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Αφιέρωμα
Βρωμοκούναβο

Ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα
και Καλαμά

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων

διοργάνωσε εκδήλωση σε συνεργασία με την ΛΒ’ Εφορεία
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στις 31-01-2017 με τη
συμμετοχή

της

Β’ τάξης

του

3ου

Δημοτικού

σχολείου

Ηγουμενίτσας στον Πύργο Ραγίου και στη λιμνοθάλασσα
Βατάτσα. …. συνέχεια στη σελίδα 3
1

Ενημερωτικό δελτίο
του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα

editorial

Ο Πρόεδρος

Κομηνός θεόδωρος

Σχεδιασμός- επιμέλεια κειμένων: Μαριάνθη
Παπαγιάννη - Τμήμα Πληροφόρησης
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Μαριάνθη Παπαγιάννη Τμήμα Πληροφόρησης

Τα παιδιά είχαν την δυνατότητα να
ξεναγηθούν και να ενημερωθούν για την
αρχαιολογική και πολιτιστική αξία του
Πύργου Ραγίου και να κατανοήσουν την
υψηλή οικολογική αξία των υγροτόπων στη
λιμνοθάλασσα Βατάτσα.

Στις 2 Φεβρουαρίου, όπου κάθε έτος γιορτάζεται η αξία των υγροτόπων, η Δ’ τάξη του 4ου Δημοτικού
σχολείου επισκέφθηκε την λιμνοθάλασσα Βατάτσα όπου και ενημερώθηκε για την χλωρίδα και την
πανίδα που βρίσκεται στην περιοχή με την βοήθεια του προσωπικού του Φορέα και παρατήρησε διάφορα
είδη ορνιθοπανίδας με τηλεσκόπιο και κιάλια.

Και στις δυο εκδηλώσεις, οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να παρατηρήσουν με τηλεσκόπιο και
κιάλια του Φορέα Διαχείρισης διάφορα είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής όπως φλαμίνγκο, φαλαρίδες,
κορμοράνοι, κύκνοι και διάφορα είδη παπιών όπως κιρκίρια, βαρβάρες, ψαλίδες, πρασινοκέφαλες κ.λ.π.
Στο τέλος τους μοιράστηκε ενημερωτικό υλικό και το παιδικό τεύχος "platalea" που ήταν αφιερωμένο
στην ημέρα αυτή.
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Μαριάνθη Παπαγιάννη Τμήμα Πληροφόρησης

Παγκόσμια Ημέρα Νερού
Ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών
Αχέροντα και Καλαμά πραγματοποίησε εκδήλωση στο
πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας για το νερό την Πέμπτη
23 Μαρτίου 2017 στο ποδηλατόδρομο Ηγουμενίτσας με
τη
συμμετοχή μαθητών του
2ου
Γυμνασίου
Ηγουμενίτσας. Αρχικά τα παιδιά ενημερώθηκαν για την
αξία και τους τρόπους εξοικονόμησης του νερού και στη συνέχεια έγινε μέτρηση pH,
δειγματοληψία και αναγνώριση βενθικών και άλλων οργανισμών.
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Μαριάνθη Παπαγιάννη - Τμήμα
Πληροφόρησης

Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών
Αχέροντα και Καλαμά σε συνεργασία με το Δήμο Σουλίου και το Δήμο
Ηγουμενίτσας συμμετείχε για ακόμη μια χρονιά στο Let’s do it Greece.
Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε:
α) Καθαρισμός στις όχθες του
ποταμού Αχέροντα (Στενά)
μαζί με τον Φιλοπρόοδο Όμιλο
Γλυκής,
β)
Καθαρισμός
της
παραλιακής ζώνης Δρεπάνου
μαζί
με
το
1ο Δημοτικό
Σχολείο Ηγουμενίτσας και τον
Αθλητικό Σύλλογο wing Tzun.
Επίσης οριοθετήθηκαν δυο
περιοχές με βασικές συστάδες
του σπάνιου κρίνου της άμμου
Παγκράτιο
παράλιο
(Pancratium maritimum) και
παρουσιάστηκε ένα προσχέδιο
της ενημερωτικής πινακίδας
που θα τοποθετηθεί κοντά
στο camping Δρεπάνου προς
πληροφόρηση
των
μελλοντικών επισκεπτών.
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Γιορτή για τον ερχομό των χελιδονιών
Μαριάνθη Παπαγιάννη Τμήμα Πληροφόρησης

Ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμάσε συνεργασία με
την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία διοργάνωσαν μια ακόμη γιορτή για τα χελιδόνια.
Σκοπός των «Χελιδονισμάτων» 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. Τα παιδιά εκτός από τις χελιδονοφωλιές , είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν μία ενδιαφέρουσα παρουσίαση για το ταξίδι των χελιδονιών ,καθώς
επίσης να ασχοληθούν με διάφορες χειροτεχνίες και ζωγραφιές σχετικές με τα χελιδόνια. Με
τις κατασκευές και τις ζωγραφιές τα παιδιά γνώρισαν ένα ανοιξιάτικο έθιμο για το
καλωσόρισμα των χελιδονιών.

Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Παραμυθιά την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 με
τη συμμετοχή μαθητών του 1ου Δημοτικού σχολείου Παραμυθιάς και η δεύτερη στην
Ηγουμενίτσα στις 6 και 7 Απριλίου 2017 με τη συμμετοχή μαθητών του 1ου, 3ου, 4ου
δημοτικού σχολείου Ηγουμενίτσας και μαθητές από το Δημοτικό σχολείο Γραικοχωρίου.
Συνολικό αριθμό συμμετεχόντων 200 μαθητές.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Συντιχάκη Ευαγγελία Βιολόγος MSc

ΒΡΩΜΟΚΟΥΝΑΒΟ
ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΚΑΛΑΜΑ

Πήρε το όνομά του από τη χαρακτηριστική μυρωδιά, που βγάζει
από ειδικούς αδένες του σώματός του. Ανήκει μαζί με το
κουνάβι, το πετροκούναβο, τη νυφίτσα, τον ασβό και τη βίδρα
στην οικογένεια των Μουστελιδών (Mustelidae). Η μυρωδιά είναι
πολύ δυσάρεστη και χρησιμεύει για να προστατεύει, όχι μόνο το
ίδιο αλλά και το χώρο του. Είναι ζώο μοναχικό και νυχτόβιο.
Όταν δεν σκάβει μόνο του τη φωλιά του, χρησιμοποιεί φωλιές
αγριοκούνελων. Ζει σε ανοιχτές χαμηλές περιοχές, θαμνώνες,
βραχώδεις εκτάσεις, κοντά σε νερό, αλλά και σε αραιά δάση.
Αναπαράγεται από Μάρτιο έως Ιούνιο και γεννάει 3-7 μικρά
τυφλά. Ο κύκλος ζωής του είναι από 4 έως 6 έτη αν και έχει βρεθεί σε αιχμαλωσία 14 έτη.
Τις τελευταίες δεκαετίες ο ευρωπαϊκός
πληθυσμός του βρωμοκούναβου έχει
υποστεί

σημαντική

μείωση

λόγω

ατυχημάτων, υβριδισμού με το κουνάβι
και

δηλητηρίαση

από

δολώματα,

πυρκαγιές, απώλεια ενδιαιτήματος από
την εντατικοποίηση της καλλιέργειας και
εξάντλησης τροφής. Mελέτες δείχνουν ότι η διατήρηση της παράκτιας βλάστησης και των
μικρών ρεμάτων έχουν μεγάλη επιρροή στην εξάπλωση του βρωμοκούναβου.
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Με μήκος 35-51 cm, ύψος 5-6 cm, ουρά 12-15 cm και βάρος 0,7- 1,4 κιλά, το βρωμοκούναβο
(Mustela putorius) έχει σώμα επίμηκες, κεφάλι κοντό, μάτια μικρά, αυτιά κοντά και κυκλικά, πόδια
κοντά, ουρά σχετικά κοντύτερη από το κοινό κουνάβι (Martes martes) και φουντωτή.
Το τρίχωμά του αποτελείται από μακριές τρίχες χρώματος μαυροκόκκινου. Κάτω από αυτές
υπάρχει υποτρίχωμα κίτρινου χρώματος. Πάνω από τα μάτια έχει μία λωρίδα λευκού χρώματος,
ενώ η περιοχή γύρω από αυτά είναι καφέ. Το άκρο του ρύγχους είναι λευκό. Το κυριότερο
χαρακτηριστικό του είδους είναι ο λευκός χρωματισμός του άκρου των αυτιών του.Έχει
καταγραφεί παλαιότερα στη Θεσπρωτία, για πρώτη φορά όμως εντοπίζεται μέσα στην
προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα Καλαμά κατά τη διάρκεια εποπτείας από το προσωπικό
φύλαξης. Στο Δέλτα Καλαμά παρατηρούνται συνολικά 21 είδη θηλαστικών, μεταξύ των
οποίων η βίδρα και η αγριόγατα, είδη που ανήκουν σε καθεστώτα προστασίας υψηλού
κινδύνου εξαφάνισης.

Πρόκειται

για

ένα

σαρκοφάγο

θηλαστικό

που

προστατεύεται από την οδηγία 92/43/ΕΕ, τη σύμβαση
της Βέρνης, και το ΠΔ 67/1981.

Σύμφωνα με την

Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της Διεθνής
Ένωσης

Προστασίας

της

Φύσης

/ IUCN (IUCN Red List of ThreatenedSpecies) το
β ρ ω μ ο κ ο ύ ν α β ο
κατηγορία

LC

(Least

α ν ή κ ε ι
concern)

και

σ τ η ν
ο

χάρτης

εξάπλωσής του περιλαμβάνει την Κ., Ν. και Ανατολική
Ευρώπη:
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Μαριάνθη Παπαγιάννη - Τμήμα
Πληροφόρησης

Το πρώτο τετράμηνο του έτους 2017 μαθητές από διάφορες σχολικές μονάδες επισκέφθηκαν το
Κέντρο Πληροφόρησης Αχέροντα στην Αμμουδιά και το Κέντρο Πληροφόρησης Καλαμά στη
Σαγιάδα. Και στα δυο Κέντρα Πληροφόρησης υπάρχουν εκθέσεις ερμηνείας περιβάλλοντος. όπου
εκεί οι μαθητές ενημερώθηκαν από το προσωπικό πληροφόρησης για το ρόλο και τις αρμοδιότητες
του Φορέα Διαχείρισης, την πλούσια πανίδα και χλωρίδα και τους σημαντικούς τύπους οικοτόπων
των προστατευόμενων περιοχών.

Οι επισκέψεις – ξεναγήσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της
σχολικής μονάδας ή των μαθητών και διαμορφώθηκαν ανάλογα με τις ηλικίες και τα
ενδιαφέροντα της ομάδας. Περιελάμβαναν μία ή περισσότερες από τις κάτωθι δραστηριότητες:
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Α. ξενάγηση στα Κέντρα Πληροφόρησης, στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους με εκθεματικές
επιφάνειες και ενημερωτικό υλικό, για μια συνολική παρουσίαση της Προστατευόμενης Περιοχής,
Β. θεματικές παρουσιάσεις (προβολή dvd), για τον πλούτο της περιοχής, με έναν πολύ μεγάλο
αριθμό σημαντικών φυτικών ειδών, πολλά από τα οποία είναι ενδημικά, και πολλά είδη
ορνιθοπανίδας τα οποία είναι σπάνια ή απειλούμενα,
Γ. παρατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του εξειδικευμένου
προσωπικού του φορέα διαχείρισης και με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού παρακολούθησης
(κιάλια και τηλεσκόπιο).
Οι ξεναγήσεις ολοκληρώθηκαν με τη διανομή πληροφοριακού υλικού για τις προστατευόμενες
περιοχές και εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩN
ΠΟΥΛΙΩΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 2007-2017
Συντιχάκη Ευαγγελία –
Βιολόγος MSc

Oι
μεσοχειμωνιάτικες
καταμετρήσεις
που
πραγματοποιούνται στη Θεσπρωτία από το 2007 έως
σήμερα έχουν αποδείξει την ολοένα αυξανόμενη
παρουσία εκατοντάδων ειδών ορνιθοπανίδας, γεγονός
που
αναδεικνύει
τη
σημαντικότητα
των
υγροτόπων Natura 2000 και την αποτελεσματικότητα
επόπτευσης και διαχείρισης αυτών των περιοχών από
τον Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών
Αχέροντα και Καλαμά.
Η διαχείριση των ειδών αυτών και των ενδιαιτημάτων τους με σκοπό την εξασφάλιση της
διατήρησης ή και αύξησης των πληθυσμών τους επηρεάζει –όπως είναι αναμενόμενο- και μια
πληθώρα επιπρόσθετων ειδών, υδρόβιων/παρυδάτιων ή μη τα οποία χρησιμοποιούν τα ίδια
ενδιαιτήματα.
Όπως μπορούμε να δούμε και στα παρακάτω γραφήματα, οι μεσοχειμωνιάτικες
καταμετρήσεις της περιόδου 2011-2017 σε σχέση με εκείνες της περιόδου 2007-2010 παρουσιάζουν
μεγάλες αριθμητικές διαφορές που οφείλονται όχι μόνο στην συστηματικότητα των καταμετρήσεων
αλλά και στη καλύτερη διαχείριση/διατήρηση των ενδιαιτημάτων της υδρόβιας ορνιθοπανίδας που
διαβιεί, μεταναστεύει αλλά και επιλέγει να φωλιάζει στη θεσπρωτική γη.
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Ο αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) δεν αναπαράγεται αλλά παρατηρείται στην
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
περιοχή
καθ’ όλη την
διάρκεια του χρόνου σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά την
ΑΠΟ
ΤΟ
ΑΡΧΕΙΟ
ΤΟΥ
θερινή περίοδο, ενώ μικρότερος, αλλά εξίσου αξιόλογος αριθμός ατόμων διαχειμάζει στην
ΦΟΡΕΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣτου είδους (228 ατ.) έχει καταγραφεί συνολικά κατά την
ευρύτερη
περιοχή.ατόμων
διάρκεια του μήνα Σεπτέμβρη στην προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα Καλαμά. Κατά την
χειμερινή περίοδο στο Δέλτα ο μέγιστος διαχειμάζων πληθυσμός έως τα μέσα Φεβρουαρίου
κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 26-36 άτομα, ενώ κατά την ανοιξιάτικη περίοδο κυμαίνεται
από 1 έως 15 άτομα .
Μεγαλύτεροι αριθμοί πελεκάνων καταγράφτηκαν κατά τη καλοκαιρινή και φθινοπωρινή
περίοδο, στην φάση της διασποράς και της μετανάστευσης, καθώς ενήλικα και νεαρά
άτομα τρέφονταν στην περιοχή από τα μέσα Ιουνίου έως και τα μέσα Σεπτεμβρίου, με
μέγιστο καταγεγραμμένο αριθμό 168 άτομα, στις 14 Ιουλίου στην Λιμνοθάλασσα Βόντα
στο νότιο μέρος των νέων εκβολικών συστημάτων του ποταμού Καλαμά. Η λιμνοθάλασσα
έχει έκταση 3.840 περίπου στρεμμάτων και εκεί βρίσκεται το δημόσιο ιχθυοτροφείο
«Βόντα». Επίσης, η επικράτηση καλών καιρικών συνθηκών για μεγάλο χρονικό διάστημα
συνέβαλε στη παραμονή αρκετών ατόμων στις λιμνοθάλασσες και στις εκβολές του
Καλαμά με 39 άτομα να εμφανίζονται στη λιμνοθάλασσα Λούτσα Παπαδιά έως και τα μέσα
Νοεμβρίου .
Στο παρακάτω γράφημα παρατηρείται συγκριτικά η εξέλιξη του πληθυσμού του
αργυροπελεκάνου τα έτη 2015 και 2016. Κατά τους χειμερινούς μήνες του έτους 2016
καταγράφηκαν περισσότερα διαχειμάζοντα άτομα σε σχέση με το 2015, ενώ βλέπουμε μια
μικρή μείωση των τρεφόμενων ατόμων την καλοκαιρινή περίοδο συγκριτικά με εκείνη του
2015.

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Στενών και Εκβολών ποταμών
Αχέροντα & Καλαμά

Ειρήνης & Φιλίας 1, Τ.Ε.Ι Ηγουμενίτσας,
Τ.Κ 46100 - Τηλ. 2665021319
http://www.kalamas-acherontas.gr
blog: fdkal-ach.blospot.gr
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: info@kalamas-acherontas.gr
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