξενάγηση του δημοτικού
σχολείου Παραποτάμου στη
λιμνοθάλασσα Βατάτσας

To τμήμα "Τεχνικός τουριστικών μονάδων και
επιχειρήσεων φιλοξενίας" του ΙΕΚ
Ηγουμενίτσας επισκέφθηκε την Τετάρτη 7
Μαρτίου 2018 το κέντρο πληροφόρησης Καλαμά
στην Σαγιάδα. Οι σπουδαστές ξεναγήθηκαν στην
έκθεση, παρακολούθησαν ντοκιμαντέρ σχετικό
με τις περιοχές ευθύνης του φορέα και
παρατήρησαν διάφορα είδη ορνιθοπανίδας με
τηλεσκόπια και κιάλια του ΦΔ. Επίσης τους
μοιράστηκε ενημερωτικό υλικό.

Σαράντα περίπου μαθητές και συνοδοί
εκπαιδευτικοί από το Δημοτικό Σχολείο
Παραποτάμου επισκέφθηκαν την
Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 την
λιμνοθάλασσα "Βατάτσα" στο Δρέπανο. Οι
μικροί μαθητές, είχαν την ευκαιρία να
δουν από κοντά τα πουλιά του υγροτόπου
(φλαμίνγκο, λευκοτσικνιά,
αργυροπελεκάνο, φαλαρίδες κλπ) μέσω της
χρήσης του εξοπλισμού παρακολούθησης
(κιάλια, τηλεσκόπια) με την καθοδήγηση
των φυλάκων του Φορέα Διαχείρισης
αλλά και να ενημερωθούν για τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά (χλωρίδα -πανίδα) της
προστατευόμενης περιοχής από το
προσωπικό ενημέρωσης του ΦΔ.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018

Στις 1 και 9 Φεβρουαρίου 2018 και στις 2 Μαρτίου 2018 το
προσωπικό ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης πραγματοποίησε
επίσκεψη στο:


Δημοτικό Σχολείο Μαζαρακιάς (5 μαθητές),



Δημοτικό Σχολείο Παραποτάμου (41 μαθητές) και



Δημοτικό Σχολείο Γραικοχωρίου (45 μαθητές)
Σκοπός των επισκέψεων ήταν η ενημέρωση μαθητών και
εκπαιδευτικών για
την
πλούσια
χλωρίδα
και πανίδα
των
προστατευόμενων περιοχών των ποταμών Αχέροντα, Καλαμά και
Έλους Καλοδικίου καθώς και τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του Φορέα
Διαχείρισης στην περιοχή.
Οι επισκέψεις ολοκληρώθηκαν με συζήτηση μεταξύ των μικρών
μαθητών για τις περιοχές ευθύνης του Φορέα.

11

Φωτογραφικό υλικό από το αρχείο
του Φορέα Διαχείρισης

Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus)
Δέλτα καλαμά

Νήσος Πρασούδι
Κύκνος (Cygnus cygnus)

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας

Ψαλίδα (Anas acuta)

Ειρήνης & Φιλίας 1, Τ.Ε.Ι Ηγουμενίτσας,
Τ.Κ 46100 - Τηλ. 2665021319
http://www.kalamas-acherontas.gr
blog: fdkal-ach.blospot.gr
Αργυτοπελεκάνος (Pelecanus crispus)
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