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Περίληψη
Η παρούσα αναφορά αφορά την επιστημονική παρακολούθηση των αναπαραγωγικών
πληθυσμών, της χρήσης των ενδιαιτημάτων διατροφής και της φαινολογίας των ειδώνστόχων υδρόβιων πουλιών για το έτος 2019 στο πλαίσιο της δράσης D1 του προγράμματος
LIFE Prespa Waterbirds. Η αναπαραγωγική περίοδος 2019 σημαδεύτηκε από δύο γεγονότα
που επηρέασαν σημαντικά την κατάσταση του καλαμιώνα και συνεπώς και την
φωλεοποίηση των υδρόβιων πουλιών. Μια ισχυρή χιονόπτωση τον Νοέμβριο του 2018 είχε
ως αποτέλεσμα τα καλάμια να πλαγιάσουν, δημιουργώντας μια πρωτοφανή κατάσταση
στον καλαμιώνα. Η κατάσταση αυτή είχε σημαντικές επιπτώσεις στα υδρόβια πουλιά ,
καθώς ο διαθέσιμος χώρος για φώλιασμα μειώθηκε δραματικά. Επιπλέον, στις αρχές του
2019, εκτεταμένες πυρκαγιές που εξαπλώθηκαν ταχύτατα εξαιτίας της ιδιότυπης
κατάστασης του καλαμιώνα κατέκαψαν σημαντική έκτασή του που υπολογίστηκε σε 3000
στρέμματα. Η στάθμη της λίμνης κατά την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2019 κυμάνθηκε
μεταξύ 854.03 και 853.98, δηλαδή ακόμη χαμηλότερα και από εκείνην του 2017. Αυτό είχε
ως συνέπεια οι πλημμυρισμένες από ρηχά νερά υγρολιβαδικές εκτάσεις στις παρυφές της
λίμνης να κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά ποσοστά, 10-15% του συνόλου, σε σύγκριση με το
περίπου 25% του 2017 και το 50-60% του 2018.
Ο αριθμός των αναπαραγωγικών ζευγών των αργυροπελεκάνων εκτιμήθηκε σε 1405 και η
αναπαραγωγική επιτυχία σε 0.74 νεαρά ανά ζευγάρι, δηλαδή σε παρόμοια επίπεδα με το
2018. Ο αριθμός των αναπαραγωγικών ζευγαριών των ροδοπελεκάνων εκτιμήθηκε σε 614
και η αναπαραγωγική επιτυχία του ροδοπελεκάνου εκτιμήθηκε κατά μέγιστο σε 0.70 νεαρά
ανά ζευγάρι.
Ως συνέπεια της κατάστασης του καλαμιώνα οι λαγγόνες και οι ερωδιοί αναζήτησα ν
εναλλακτικές θέσεις για να φωλιάσουν καταλαμβάνοντας διάφορα τμήματα του
καλαμιώνα στην περιφέρεια ή στο εσωτερικό της λίμνης, πολλά από τα οποία
χρησιμοποιούνταν για πρώτη φορά. Ο περιορισμός του κατάλληλου χώρου για φώλιασμα
οδήγησε στην διάσπαση της αποικίας σε πολλές μικρότερες ενότητες. Εντοπίστηκαν
συνολικά εννιά διακριτές συναθροίσεις. Ο αργυροτσικνιάς φαίνεται να επλήγη
περισσότερο από τον περιορισμό των παραδοσιακών τόπων φωλιάσματος. Το 2019 ήταν η
πρώτη φορά που παρατηρήθηκε τόσο μεγάλη διάσπαση της αποικίας του είδους, σε επτά
συναθροίσεις. Συνολικά σε όλες τις συναθροίσεις μετρήθηκαν 2655 φωλιές λαγγόνας, 101
φ. αργυροτσικνιά, 145 φ. λευκοτσικνιά, 265 φ. νυχτοκόρακα, 59 φ. κρυπτοτσικνιά, ενώ δεν
εντοπίστηκε καμιά φωλιά χαλκόκοτας. Η αναπαραγωγική επιτυχία του αργυροτσικνιά
εκτιμήθηκε το 2019 σε 1.7 νεαρά ανά ζευγάρι (n=40), δηλαδή αρκετά χαμηλότερα από του
2018 και πιο κοντά στου 2017.
Κατά τη διάρκεια της προ-αναπαραγωγικής και αναπαραγωγικής περιόδου στο βόρειο
τμήμα της Μικρής Πρέσπας ήταν παρόντα τουλάχιστον 26 διαφορετικά άτομα βαλτόπαπιας
και ο εκτιμώμενος αριθμός αναπαραγωγικών ζευγών ήταν 4 ως 12 ζεύγη.
Όσον αφορά την παρακολούθηση των τόπων διατροφής, δεδομένης της χαμηλής στάθμης
της λίμνης, οι κατάλληλες για διατροφή των ειδών-στόχων εκτάσεις ήταν λίγες και μικρές. Ο
συνολικός αριθμός ειδών που παρατηρήθηκαν στις περιοχές δειγματοληψίας το 2019 ήταν
χαμηλός, αν και υψηλότερος από του 2017, ενώ η μέση αφθονία όλων των ειδών πουλιών
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το 2019 ήταν ακόμη χαμηλότερη από του 2017 και υποτριπλάσια του 2018. Εν τούτοις σε
σύγκριση με το 2017 παρατηρήθηκαν περισσότερα πουλιά στις περιοχές των βόρειων
παραλίμνιων εκτάσεων όπου έλαβε χώρα διαχείριση κατά το 2018. Έτσι τεκμηριώθηκε
(έστω και σε μικρή κλίμακα λόγω περιορισμένης διαχείρισης) ότι όσο πιο χαμηλά πέφτει η
στάθμη της λίμνης τόσο πιο ζωτικής σημασίας γίνεται η αύξηση των διαχειριζόμενων
εκτάσεων με υδρόβια μακρόφυτα για τα υδρόβια πουλιά.

Summary
We report herein on the results of the scientific monitoring of breeding populations, habitat
use and the phenology of waterbird target species for the year 2019 under Action D1 of LIFE
Prespa Waterbirds. The 2019 breeding season was marked by two events that significantly
affected the condition of the reedbed and consequently the nesting of waterbirds. A heavy
snowfall in November 2018 caused the reeds to recline, creating an unprecedented situation
in the reedbed. This situation had a significant impact on waterbirds as the space available
for nesting decreased dramatically. In addition, at the beginning of 2019, extensive fires that
spread rapidly due to this irregular condition of the reedbed burned down a considerable
area of 300 hectares. The lake level during the period April-May 2019 was between 854.03
and 853.98, which is even lower than that of 2017. As a result, shallow water areas on the
outskirts of the lake were very few, 10-15 % of the total, compared to about 25% in 2017
and 50-60% in 2018.
The number of Dalmatian pelican breeding pairs was estimated at 1405 and breeding
success at 0.74 young per br. pair, at similar levels to 2018. The number of great white
pelican breeding pairs was estimated at 614 and the breeding success at a maximum of 0.70
young per br. pair.
As a consequence of the reedbed state in early 2019 the pygny cormorant and the herons
sought alternative sites to nest, occupying various parts of the reedbed in the periphery or
inside the lake, many of which were used for the first time. The restriction of the
appropriate nesting area has led to the break-up of the colony into many smaller units. A
total of nine discrete units were identified. Great white egrets appeared to be more affected
by the limitation of traditional nesting sites. 2019 was the first time that a great white egret
colony had been so much divided, into seven units. In all breeding units, a total of 2655
pygmy cormorant nests, 101 great white egret nests, 145 little egret nests, 265 night heron
nests, 59 squacco heron nests were counted. No glossy ibis nest was detected. The great
white egret breeding success was estimated in 2019 at 1.7 young per br. pair (n = 40), well
below the one in 2018 and closer to that of 2017.
During the pre-breeding and breeding season 26 individuals of ferruginous duck were
present in the northern part of Lake Lesser Prespa and the estimated number of breeding
pairs was 4 to 12.
The results of the foraging sites monitoring showed that there were very few areas suitable
for feeding given the low waterlevel in 2019. Total number of species observed in the
sampling areas was low, though higher than in 2017, while average densities of all
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waterbirds in 2019 were even lower than in 2017 and less than half of those in 2018.
However, in comparison to 2017, when there were hardly any managed areas, there were
more birds in the areas managed in 2018 (even if observed in small numbers due to limited
surfaces under management). This demonstrated clearly that the lower the waterlevel of the
lake, the more vital becomes the increase of managed areas of reedbeds for the target
waterbird species.
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1. Εισαγωγή
Η παρούσα αναφορά αφορά την επιστημονική παρακολούθηση των δεικτών
βιοποικιλότητας για το έτος 2019, και συγκεκριμένα των υδρόβιων πουλιών, στο πλαίσιο
της δράσης D1. Το 2019 αποτελεί το πρώτο έτος κατά το οποίο αφού εφαρμόστηκαν
δράσεις διαχείρισης του καλαμιώνα στο πλαίσιο του LIFE Prespa Waterbirds άρχισε να
εφαρμόζεται σύστημα παρακολούθησης για να διαπιστωθεί κατά πόσον οι παρεμβάσεις
του έργου θα απέφεραν οφέλη στα υδρόβια είδη-στόχους. Το σύστημα παρακολούθησης
περιλαμβάνει την παρακολούθηση των αναπαραγωγικών πληθυσμών και της χρήσης των
ενδιαιτημάτων διατροφής από τα υδρόβια είδη-στόχους του προγράμματος και θα
εφαρμοστεί για 3 έτη.
Συμβάντα - ορόσημα για τον καλαμιώνα το 2019
Ο χειμώνας 2018-2019 ήταν για την Πρέσπα ένας μετρίως βαρύς χειμώνας με αρκετές όμως
ημέρες με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τον Ιανουάριο. Το 2019 υπήρξε, όπως και το 2017,
μια εξαιρετικά ξηρή χρονιά κατά την οποία, επειδή η στάθμη της λίμνης δεν ανέβηκε
αρκετά, οι ελεύθερες βλάστησης εκτάσεις με ρηχά νερά ήταν πρακτικά ανύπαρκτες. Η
μέγιστη στάθμη της λίμνης κατά την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2019 κυμάνθηκε μεταξύ
854.03 και 853.98, δηλαδή ακόμη χαμηλότερα και από εκείνην του 2017 που υπήρξε ένα
εξαιρετικά ξηρό έτος (Διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1. Η μέγιστη στάθμη της λίμνης Μικρή Πρέσπα ανά μήνα, όπου φαίνεται ότι η άνοιξη
του 2019 υπήρξε η πιο ξηρή της τελευταίας πενταετίας.

Μια ισχυρή χιονόπτωση τον Νοέμβριο του 2018 με χαρακτηριστικό της το υγρό και
συνεπώς με μεγάλο ειδικό βάρος χιόνι, είχε ως αποτέλεσμα τα καλάμια να πλαγιάσουν,
υπό το βάρος του χιονιού, χωρίς να επανέλθουν στην πρότερη κατάσταση μετά το λιώσιμο
του χιονιού, δημιουργώντας μια πρωτοφανή κατάσταση στον καλαμιώνα (Εικόνα 1). Η
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κατάσταση αυτή είχε σημαντικές επιπτώσεις στα υδρόβια πουλιά και ειδικά σε αυτά που
χρησιμοποιούν για φώλιασμα τον καλαμιώνα. Εξαιτίας αυτής της πρωτόγνωρης
κατάστασης ο διαθέσιμος χώρος για φώλιασμα μειώθηκε δραματικά, αφού όπως
διαπιστώθηκε, οι ερωδιοί και οι λαγγόνες δεν επέλεξαν να φωλιάσουν στα πλαγιασμένα
καλάμια αλλά αναζήτησαν κατάλληλους χώρους για φώλιασμα σε άλλες θέσεις.

Εικόνα 1. Πάνω, η περιοχή της νότιας άκρης του διαύλου της Κούλας, από το drone στις 8/3/2019
(αριστερά), ενώ δεξιά φαίνεται η κατάσταση του καλαμιώνα στις 12/4/2019 με τα
λυγισμένα/πεσμένα καλάμια, πολλούς μήνες μετά την βαριά χιονόπτωση της 18/11/18. Κάτω, ένα
κοντινό πλάνο της κατάστασης του καλαμιώνα στο ανατολικό τμήμα της Μικρής Πρέσπας, στην
περιοχή της Αγίας Άννας, στις 20/11/18, λίγες μέρες μετά τη χιονόπτωση, (Γ. Κατσαδωράκης αρχείο ΕΠΠ).

Επιπλέον, η αναπαραγωγική περίοδος του 2019 σημαδεύτηκε από εκτεταμένες πυρκαγιές
που κατέκαψαν σημαντική έκταση του καλαμιώνα περιμετρικά της Μικρής Πρέσπας
(Εικόνα 2). Οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε διάφορες ημερομηνίες μεταξύ Φεβρουαρίου και
Μαρτίου 2019 και εξαπλώθηκαν ταχύτατα εξαιτίας της ιδιότυπης κατάστασης του
καλαμιώνα, καθώς τα πλαγιασμένα/λυγισμένα καλάμια μετέδιδαν τη φωτιά με πολύ γοργό
ρυθμό. Οι μεγάλης έκτασης φωτιές είχαν δυσμενείς επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα.
Συγκεκριμένα, καταστράφηκαν δύο επί πολλά έτη χρησιμοποιούμενες νησίδες
φωλιάσματος πελεκάνων στην εσωτερική λίμνη Βίρο, στη μία εκ των οποίων δεν είχαν
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ακόμη εγκατασταθεί πελεκάνοι, ενώ στην άλλη είχαν μόλις αρχίσει να κατασκευάζουν
φωλιές 3 ζευγάρια. Σε αυτές τις δύο νησίδες φωλιάσματος κάηκε το υπόστρωμα και ο
καλαμιώνας περιμετρικά τους που τις προφύλαγε. Και οι δύο νησίδες εγκαταλείφθηκαν και
οι πελεκάνοι δεν τις χρησιμοποίησαν μέχρι το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου. Η μία
από αυτές τις νησίδες αποτελούσε τη σημαντικότερη νησίδα φωλιάσματος των
ροδοπελεκάνων τα τελευταία χρόνια. Το σύνολο των καμένων εκτάσεων υπολογίστηκε
συνολικά από την ΕΠΠ σε περίπου 300 εκτάρια (3000 στρέμματα), ενώ στη συνέχεια ο
εταίρος του έργου Tour du Valat επιβεβαίωσε την εκτίμηση χρησιμοποιώντας δορυφορικές
εικόνες υψηλής ανάλυσης από δορυφόρους Sentinel-2 (Willm 2019) (Εικόνα 3).

Εικόνα 2. Φωτογραφία όπου φαίνεται μέρος των καμένων εκτάσεων του 2019 στο βόρειο τμήμα
της Μικρής Πρέσπας (Λ. Νικολάου – αρχείο ΕΠΠ).

Το γεγονός ότι οι φωτιές δεν άφησαν ανέπαφες παρά ελάχιστες θέσεις του καλαμιώνα
περιφερειακά της Μικρής Πρέσπας, σε συνδυασμό με την κατάσταση του καλαμώνα από το
πλάγιασμα των καλαμιών, φαίνεται πως δυσκόλεψε σημαντικά τα υδρόβια πουλιά διότι
κατέστησε ακατάλληλες προς φώλιασμα θέσεις όπου φτιάχνουν τις φωλιές τους επί πολλά
έτη και επιπλέον περιόρισε προφανώς την έκταση άλλων κατάλληλων τόπων
φωλιάσματος. Έτσι, προφανώς τα πουλιά ωθήθηκαν στο να αναζητήσουν άλλες κατάλληλες
θέσεις φωλιάσματος και για το λόγο αυτό την αναπαραγωγική περίοδο του 2019
παρατηρήθηκε διάσπαση της μικτής αποικίας λαγγόνων-ερωδιόμορφων σε πολλά τμήματα.
Τα πουλιά τελικά έφτιαξαν τις φωλιές τους σε κάποιες από τις λίγες θέσεις του καλαμιώνα
που έμειναν ανεπηρέαστες από το πλάγιασμα.
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Εικόνα 3. Οι καμένες εκτάσεις καλαμιώνα στην παρόχθια ζώνη από φωτιές που εκδηλώθηκαν
μεταξύ 9 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου 2019. Υπόβαθρο Sentinel στις 3 Μαρτίου 2019.

Διαχειριστικές παρεμβάσεις κατά την περίοδο καλοκαίρι-χειμώνας 2018
Το 2019 υπήρξε, όπως και το 2017, μια εξαιρετικά ξηρή χρονιά κατά την οποία, επειδή η
στάθμη της λίμνης δεν ανέβηκε αρκετά, οι ελεύθερες βλάστησης εκτάσεις με ρηχά νερά
ήταν πρακτικά ανύπαρκτες. Πλημμύρισε μόνο περίπου το 10-15% του συνόλου των δυνάμει
υγρών λιβαδιών, σε σύγκριση με το περίπου 25% του 2017 και το 50-60% του 2018 και
συνεπώς δεν δημιουργήθηκαν καλές συνθήκες διατροφής για τα πουλιά. Οι διαχειριστικές
παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν το 2018 στην παραλίμνια ζώνη της Μικρής Πρέσπας ήταν
μικρής έκτασης, λόγω του περιορισμένου χρόνου εφαρμογής (υπήρξε αυξημένη στάθμη της
λίμνης το καλοκαίρι του 2018), της εποχής εφαρμογής αλλά και διότι αφορούσαν περιοχές
υψηλής προτεραιότητας οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στο βόρειο τμήμα της λίμνης. Κοπές
εφαρμόστηκαν κατά τους μήνες Ιούλιο-Σεπτέμβριο και τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο
2018. Η συνολική έκταση της παραλίμνιας ζώνης στην οποία εφαρμόστηκε διαχείριση μέσω
κοπών βλάστησης το 2018 ήταν 512 στρέμματα. Ωστόσο, εξαιτίας της χαμηλής στάθμης οι
περισσότερες από αυτές τις περιοχές δεν πλημμύρισαν καθόλου, ενώ οι διαχειριζόμενες
εκτάσεις στις περιοχές Σλάτινα – Κούλα πλημμύρισαν σε ποσοστό μικρότερο του 30%.

1.1. Πελεκάνοι
Τα δύο είδη πελεκάνων, ο αργυροπελεκάνος και ο ροδοπελεκάνος φωλιάζουν σε μικτές
αποικίες στη λίμνη Μικρή Πρέσπα τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1960 (Terrasse et al.,
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1969) και πιθανότατα νωρίτερα, τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1930 (Thorpe et al.
1936). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών οι πληθυσμοί τους έχουν αυξηθεί
σημαντικά και την τριετία 2015-2017 ο πληθυσμός του αργυροπελεκάνου κυμάνθηκε
μεταξύ 1276 και 1326 ζευγαριών, ενώ του ροδοπελεκάνου μεταξύ 486 και 710 ζευγαριών
(Πίνακας 1). Η αύξηση του πληθυσμού των δύο ειδών πελεκάνων στην Πρέσπα αποδίδεται
σε μια σειρά διαχειριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες
(Barov and Derhé 2011, BirdLife International 2012). Σημειώνεται ότι η αποικία
αργυροπελεκάνου της Μικρής Πρέσπας είναι η μεγαλύτερη στη Γη (Catsadorakis 1997). Ο
αναπαραγωγικός πληθυσμός αργυροπελεκάνου της Πρέσπας αντιπροσωπεύει άνω του 60%
του πληθυσμού του μεταναστευτικού διαδρόμου Μαύρης Θάλασσας/Μεσογείου
(Catsadorakis et al., 2015) και περίπου το 17% του παγκόσμιου πληθυσμού (Catsadorakis &
Portolou 2018).
Οι αποικίες βρίσκονται σε νησίδες που αποτελούνται από συσσωματώματα ριζωμάτων
καλαμιού σε δύο περιοχές της λίμνης Μικρή Πρέσπα: α. Στην περιφέρεια της λίμνης
βορείως του νησιού Άγιος Αχίλλειος και β. στη λίμνη
Βίρο (αλλιώς Βρωμολίμνη)
(Catsadorakis & Crivelli 2001).
Οι πελεκάνοι της Πρέσπας χρησιμοποιούν για διατροφή και τη Μικρή και τη Μεγάλη
Πρέσπα, αλλά μετακινούνται και εκτός της λεκάνης Πρεσπών για να τραφούν στη διάρκεια
της αναπαραγωγικής περιόδου (Αλεξάνδρου κ.α. 2014). Στη Μικρή Πρέσπα χρησιμοποιούν
κυρίως τις περιοχές με ρηχά νερά που δημιουργούνται την άνοιξη στην περιφέρεια της
λίμνης.
Η διασπορά και η μετανάστευση του αργυροπελεκάνου στη βορειοανατολική Ελλάδα και
στην Τουρκία λαμβάνει χώρα στα τέλη καλοκαιριού και στις αρχές φθινοπώρου (Crivelli et
al. 1991). Τα πουλιά επιστρέφουν στην Πρέσπα και γεννούν τα αυγά τους μεταξύ
Φεβρουαρίου και Μαΐου (Crivelli et al. 1998), ενώ τις τρεις τελευταίες δεκαετίες έχει
παρατηρηθεί μια βαθμιαία μετατόπιση προς νωρίτερες ημερομηνίες άφιξης και ωοτοκίας,
δηλαδή τα πρώτα πουλιά φτάνουν στην Πρέσπα και γεννούν τα αυγά τους από τα τέλη
Ιανουαρίου (Doxa et al. 2012, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αδημοσίευτα δεδομένα). Η
μετανάστευση του ροδοπελεκάνου στις χώρες της ανατολικής Αφρικής συμβαίνει στα τέλη
καλοκαιριού και τα πουλιά επιστρέφουν στην Πρέσπα από τα μέσα Μαρτίου ως και τα τέλη
Απριλίου κυρίως.

1.2. Λαγγόνα, ερωδιοί και χαλκόκοτα
Η λαγγόνα (Microcarbo pygmaeus) διατηρεί στην Πρέσπα τη μεγαλύτερη αποικία στην
Ελλάδα και μία από τις τέσσερεις εναπομείνασες στη χώρα (Πορτόλου κ.α. 2009). Την
τριετία 2015-2017 ο πληθυσμός κυμάνθηκε από 1050 έως 2274 ζευγάρια (Πίνακας 1). Τα
παλιότερα πληθυσμιακά στοιχεία χρονολογούνται στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και
συνεχίζονται σχεδόν αδιάσπαστα μέχρι σήμερα, δείχνουν δε μια μεταβολή με μάλλον
αυξητική τάση (Catsadorakis 1997, Catsadorakis και συν. 2017). Η λαγγόνα αναπαράγεται,
και σε μικρότερους αριθμούς, διαχειμάζει, στην Πρέσπα.
Οι λαγγόνες στην Πρέσπα τρέφονται στα ρηχά νερά κοντά στις ακτές και των δύο λιμνών,
καθώς και σε ανοιχτές εκτάσεις νερού μέσα στον καλαμιώνα της Μικρής Πρέσπας (Willems
& de Vries 1998, Καζαντζίδης & Ναζηρίδης 1999).
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Τα τέσσερα είδη-στόχοι ερωδιών (αργυροτσικνιάς, λευκοτσικνιάς, νυχτοκόρακας και
κρυπτοτσικνιάς) και η χαλκόκοτα φωλιάζουν μαζί ή δίπλα-δίπλα στη Μικρή Πρέσπα. Τα
πληθυσμιακά στοιχεία των τελευταίων τεσσάρων ετών δίνονται ενδεικτικά στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Αριθμός αναπαραγόμενων ζευγαριών των ειδών-στόχων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα την
περίοδο 2015-2018.

Είδος
Αργυροπελεκάνος
Ροδοπελεκάνος
Λαγγόνα
Αργυροτσικνιάς
Λευκοτσικνιάς
Κρυπτοτσικνιάς
Νυχτοκόρακας
Χαλκόκοτα
Βαλτόπαπια

2015
1276
486
2274
115
91
36
222
7
min. 2

2016
1326
710
1050
128
139
48
120
12
min. 2

2017
1310
649
1374
110
111
39
148
4
~10

2018
1266
588
2051
135
100
31
89
1
4-8

Ως πολύ πρόσφατα οι ερωδιοί τρέφονταν κυρίως στα ρηχά νερά και στα υγρά λιβάδια που
εκτείνονται στις ακτές της Μικρής Πρέσπας (Εικόνα 4), ενώ κάποιοι -ο αργυροτσικνιάς και ο
λευκοτσικνιάς- τρέφονταν επίσης στη Μεγάλη Πρέσπα. Από τη δεκαετία του 1990 οπότε και
παρατηρήθηκε η απότομη πτώση της στάθμης της Μεγάλης Πρέσπας, η φυσιογνωμία των
ακτών της λίμνης άλλαξε δραματικά και αυτό επέτρεψε σε ολοένα και μεγαλύτερους
αριθμούς ερωδιών να τρέφονται στα ρηχά νερά της λίμνης Μεγάλη Πρέσπα, με το ποσοστό
τους να αυξάνεται από τότε που η κύρια αναπαραγωγική τους αποικία εγκαταστάθηκε στο
βόρειο τμήμα της Μικρής Πρέσπας. Η ένταση της χρήσης των παραπάνω τόπων
τροφοληψίας κυμαίνεται κατά την αναπαραγωγική περίοδο για τα διάφορα είδη.
Κάποια στοιχεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι: α. Ο αργυροτσικνιάς παρατηρήθηκε να
φωλιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα στη Μικρή Πρέσπα στα τέλη της δεκαετίας του
1960. Αν και περιστασιακά φώλιαζε σε διάφορους υγροτόπους της Βόρειας Ελλάδας, σε μια
σχετικά πρόσφατη καταγραφή (2003) η κατανομή του έχει συρρικνωθεί (Λεγάκις &
Μαραγκού 2009). Η Μικρή Πρέσπα φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμού του είδους στη
χώρα (Catsadorakis 1997, Kazantzidis et al., 2013) και αποτελεί έναν από τους 2-3
εναπομείναντες τόπους αναπαραγωγής του στην Ελλάδα (Catsadorakis 1997, Λεγάκις &
Μαραγκού 2009). β. Μετά από 25 χρόνια απουσίας, η χαλκόκοτα φώλιασε ξανά στην
Πρέσπα το 2005 (Malakou et al. 2007) μετά από εφαρμογή ενός σχεδίου αποκατάστασης
υγροτόπου για τα υγρά λιβάδια της Μικρής Πρέσπας από την ΕΠΠ μέσω του προγράμματος
LIFE "Protection and conservation of priority bird species in Lake Lesser Prespa". Εικάζεται
ότι η μείωση των ανοιχτών περιοχών με ρηχά νερά μετά τη δεκαετία του 1970 (Pyrovetsi &
Karteris 1986) αποτέλεσε την κύρια αιτία που το είδος σταμάτησε να φωλιάζει στην
περιοχή (Catsadorakis 1997).
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Εικόνα 4. Τόποι τροφοληψίας των υδρόβιων πουλιών στη λίμνη Μικρή Πρέσπα.

1.3. Βαλτόπαπια
Το είδος είναι πολύ σπάνιο στην Ελλάδα και διατηρεί έναν πολύ μικρό πληθυσμό κυρίως
στις νότιες περιοχές της χώρας (Λεγάκις & Μαραγκού 2009). Υπάρχουν αραιές αλλά
τακτικές παρατηρήσεις από τη δεκαετία του 1960 στη Μικρή Πρέσπα, ενώ τα τελευταία
χρόνια υπάρχουν ενδείξεις ότι τουλάχιστον 2-4 ζευγάρια φωλιάζουν κάθε χρόνο
(Αλεξάνδρου κ.α. 2014), ωστόσο έως το 2017 δεν είχαν γίνει ποτέ συστηματικές μετρήσεις.
Επειδή το είδος είναι κρυπτικό (Cramp & Simmons 1977, Handrinos & Akriotis 1997), δεν
είναι δυνατή η απευθείας άμεση μέτρηση των φωλιών του, παρά μόνο η χρήση έμμεσων
μεθόδων, αλλά και σε αυτή την περίπτωση η ακριβής καταμέτρηση των αναπαραγωγικών
ζευγών είναι εξαιρετικά δύσκολη (βλ. και Petkov 2003).

1.4. Χρήση ενδιαιτημάτων διατροφής
Οι παράκτιες περιοχές με βάθος νερού ως 30 εκατοστά και χωρίς πυκνή βλάστηση
θεωρούνται ιδανικά ενδιαιτήματα διατροφής για όλα τα είδη ερωδιών και τη χαλκόκοτα. Οι
κορμοράνοι και οι πελεκάνοι χρειάζονται ελαφρώς βαθύτερα νερά, 50-130 εκ., κι επιπλέον
οι κορμοράνοι μπορούν να τραφούν και σε ακόμη πιο βαθιά νερά. Τέλος, κάποια είδη
ερωδιών, όπως ο νυχτοκόρακας και ο κρυπτοτσικνιάς τρέφονται σε πολύ ρηχά νερά με
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βάθη μέχρι 15 εκ., αλλά χρησιμοποιούν επίσης τη μέθοδο της ενέδρας, δηλαδή
παραμονεύουν σε κλαδιά θάμνων ή σε καλάμια κοντά στην άκρη του νερού, σε βάθη
μεγαλύτερα από 15 εκ. και μόλις περάσει η λεία τους επιτίθενται πιάνοντάς τη.

2. Μεθοδολογία
Το 2019 χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μέθοδοι παρακολούθησης για να εκτιμηθεί το
μέγεθος των αναπαραγωγικών πληθυσμών των ειδών-στόχων, κάποιες παράμετροι της
αναπαραγωγής, και η χρήση των ενδιαιτημάτων διατροφής. Όσον αφορά τα υδρόβια
πουλιά χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες μέθοδοι όπως και το 2017 και 2018, έτη κατά τα οποία
έγινε η εκτίμηση της κατάστασης των πληθυσμών των ειδών-στόχων. Παρακάτω
περιγράφονται συνοπτικά οι βασικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν.

2.1. Πελεκάνοι
Η παρακολούθηση των αποικιών των πελεκάνων πραγματοποιείται μέσω ενός
πρωτοκόλλου που αναπτύχθηκε από το Διεθνές Πρόγραμμα Έρευνας και Διατήρησης των
Πελεκάνων από τη δεκαετία του 1980. Το 2019, όπως και τα δύο προηγούμενα έτη, ο
αναπαραγόμενος πληθυσμός και η αναπαραγωγική επιτυχία του αργυροπελεκάνου
εκτιμήθηκε μέσω ενός συνδυασμού δυο μεθόδων: α. τακτικές, δις εβδομαδιαίως,
μετρήσεις από εποπτικά σημεία, β. φωτογραφίες που ελήφθησαν από drone (Εικόνα 5), σε
πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 8/3, 12/4, 16/4, 9/5,7/6 και 12/7/2019. Ο αριθμός
των αναπαραγόμενων ζευγαριών και η αναπαραγωγική επιτυχία του ροδοπελεκάνου
εκτιμήθηκε από φωτογραφίες του drone που ελήφθησαν σε πτήσεις στις 9/5, 7/6 και
12/7/2019.
Το drone χρησιμοποιείται συμπληρωματικά στις μετρήσεις από εποπτικά σημεία . Οι
πτήσεις του drone πραγματοποιούνται σε ύψος 50-100 μ. από ειδικευμένο προσωπικό και
αφού έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις, πάνω από τις αποικίες χωρίς να
ενοχλούνται καθόλου τα πουλιά που φωλιάζουν.
Παρότι οι παραπάνω μέθοδοι αντιπροσωπεύουν ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει για την
εκτίμηση του αριθμού των ζευγών και της αναπαραγωγικής επιτυχίας πουλιών που
φωλιάζουν σε τέτοια ενδιαιτήματα, υπάρχουν περιορισμοί οι οποίοι τίθενται από την
ασφάλεια των πουλιών και τη δυσκολία πρόσβασης στα ενδιαιτήματά τους, και οι οποίοι
κάποιες φορές μετριάζουν την ακρίβεια των μετρήσεων. Τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες
που περιορίζουν την εξαγωγή ακριβέστερων μετρήσεων: α. η αδυναμία επίσκεψης των
ερευνητών στις αποικίες λόγω της προκαλούμενης ενόχλησης, β. η παρατεταμένη περίοδος
φωλιάσματος των πουλιών γεγονός που σημαίνει ότι οποιουδήποτε είδους
δειγματοληπτική προσέγγιση δεν μπορεί παρά να δώσει στοιχεία που αφορούν ένα μόνο
στιγμιότυπο της διαδοχής των διαφόρων φάσεων και γ. η αδυναμία πλήρους οπτικής
επαφής από τη γύρω στεριά με πολλές από τις αποικίες ή τμήματά τους λόγω της θέσης
των αποικιών και της υγροτοπικής βλάστησης αλλά και του συνωστισμού των πουλιών.
Για το λόγο αυτό, τα τελικά αποτελέσματα αποτελούν την καλύτερη δυνατή εκτίμηση για το
σύνολο των φωλιών και η ακριβής αναπαραγωγική επιτυχία υπολογίζεται σε ένα
υποσύνολο του συνολικού αριθμού φωλιών, μεγαλύτερο συνήθως από το 40-50% του
συνόλου.
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2.2. Λαγγόνες, ερωδιοί και χαλκόκοτα
Οι αποικίες της λαγγόνας και των ερωδιών βρίσκονται σε πυκνούς καλαμιώνες και η
καταγραφή τους είναι πολύ δύσκολη εξαιτίας της μη δυνατότητας μετρήσεων των φωλιών
από εποπτικά σημεία. Το 2019, όπως και και τα δύο προηγούμενα έτη, χρησιμοποιήθηκε
ένας συνδυασμός μεθόδων για την απογραφή αυτών των αποικιών: μετρήσεις από
εποπτικά σημεία για τον αργυροτσικνιά, μετρήσεις με τη μέθοδο «Άφιξη-Αναχώρηση
(ΑΦΑΝ)» κυρίως για τη λαγγόνα (G. Catsadorakis in Willems & de Vries 1998) και εκτίμηση
των ενεργών φωλιών από φωτογραφίες του drone για όλα τα είδη. Επιπλέον, οι
φωτογραφίες του drone χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της αναπαραγωγικής
επιτυχίας του αργυροτσικνιά.

Εικόνα 5. Φωτογραφία της νησίδας αναπαραγωγής πελεκάνων που τραβήχτηκε με το drone την
άνοιξη 2019.

Οι μετρήσεις ΑΦΑΝ πραγματοποιήθηκαν δύο φορές, το Μάιο και Ιούνιο 2019. Οι πτήσεις
με το drone πραγματοποιήθηκαν τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2019, κατά τις οποίες
τραβήχτηκε ένας μεγάλος αριθμός φωτογραφιών που στη συνέχεια έγιναν αντικείμενο
επεξεργασίας. Η μέτρηση των μεγαλωμένων νεοσσών του αργυροτσικνιά για την εκτίμηση
της αναπαραγωγικής επιτυχίας πραγματοποιήθηκε σε υποσύνολο των φωλιών διαλέγοντας
τις βέλτιστες φωτογραφίες και αποκλείοντας αυτές που τα μικρά ήταν δυσδιάκριτα ή
υπήρχε αμφιβολία για τον αριθμό τους.

2.3. Βαλτόπαπια
Ο στόχος αυτής της δράσης παρακολούθησης είναι να εκτιμηθεί το μέγεθος του
πληθυσμού του είδους στην Πρέσπα, να συλλεχθούν δεδομένα για τη φαινολογία και την
αναπαραγωγή του, καθώς και για τη χρήση των ενδιαιτημάτων και την κατανομή του στη
Μικρή Πρέσπα κατά τη διάρκεια του έτους.
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Ο ερευνητής στέκεται σε προεπιλεγμένα εποπτικά σημεία από όπου έχει καλή οπτική
επαφή με μια προεπιλεγμένη περιοχή που περιλαμβάνει κατάλληλα ενδιαιτήματα για το
είδος. Η αρχική επιλογή πιθανών ενδιαιτημάτων έγινε με βάση την τοπική εμπειρία και
βιβλιογραφικές πληροφορίες (Cramp & Simmons 1977, Petkov 2003, Petkov 2006, Petkov
2012). Οι δειγματοληψίες το 2019 πραγματοποιήθηκαν τους μήνες Μάιο και Ιούλιο 2019.
Τονίζεται ότι λόγω των κρυπτικών συνηθειών του είδους και της μικρής ανοχής του στην
ανθρώπινη παρουσία, οι προτιμήσεις ενδιαιτήματος δεν είναι γνωστές ακόμη και σήμερα
με ακρίβεια, αλλά μόνο σε γενικές γραμμές. Επειδή το είδος επιδεικνύει έντονη κρυπτική
συμπεριφορά θεωρήσαμε σωστό να συμπεριλάβουμε στα αποτελέσματα και όλες τις
τυχαίες παρατηρήσεις του είδους στην περιοχή. Έτσι, επιπλέον των στοιχείων που
προέκυψαν από τη συστηματική παρακολούθηση μέσω δειγματοληψιών, αξιοποιήσαμε και
όλες τις παρατηρήσεις εκτός δειγματοληψιών που έγιναν από όλους τους παρατηρητές
στων οποίων τα δεδομένα έχουμε πρόσβαση. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε την
πληρέστερη δυνατή εικόνα για την κατανομή και τον πληθυσμό του είδους στην Πρέσπα
καθόλη τη διάρκεια του έτους.

2.4. Χρήση ενδιαιτημάτων διατροφής
Στόχος της παρακολούθησης αυτής είναι να έχουμε ένα μέτρο τού πως μεταβάλλεται η
συχνότητα χρήσης κάποιων συγκεκριμένων περιοχών με ρηχά νερά από τα είδη-στόχους,
ανάλογα με το βαθμό πλημμυρισμού και το είδος της διαχείρισης. Επειδή η χρήση μιας
συγκεκριμένης περιοχής από τα πουλιά δεν εξαρτάται μόνο από τα χαρακτηριστικά του
ενδιαιτήματος αλλά και από άλλους απρόβλεπτους παράγοντες, βιοτικούς και αβιοτικούς
(π.χ. καιρός, ενόχληση, ανταγωνισμός, κλπ) επιλέξαμε μια μέθοδο δειγμα τοληψίας που
βασίζεται σε ένα συνδυασμό μεθόδων: διερεύνηση της κατανομής των πουλιών σε σχέση
με κάποιες περιβαλλοντικές παραμέτρους (distribution studies relating distribution to
environmental data), χαρτογράφηση κατανομής και σημειακές καταμετρήσεις και
ακολουθήσαμε τις αρχές που περιγράφονται στους Bibby et al. (1992). Χρησιμοποιώντας
ένα σχετικά μεγάλο αριθμό δειγματοληπτικών επιφανειών κατανεμημένων σε όλη την
παραλίμνια ζώνη με ήπιες κλίσεις, τριπλή επίσκεψη σε τρεις μέρες και εναλλαγή της ώρας
δειγματοληψίας, επιδιώξαμε να αντισταθμίσουμε την επίδραση που μπορεί να έχουν οι
παραπάνω απρόβλεπτοι παράγοντες στην παρουσία των πουλιών σε ένα τόπο.
Το 2019, όπως και δύο προηγούμενα έτη, η παρακολούθηση έγινε μέσω δειγματοληπτικών
καταμετρήσεων σε 11 δειγματοληπτικές επιφάνειες κατά τη διάρκεια 21 εξορμήσεων
πεδίου (Πίνακας 2). Κάθε εξόρμηση πεδίου ενείχε ολιγόλεπτη επίσκεψη κάθε μιας από τις
δειγματοληπτικές επιφάνειες, με διακριτική παρουσία του ερευνητή ώστε να μην
ενοχλούνται ή τρομάζουν τα πουλιά και καταμέτρηση των πουλιών που παρατηρούνταν
εκεί. Κάθε μέτρηση επαναλαμβανόταν ώστε σε κάθε δειγματοληπτική επιφάνεια να
διαθέτουμε τρεις μετρήσεις. Με τη λήψη του μέσου όρου μειώνεται δραστικά ο ρόλος της
επιρροής της τύχης στον αριθμό των πουλιών που καταμετρά ο παρατηρητής.
Πίνακας 2. Αριθμός ημερών δειγματοληψίας ανά μήνα για το 2019.
ΜΑΡ

AΠΡ

MΑΙ

ΙΟΥΝ

3

6

9

3
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Περιορίσαμε τις μετρήσεις μας στη λίμνη Μικρή Πρέσπα διότι οι δραστηριότητες των
ειδών-στόχων στη λίμνη Μεγάλη Πρέσπα δεν μπορούν να παρακολουθηθούν λόγω του ότι
η λίμνη είναι διαμοιρασμένη ανάμεσα σε τρία κράτη και η Ελλάδα κατέχει ένα μικρό μόνο
μέρος της.

3. Αποτελέσματα & σχολιασμός
3.1. Πελεκάνοι
Ο χειμώνας 2018-2019 ήταν για την Πρέσπα ένας μετρίως βαρύς χειμώνας με αρκετές όμως
ημέρες με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τον Ιανουάριο. Σε αντίθεση με την περιοχή της
Πρέσπας όπου ο χειμώνας υπήρξε μετρίως δριμύς, ο χειμώνας υπήρξε πολύ δριμύς σε
περιοχές ανατολικά της Πρέσπας, περιλαμβανομένης της Κερκίνης,
όπου οι
αργυροπελεκάνοι σταθμεύουν ή παραχειμάζουν. Το 2019 υπήρξε επίσης ένα πολύ ξηρό
έτος για την Πρέσπα και η στάθμη της Μικρής Πρέσπας κρατήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με
αποτέλεσμα να μη δημιουργηθούν πλημμυρισμένες περιοχές με ρηχά νερά στην
ακρολιμνιά.
Η βαρυχειμωνιά σε περιοχές ανατολικά της Πρέσπας, περιλαμβανομένης της Κερκίνης,
όπου οι αργυροπελεκάνοι σταθμεύουν ή παραχειμάζουν, είχε ως αποτέλεσμα οι πρώτοι λίγοι- αργυροπελεκάνοι να έρθουν στην Πρέσπα το Φεβρουάριο 2019.

Εικόνα 6. Πανοραμική φωτογραφία των νησίδων αναπαραγωγής πελεκάνων στη Μικρή Πρέσπα.

Η αναπαραγωγική επιτυχία του αργυροπελεκάνου το 2019 εκτιμήθηκε σε 0.74 νεαρά ανά
ζευγάρι, σε παρόμοια επίπεδα με το 2018 (Πίνακας 3). Σε σχέση με τις τιμές
αναπαραγωγικής επιτυχίας που χαρακτήριζαν τον πληθυσμό πριν από το έτος 2000 η τιμή
αυτή θεωρείται χαμηλή, ενώ σε σχέση με τις τιμές των τελευταίων ετών η τιμή θεωρείται
κανονική.
Οι πρώτοι ροδοπελεκάνοι παρατηρήθηκαν το Φεβρουάριο 2019 και ο συνολικός αριθμός
φωλιών ανέρχεται στις 648. Δυστυχώς λόγω των ιδιαιτεροτήτων συμπεριφοράς των
ροδοπελεκάνων (συνωστισμός, πολύωρη παραμονή των δυο μελών του ζεύγους
ταυτόχρονα πάνω στη φωλιά κλπ) δεν είναι δυνατή η ακριβής εκτίμηση των φωλιών των
ροδοπελεκάνων από τις φωτογραφίες του drone. Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω

17

περιορισμούς η αναπαραγωγική επιτυχία του ροδοπελεκάνου εκτιμήθηκε κατά μέγιστο σε
0.70 νεαρά ανά ζευγάρι (Πίνακας 3).
Πίνακας 3. Αναπαραγωγικά στοιχεία των πελεκάνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα το 201 9.
Είδος

Μικρή
Πρέσπα

Βίρο

Σύνολο αναπ. ζεύγη

Αναπαραγωγική
επιτυχία

Αργυροπελεκάνος

1144

261

1405

0.74

Ροδοπελεκάνος

288

291

579-648 1

0.63 - 0.70

Η χαμηλή αναπαραγωγική επιτυχία αυτού του έτους πρέπει να αποδοθεί: Α. στον ακόμη
πιο περιορισμένο αριθμό (και έκταση) υψηλής ποιότητας νησίδων αναπαραγωγής που
προέκυψε από το ότι κάηκαν οι δυο κύριες αποικίες, και έτσι έμεινε διαθέσιμος μικρότερος
και λιγότερο καλής ποιότητας χώρος για φώλιασμα. Β. το χαμηλό επίπεδο των κοινωνικής
φύσης ερεθισμάτων, αποτέλεσμα του υψηλού συγχρονισμού των μονάδων αναπαραγωγής
των αργυροπελεκάνων. Ο υψηλός συγχρονισμός δεν πρόσφερε αρκετές καθυστερημένες
ομάδες αργυροπελεκάνων στις οποίες να «κολλήσουν» οι μονάδες των ροδοπελεκάνων.
Την παντελή έλλειψη ρηχών νερών (λόγω της ξηρασίας) τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιούνται από τους ροδοπελεκάνους ως τόποι διατροφής. Είναι γνωστό
(Χατζηλάκου 1992, Κατσαδωράκης Γ. αδημοσίευτες παρατηρήσεις) ότι είναι πολύ
βοηθητικό για τους αναπαραγώμενους ροδοπελεκάνους όταν τουλάχιστον ένα από τα
γεύματα τους, ειδικά αυτό που αναζητείται ενωρίς το πρωί πριν αναχωρήσουν για τους
μακρινούς τόπους διατροφής τους σε άλλους υγρότοπους, μπορεί να γίνεται λίγες
εκατοντάδες μέτρα κοντά στις αποικίες αναπαραγωγής.

3.2. Λαγγόνα, ερωδιοί και χαλκόκοτα
Όπως αναφέρθηκε στην Εισαγωγή, τα πρωτοφανή συμβάντα του χειμώνα 2018-2019
(πλάγιασμα των καλαμιών από ισχυρή χιονόπτωση και φωτιές) είχαν ως αποτέλεσμα ένα
μεγάλο μέρος των παραδοσιακών τόπων φωλιάσματος (τα τελευταία χρόνια) των εν λόγω
ειδών να καταστεί ακατάλληλο. Ως συνέπεια τα πουλιά αναζήτησαν εναλλακτικές θέσεις
για να φωλιάσουν καταλαμβάνοντας διάφορα τμήματα του καλαμιώνα στην περιφέρεια ή
στο εσωτερικό της λίμνης, πολλά από τα οποία χρησιμοποιούνταν για πρώτη φορά . Ο
περιορισμός του κατάλληλου χώρου για φώλιασμα στον καλαμιώνα οδήγησε στην
διάσπαση της αποικίας σε πολλές μικρότερες ενότητες.
Ο αργυροτσικνιάς ήταν το πρώτο είδος ερωδιού που εγκαταστάθηκε στον καλαμιώνα της
Κρήνας. Οι λαγγόνες ξεκίνησαν να φωλιάζουν αργότερα και τέλος ο λευκοτσικνιάς, ο
νυχτοκόρακας και ο κρυπτοτσικνιάς ξεκίνησαν να φωλιάζουν μετά τα μέσα Απριλίου, ενώ ο
κρυπτοτσικνιάς έφτασε στην Πρέσπα λίγο αργότερα, στα τέλη Απριλίου. Ο αργυροτσικνιάς
φαίνεται να επλήγη περισσότερο από τον περιορισμό των παραδοσιακών τόπων
φωλιάσματος. Το 2019 ήταν η πρώτη φορά που παρατηρήθηκε τόσο μεγάλη διάσπαση της
1

Ο μέγιστος αριθμός φωλιών τις δυο ημερομηνίες φωτογράφισης με το drone, 9/5 και 7/6. Ο αριθμός αυτός
είναι απλά ενδεικτικός, διότι δεν έχουμε αδιαμφησβήτητες ενδείξεις για να ξεχωρίσουμε ένα πουλί που
πραγματικά κάθεται/κλωσσάει σε μια κατειλημμένη φωλιά από ένα πουλί που απλώς κάθεται και
ξεκουράζεται.
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αποικίας του είδους: οι αργυροτσικνιάδες ήταν διάσπαρτοι σε 7 διαφορετικές
συναθροίσεις. Η αναπαραγωγική επιτυχία του αργυροτσικνιά εκτιμήθηκε το 2019 σε 1.7
νεαρά ανά ζευγάρι (n=40), δηλαδή αρκετά χαμηλότερα από του 2018 και πιο κοντά στου
2017. Υπενθυμίζεται ότι το 2019 ήταν ένα ξηρό έτος όπως και το 2017, σε αντίθεση με το
2018 οπότε δημιουργήθηκαν καλύτερες συνθήκες διατροφής για τα πουλιά. Για την
εκτίμηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας χρησιμοποιήθηκαν οι φωτογραφίες drone σε
συνολικά 40 φωλιές. Η μέτρηση των μεγαλωμένων νεοσσών για την εκτίμηση της
αναπαραγωγικής επιτυχίας πραγματοποιήθηκε σε υποσύνολο των φωλιών διαλέγοντας τις
βέλτιστες φωτογραφίες και αποκλείοντας αυτές στις οποίες τα μικρά ήταν δυσδιάκριτα ή
υπήρχε αμφιβολία για τον αριθμό τους.
Τα υπόλοιπα είδη ερωδιών (λευκοτσικνιάς, κρυπτοτσικνιάς, νυχτοκόρακας) βρίσκονταν σε
μικτές αποικίες. Σημειώνεται ότι στο ίδιο πλαίσιο παρακολουθούνται, καθώς φωλιάζουν
στους ίδιους καλαμιώνες, και οι πληθυσμοί του σταχτοτσικνιά και του πορφυροτσικνιά,
παρόλο που δεν περιλαμβάνονται στα είδη-στόχους του έργου.
Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα αναπαραγωγικά δεδομένα από έξι είδη που φωλιάζουν
στους καλαμιώνες της Πρέσπας.
Πίνακας 4. Αριθμός αναπαραγωγικών ζευγαριών λαγγόνας και ερωδιών (ειδών-στόχων) στην
Πρέσπα το 2019.

C. Κρήνα

D. Κρήνα-–
Άγ.
Αχίλλειος

E. Βίρο 1

F. Οπάγια

G.
Λευκώνας

H.

Λαγγόνα

0

1103

1337

0

215

0

0

0

2655

Αργυροτσικνιάς

18

48

1

6

0

37

12

6

101

Λευκοτσικνιάς

0

100

45

0

0

0

0

0

145

Νυχτοκόρακας

0

233

32

0

0

0

0

0

265

Κρυπτοτσικνιάς

0

54

5

0

0

0

0

0

59

Χαλκόκοτα

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Μικρολίμνη

B. Κρήνα

Σύνολο
Πρέσπας
2019

A. Κρήνα

Είδος

3.3. Βαλτόπαπια
Οι πρώτες παρατηρήσεις βαλτόπαπιας το έτος 2019 ξεκίνησαν το Μάρτιο 2019 και
διήρκεσαν μέχρι τις 31/7/19. Βαλτόπαπιες παρατηρήθηκαν σε όλες τις δειγματοληψίες.
Στον Πίνακα 5 περιλαμβάνονται οι αθροιστικές παρατηρήσεις που έγιναν σε όλες τις
ημερομηνίες. Το 2019 παρατηρήθηκαν βαλτόπαπιες στα τέσσερα, από τα επτά σημεία
δειγματοληψίας, τα οποία ήταν και τα μόνα στα οποία υπήρχε νερό, διότι στα υπόλοιπα
τρία δεν υπήρχε καθόλου νερό, οπότε δεν υπήρχαν και πιθανότητες να παρατηρηθεί εκεί
βαλτόπαπια. Σε αντίθεση με την προηγούμενη αναπαραγωγική περίοδο, το 2019
παρατηρήθηκαν και νεοσσοί. Δεν είναι περιττό να τονίσουμε όπως κάθε έτος ότι το είδος
είναι πολύ κρυπτικό και πάντα οι πιθανότητες κάποια ζεύγη να παραμείνουν εκτός
2

Το σύνολο που βγαίνει αθροίζοντας όλες τις υπο-αποικίες είναι 128, ωστόσο πρόκειται για nesting
attempts και όχι αριθμό ζευγαριών, καθώς υπήρξαν πολλές εγκαταλείψεις και επαναφωλιάσματα. Ο
αριθμός που εκτιμάται ότι προσεγγίζει τον τελικό αριθμό ζευγαριών είναι 101.
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2

παρατήρησης είναι μεγάλες. Η χρονιά ήταν επίσης πολύ ξηρή, τα ελεύθερα μακροφύτων
προστατευμένα ανοιχτά τμήματα νερού λίγα και αυτό μπορεί να είχε ως αποτέλεσμα είτε
μειωμένη δυνατότητα παρατήρησης είτε αποτυχία στο φώλιασμα.
Επίσης βαλτόπαπιες παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των μετρήσεων Άφιξης-Αναχώρησης
στην κεντρική αποικία των ερωδιών. Με βάση τις παρατηρήσεις και αν λάβουμε ως
δεδομένη την παρουσία των ζευγών στα σημεία που περιγράφτηκαν παραπάνω, θα
μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι κατά τη διάρκεια της προ-αναπαραγωγικής και
αναπαραγωγικής περιόδου στο βόρειο τμήμα της Μικρής Πρέσπας ήταν παρόντα
τουλάχιστον 26 διαφορετικά άτομα βαλτόπαπιας και ο πιθανός αριθμός ζευγών που
επιχείρησαν αναπαραγωγή (αλλιώς, αναπαραγωγικός πληθυσμός), κυμάνθηκε από 4 ως 12
ζεύγη.
Η αναπαραγωγή τεκμαίρεται/εικάζεται από τη συνεχή παρουσία μεμονωμένων ατόμων ή
ζευγών σε κατάλληλο ενδιαίτημα την κατάλληλη εποχή, μεμονωμένων ατόμων με σχετική
συμπεριφορά και την παρουσία νεαρών πουλιών μόνων ή με ενήλικα. Φυσικά δεν
αποκλείεται ο πραγματικός αριθμός ζευγών να είναι μεγαλύτερος και μπορεί κάλλιστα να
ξεπερνά τα 12 ζεύγη, αλλά να μην κατέστη δυνατόν να παρατηρηθούν όλα τα ζεύγη λόγω
των κρυπτικών συνηθειών του είδους.

3.4 Χρήση ενδιαιτημάτων διατροφής
Το 2019 υπήρξε, όπως και το 2017, μια εξαιρετικά ξηρή χρονιά κατά την οποία, επειδή η
στάθμη της λίμνης δεν ανέβηκε αρκετά, δεν δημιουργήθηκαν σχεδόν πουθενά ανοιχτές
επιφάνειες νερού όπου να μπορούν να τραφούν τα πουλιά.
Μετρήσεις έγιναν τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2019 αλλά τα δεδομένα
μετρήσεων που θα χρησιμοποιήσουμε για την παρακολούθηση αποφασίστηκε να αφορούν
μόνο τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Αν και η σημασία της διαθεσιμότητας πλημμυρισμένων
περιοχών με ρηχά νερά ελεύθερα βλάστησης παραμένει πολύ μεγάλη και από τον Ιούνιο
μέχρι και τον Αύγουστο, και φυσικά όλους τους μήνες του έτους, επιλέχτηκε η περίοδος
Απριλίου-Μαΐου, τόσο διότι φαίνεται πως οι δυο αυτοί μήνες παίζουν σημαντικότερο ρόλο
στην «απόφαση» κάποιων μεταναστευτικών ειδών να φωλιάσουν ή όχι, όσο και διότι τα
δεδομένα που διαθέτουμε από τους μήνες αυτούς είναι καλύτερης ποιότητας μια και η
αύξηση και το ψήλωμα της υδροχαρούς βλάστησης μετά από τις αρχές Ιουνίου δυσκολεύει
την παρατήρηση και κυρίως την ακριβή καταμέτρηση όλων των ειδών πουλιών.
Πίνακας 6. Συνολικός αριθμός ειδών και μηνιαίος μέσος όρος αφθονίας, από όλες τις μετρήσεις
κάθε μήνα για τα έτη 2017, 2018 και 2019 για λόγους σύγκρισης.
ΕΤΟΣ

ΜΗΝΑΣ

Σύνολο
ειδών

2017

ΑΠΡ

8

Μέση
μηνιαία
αφθονία
36

2017

ΜΑΙ

8

66

2017

ΟΚΤ

4

157

2017

ΝΟΕ

5

139

2017

ΔΕΚ

4

84

2018

ΙΑΝ

3

48

20

2018

ΦΕΒ

6

65

2018

ΜΑΡ

10

99

2018

ΑΠΡ

23

177

2018

ΜΑΙ

13

35

2019

ΜΑΡ

8

102

2019

ΑΠΡ

7

31

2019

ΜΑΙ

11

36

2019

ΙΟΝ

5
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Τα συνολικά συνοπτικά αποτελέσματα για τον αριθμό ειδών και τη μηνιαία αφθονία
περιγράφονται στον Πίνακα 7. Στον Πίνακα 8 παρατίθενται για κάθε ένα από τα 12 είδη που
απαντήθηκαν, οι μέσοι όροι αφθονίας απ’ όλες τις μετρήσεις των μηνών Απριλίου και
Μαΐου και ένα μέτρο τη διακύμανσής τους (Τυπική Απόκλιση). Σημειώνονται ξεχωριστά τα
είδη στόχοι του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds.
Η κατάσταση που επικρατούσε στις παρυφές της λίμνης Μικρή Πρέσπα, από την άποψη
του πλημμυρισμού, κατά τη διάρκεια του 2019 έχει ήδη συνοπτικά αναφερθεί. Το 2019 οι
ελεύθερες βλάστησης εκτάσεις με ρηχά νερά ήταν πρακτικά ανύπαρκτες και προσομοίαζαν
με εκείνες που επικράτησαν το 2017, ενώ το 2018 ήταν πολύ πιο εκτεταμένες.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η στάθμη της λίμνης κατά την περίοδο Απρίλιος-Μάιος 2019
κυμάνθηκε σε επίπεδα ακόμη χαμηλότερα και από εκείνην του 2017. Αυτό είχε ως
συνέπεια οι πλημμυρισμένες από ρηχά νερά εκτάσεις στις παρυφές της λίμνης να
κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά ποσοστά, περίπου 10-15% του συνόλου (Μαλακού και συν.
2018), σε σύγκριση με το περίπου 25% του 2017 και το 50-60% του 2018. Έτσι, οι
κατάλληλες για διατροφή των ειδών-στόχων εκτάσεις ήταν κατά πολύ μικρότερες και ο
συνολικός αριθμός ειδών που παρατηρήθηκαν στις περιοχές δειγματοληψίας το 2019 (14
είδη) να είναι πολύ χαμηλός (9 είδη το 2017), ενώ η μέση αφθονία όλων των ειδών
πουλιών το 2019 (περίπου 36 πουλιά ανά δειγματοληψία) να είναι ακόμη χαμηλότερη από
του 2017 και υποτριπλάσια του 2018 (106). Κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2019 στα
υγρά λιβάδια της λίμνης Μικρή Πρέσπα καταγράφτηκαν είδη που μένουν όλο, ή σχεδόν
όλο, το έτος στην περιοχή (π.χ. Anser anser, Microcarbo pygmeus) και άλλα είδη που μόλις
έχουν αφιχθεί και θα παραμείνουν τους επόμενους μήνες για να αναπαραχθούν (π.χ.
Egretta garzetta, Aythya nyroca, κλπ). Από τα συνολικά 12 είδη πουλιών που
καταγράφτηκαν, τα δύο καταγράφτηκαν μόνο μια φορά και θεωρείται ότι δεν επηρεάζουν
σημαντικά τις μετρήσεις ως σήμερα. Πρόκειται για τα είδη Aythya nyroca (3 άτομα), Mergus
merganser (1 θηλυκό με 3 νεαρά). Επιπλέον, τρία είδη (Phalacrocorax carbo, Ciconia ciconia,
Anas platyrhynchos) καταγράφτηκαν μόλις 2 φορές, ενώ 4 είδη καταγράφτηκαν από 3-5
φορές. Μόνο 3 είδη πουλιών καταγράφτηκαν στους τόπους δειγματοληψίας 9-15 φορές σε
σύνολο 15 ημερών δειγματοληψίας, και είναι τα πιο κοινά είδη: Microcarbo pygmeus, Anser
anser και Egretta alba. Μαζί αποτελούν το 93% του συνόλου των πουλιών που
καταγράφτηκαν. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλοι αριθμοί πουλιών καταγράφονταν
επανειλημμένως στις εκτάσεις με καμμένους καλαμιώνες όπου βεβαίως βρισκόταν η άκρη
του νερού.
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Εικόνα 7. Γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης της έντασης χρήσης των
περιοχών διατροφής από τα υδρόβια πουλιά στη Λίμνη Μικρή Πρέσπα κατά το έτος 2019. Το
χρώμα κάθε περιοχής δηλώνει μέγεθος αφθονίας (κίτρινο=πολύ χαμηλή, καφέ=πολύ ψηλή).

Όλα τα είδη-στόχοι του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds καταγράφτηκαν σε μια ή
περισσότερες θέσεις δειγματοληψίας πλην του νυχτοκόρακα ο οποίος διατρέφεται τη
νύχτα και το δειλινό (Cramp & Simmons 1977), έτσι, επειδή οι δειγματοληψίες γίνονται
από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, δεν καταγράφονται σε αυτές νυχτοκόρακες.
Όσον αφορά τη χωρική κατανομή της αφθονίας και τον αριθμό των ειδών πουλιών,
φαίνεται από την Εικόνα 7 ότι τα περισσότερα είδη και η υψηλότερη αφθονία
παρατηρήθηκαν όχι στις περιοχές του βόρειου τμήματος της λίμνης όπως συνέβη το 2018
αλλά αντιθέτως στις περιοχές στενών σε πλάτος καλαμιώνων (π.χ. LM03, LM04, LM05).
Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε δυο παράγοντες: η περιοχή LM03 (χαρακτηρίζεται από την
παρουσία ενός τμήματος έκτασης 1-2 στρεμμάτων ανοιχτού νερού το οποίο δεν
καταλαμβάνεται από καλαμιώνα διότι είχε διανοιχτεί από τα βουβάλια κατά τη δεκαετία
2000-2010 (Μαλακού και συν. 2007) αλλά και επίσης μεγάλο τμήμα του καλαμιώνα της
περιοχής αυτής κάηκε, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται εκεί αξιοσημείωτοι αριθμοί

22

υδρόβιων πουλιών διότι είχε αποκαλυφθεί το νερό. O καλαμιώνας της περιοχής LM04
επίσης κάηκε κατά τις μεγάλες πυρκαγιές του Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2019 και επίσης
συγκέντρωνε υδρόβια πουλιά και η περιοχή LM05 έχει σε μεγάλο τμήμα της κρατηθεί
ανοιχτή από υδρόβια βλάστηση διότι βόσκεται εντατικά από βοοειδή τα οποία είναι
περιφραγμένα εκεί.
Το πλέον σημαντικό συμπέρασμα όμως που προέκυψε κατά την παρακολούθηση του 2019
μπορεί να το διακρίνει κανείς ξεκάθαρα μόνο αν κάνει μια σύγκριση των αποτελεσμάτων
της παρακολούθησης του 2019 με εκείνα του 2017 (Society for the Protection of Prespa
2017). Το 2017, με στάθμη της λίμνης χαμηλή μεν, εν τούτοις κατά τι υψηλότερη από εκείνη
του 2019, δεν είχαν παρατηρηθεί καθόλου πουλιά στις περιοχές βορείως των δυο λιμνών
δηλαδή στις δειγματοληπτικές επιφάνειες με κωδικούς: LM07, LM08 και LM09. Αντιθέτως,
στις ίδιες δειγματοληπτικές επιφάνειες κατά το 2019 αν και με χαμηλότερη στάθμη,
παρατηρήθηκαν πουλιά να τρέφονται σε μεσαίες πυκνότητες (Εικόνα 7). Αυτό φυσικά
αποδίδεται σε έναν κύριο παράγοντα: την διαχείριση που έλαβε χώρα στις περιοχές αυτές
με απομάκρυνση της μακροφυτικής βλάστησης μέσω κοψίματος το 2018, που δημιούργησε
έστω και σε περιορισμένες εκτάσεις πλημμυρισμένες ανοιχτές περιοχές (βλέπε παραπάνω
«Διαχειριστικές παρεμβάσεις κατά την περίοδο καλοκαίρι-χειμώνας 2018»).
Με τα παραπάνω γίνεται ξεκάθαρο ότι όσο πιο χαμηλά πέφτει η στάθμη της λίμνης τόσο
πιο ζωτικής σημασίας γίνεται η διαχείριση των υδρόβιων μακροφύτων για τα υδρόβια
πουλιά. Βέβαια πρέπει να γινει σαφές ότι, στα σημεία αυτά επειδή ο καλαμιώνας είναι
στενός, η πυρκαγιά και η βόσκηση κράτησαν ανοιχτό τον καλαμιώνα τόσο ώστε να
αποκαλυφθούν οι περιοχές με τα ρηχά νερά. Σε άλλες περιοχές της λίμνης στο βόρειο
τμήμα η υποχώρηση της ακρολιμνιάς ήταν τόσο μεγάλη που δεν άρκεσε το μήκος (βάθος)
των κομμένων περιοχών για να αποκαλυφθούν εκτάσεις με ρηχό νερό οι οποίες έμειναν
κρυμμένες κάτω από πυκνούς καλαμιώνες.
Πίνακας 7. Συνολικός αριθμός ατόμων και ειδών υδρόβιων πουλιών τα οποία παρατηρήθηκαν στο
σύνολο των δειγματοληψιών των μηνών Απρίλιος και Μάιος σε κάθε μια από τις περιοχές
δειγματοληψίας.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΠΟΥΛΙΩΝ
ΕΙΔΩΝ
LM01-MIKROLIMNI
1
1
LM02-KARYES NOTIA
19
3
LM03-KARYES VOREIA
274
8
LM04-LEFKONA NOTIA
54
2
LM05-LEFKONA VOREIA
61
5
LM06-OPAYA
3
2
LM07-SLATINA LAIMOU
27
1
LM08-SLATINA PARATIRITIRIO
1
1
LM09-SLATINA KOULA1
44
6
LM10-SLATINA KOULA2
25
3
LM11-MIKROS KAMBOS
2
1
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Όσον αφορά τη συχνότητα με την οποία οι ερωδιοί και οι λαγγόνες χρησιμοποιούν τη
Μεγάλη Πρέσπα για τη διατροφή τους, συνάγεται από τις μετρήσεις ότι το 46.5% των
λαγγόνων, το 79.2% των λευκοτσικνιάδων και το 60% των κρυπτοτσικνιάδων τρέφονταν
κατά τους μήνες Μάιο-Ιούνιο 2019 στη Μεγάλη Πρέσπα, ενώ το 83% των νυχτοκοράκων
τρέφονταν στη λίμνη Μικρή Πρέσπα, σε σύγκριση με το περίπου 100% των ετών 2017 και
2018. Φαίνεται λοιπόν πως η διατροφή στα ρηχά νερά της Μικρής Πρέσπας τουλάχιστον
κατά την περίοδο Μάιου - Ιουνίου είναι πολύ σημαντική για τον νυχτοκόρακα, αρκετά
σημαντική για τη λαγγόνα και σταθερά πολύ σημαντική για τον λευκοτσικνιά (87% το 2018
και 84% το 2017), ενώ δεν διαθέτουμε στοιχεία για τον αργυροτσικνιά και για τα δυο είδη
πελεκάνων, αλλά γνωρίζουμε από εμπειρία ότι είναι επίσης πολύ σημαντική για τη
χαλκόκοτα και φυσικά σημαντικότατη για τη βαλτόπαπια. Για τα υπόλοιπα είδη-στόχους
ανάμεσα στους ερωδιούς, δεν διαθέτουμε επαρκή δεδομένα για να τεκμηριώσουμε το
βαθμό χρήσης της Μεγάλης Πρέσπας διότι οι αριθμοί των ατόμων που καταμετρώνται είναι
πολύ μικροί για να αξιοποιηθούν στατιστικά.
Πίνακας 8. Μέση αφθονία (και Τυπική Απόκλιση) κάθε είδους υπολογισμένη από το σύνολο των
δειγματοληψιών των μηνών Απρίλιος και Μάιος στη λίμνη Μικρή Πρέσπα για το 2019, καθώς και
για τα έτη 2017 και 2018 για σύγκριση.
2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ΕΙΔΟΣ

ΜΕΣΗ
ΑΦΘΟΝΙΑ

Anas
platyrhynchos
Anas querquedula
Anser anser
Ardea alba
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Aythya nyroca
Bubulcus ibis
Ciconia ciconia
Egretta garzetta
Fulica atra
Gallinago
gallinago
Larus michahellis
Chroicocephalus
ridibundus
Microcarbo
pygmeus
Numenius arquata
Pelecanus crispus
Pelecanus
onocrotalus
Phalacrocorax
carbo
Plegadis falcinellus

2018

ΜΕΣΗ
ΑΦΘΟΝΙΑ

0.0

ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛ
ΙΣΗ
0

0.0
30.6
6.1
2.9
0.1
0.6
0.0
0.0
0.0
1.3
0.0
0.0

2019
ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ
LIFE000936

3.1

ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛ
ΙΣΗ
4.3

ΜΕΣΗ
ΑΦΘ
ΟΝΙΑ
0.3

ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛ
ΙΣΗ
0.9

0
22.9
4.0
2.1
0.3
0.9
0
0
0
3.2
0
0

6.6
31.6
12.2
3.6
0.2
1.9
0.7
0.4
0.3
1.3
0.6
0.6

15.2
16.8
11.5
3.4
0.4
3.2
1.3
1.0
0.5
1.8
1.1
2.0

0.0
9.1
4.2
0.4
0.0
0.2
0.2
0.0
0.1
0.3
0.0
0.0

0.0
6.9
6.3
0.6
0.0
0.4
0.8
0.0
0.3
0.8
0.0
0.0

0.0
0.0

0
0

5.9
0.3

13.8
0.8

0.0
0.0

0.0
0.0

2.6

2.2

17.8

24.8

18.5

19.8

*

0.0
1.6
0.0

0
2.7
0

0.2
11.3
6.1

0.6
15.3
15.3

0.0
0.5
0.0

0.0
1.1
0.0

*
*

0.3

0.7

0.7

2.3

0.2

0.4

0.0

0

0.6

1.1

0.0

0.0

*

*
*

*

*

24

22
23
24

Podiceps cristatus
Tachybaptus
ruficollis
Tringa glareola
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΑΦΘΟΝΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΩΝ

0.0
0.0

0
0

0.1
0.1

0.3
0.3

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
46

0

0.2
106

0.6

0.0
34

0.0

9

24
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4. Συζήτηση
Το πλάγιασμα των καλαμιών από ισχυρή -κυρίως πρώιμη ή όψιμη- χιονόπτωση, είναι κάτι
που έχει παρατηρηθεί κάποιες χρονιές στην Πρέσπα, αλλά ποτέ σε τόσο μεγάλη έκταση
όσο συνέβη στο 2019. Δεν μπορούσε να προβλεφθεί ακριβώς πόσο θα επηρέαζε η
κατάσταση αυτή των καλαμιών την επιλογή τόπου φωλιάς για τα υδρόβια πουλιά-στόχους.
Στην πράξη αποδείχθηκε ότι τα πουλιά αναζήτησαν νέα μέρη για να φτιάξουν τις φωλιές
τους. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η διάσπαση μιας ενιαίας αποικίας σε πολλές
μικρότερες μπορεί να οδηγήσει είτε σε πτώση της αναπαραγωγικής επιτυχίας, διότι
μειώνονται τα κοινωνικά ερεθίσματα (social stimulation), είτε σε αύξηση της
αναπαραγωγικής επιτυχίας διότι τα νέα μέρη στα οποία αναγκάστηκαν να πάνε τα πουλιά
διακρίνονται από ευνοϊκότερα για αυτά χαρακτηριστικά.
Οι επιπτώσεις των μεγάλων πυρκαγιών ήταν σίγουρα πολύ αρνητικές για τους
ροδοπελεκάνους οι οποίοι κυρίως επηρεάστηκαν διότι καταστράφηκαν οι δυο μεγαλύτερες
νησίδες αναπαραγωγής τους. Παρόλα αυτά οι πυρκαγιές δημιούργησαν τόπους διατροφής
με ρηχό νερό οι οποίες και χρησιμοποιήθηκαν εντατικά ως τόποι διατροφής από τα πουλιά.
Οι παράγοντες που σημάδεψαν την αναπαραγωγική περίοδο 2019, όπως περιγράφηκαν
αναλυτικά στην Εισαγωγή, περιόρισαν το διαθέσιμο χώρο για φώλιασμα των υδρόβιων
πουλιών. Αποτέλεσμα αυτών των συνθηκών, όπως έδειξαν ξεκάθαρα τα αποτελέσματα της
παρακολούθησής μας είναι ότι για ακόμη μια χρονιά χαλκόκοτες δεν φώλιασαν, ενώ οι
αργυροτσικνιάδες είχαν πολύ χαμηλή αναπαραγωγική επιτυχία, γεγονός όμως που σίγουρα
οφείλεται και στο συνδυασμό της έλλειψης κατάλληλων τόπων διατροφής με τη διάσπαση
και την αλλαγή θέσης της αποικίας.
Δε θα ήταν πολύ ριψοκίνδυνο να υποστηρίξει κανείς ότι με τα μέχρι σήμερα δεδομένα
τριών ετών διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι η σημασία των ρηχών νερών της λίμνης Μεγάλη
Πρέσπα για τη διατροφή αρκετών από τα υδρόβια πουλιά-στόχοι του προγράμματος LIFE
Prespa Waterbirds γίνεται τα τελευταία χρόνια ολοένα και μεγαλύτερη. Αυτό φυσικά
οφείλεταιστο γεγονός ότι μεγάλα τμήματα της ακτής της Μεγάλης Πρέσπας λόγω της
πτώσης της στάθμης που έλαβε χώρα μετά από το 1990 έχουν πολύ ήπιες κλίσεις, είναι
ελεύθερα βλάστησης και τα νερά είναι ολοένα πιο παραγωγικά λόγω αύξησης των
θρεπτικών στη λίμνη και βεβαίως συνδυάζεται με τη θέση των αναπαραγωγικών αποικιών
πολύ κοντά στη λίμνη Μεγάλη Πρέσπα ώστε να μειώνονται οι ενεργειακές ανάγκες των
πουλιών για μετακίνηση. Παρατηρείται λοιπόν μια σταδιακή μετατόπιση των τόπων
διατροφής πολλών ειδών–στόχων από τα ρηχά νερά της Μικρής Πρέσπας τα οποία λόγω
χαμηλής στάθμης τείνουν να είναι ολοένα και πιο περιορισμένα, στα ρηχά νερά της
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Μεγάλης Πρέσπας και μάλιστα στα τμήματα εκείνα τα οποία δεν είναι κατειλημμένα από
καλαμιώνες.

5. Συμπεράσματα
1. Ο συνδυασμός τριών στοχαστικών φαινομένων επέδρασε στην αναπαραγωγή και
την επιτυχία των υδρόβιων πουλιών-στόχων: α. το πλάγιασμα του μεγαλύτερου
τμήματος του καλαμιώνα από πρώιμη, υγρή χιονόπτωση, β. οι εκτεταμένες
πυρκαγιές Φεβρουαρίου-Μαρτίου και γ. η χαμηλή στάθμη της λίμνης Μικρή
Πρέσπα.
2. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να διαχωρίσουμε το ποσοστό επίπτωσης του
καθενός από τους τρεις παραπάνω παράγοντες σε κάθε ένα από τα είδη πουλιώνστόχων. Για τον αργυροτσικνιά, ο αριθμός ζευγών που επιχείρησαν αναπαραγωγή
ήταν χαμηλότερος από άλλες χρονιές όπως και η αναπαραγωγική επιτυχία. Η
χαλκόκοτα δεν φώλιασε καθόλου, κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει και
προηγούμενα χρόνια με χαμηλή στάθμη.
3. Το μέγεθος των αναπαραγωγικών πληθυσμών των δυο ειδών πελεκάνων δεν
φαίνεται να συσχετίζεται σε ετήσια βάση με την έκταση των πλημμυρισμένων την
άνοιξη περιοχών γύρω από τη λίμνη Μικρή Πρέσπα. Επίσης η αναπαραγωγική
επιτυχία και των δυο ειδών πελεκάνων υπήρξε αρκετά χαμηλή κατά το έτος 2019,
αλλά υπήρξαν και άλλοι παράγοντες που έχουν παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό,
όπως η καταστροφή παραδοσιακών τόπων φωλιάσματος από πυρκαγιές στην
έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου.
4. Αν και ο αναπαραγωγικός πληθυσμός της βαλτόπαπιας δεν μπορεί να εκτιμηθεί με
ακρίβεια λόγω των κρυπτικών συνηθειών του είδους, φαίνεται ότι το μέγεθος του
πληθυσμού κατά το 2019 κυμάνθηκε σε επίπεδα παρόμοια με τα προηγούμενα έτη.
5. Συνολικά, λόγω των περιορισμένων εκτάσεων πλημμυρισμένων με ρηχό νερό και
ελεύθερων βλάστησης γύρω από τη λίμνη Μικρή Πρέσπα, οι αριθμοί των πουλιώνστόχων που τρέφονταν στις ελάχιστες εκτάσεις με ρηχά νερά που ήταν διαθέσιμες
ήταν μικρότερος από εκείνους των δυο προηγούμενων ετών 2018 και 2017. Όμως
σε αντίθεση με αυτό, οι εκτάσεις που είχαν υποστεί διαχείριση το 2019
συγκέντρωσαν μεγαλύτερους αριθμούς πουλιών παρά το γεγονός ότι η στάθμη το
2019 ήταν ακόμη χαμηλότερη από το 2017.
6. Είναι πλέον τεκμηριωμένο από τις μετρήσεις μας ότι όσο περισσότερο
επιδεινώνονται οι συνθήκες διατροφής των ειδών–στόχων στη λίμνη Μικρή
Πρέσπα λόγω πτώσης της στάθμης και εφόσον δεν υπάρχει διαχείριση, ολοένα και
μεγαλύτερα ποσοστά των πουλιών-στόχων κατευθύνονται για διατροφή στις
παράκτιες περιοχές της διπλανής λίμνης Μεγάλη Πρέσπα.
7. Λόγω της εξαιρετικά χαμηλής στάθμης της λίμνης Μικρή Πρέσπα η, έστω και
περιορισμένης έκτασης, διαχείριση καλαμιώνων με κοπή από το πρόγραμμα LIFE
Prespa Waterbirds το 2018 συνέβαλλε στη δημιουργία νέων περιοχών με ρηχά νερά
ελεύθερα βλάστησης, οι οποίες όντως χρησιμοποιήθηκαν έστω και σε
περιορισμένους αριθμούς ως τόποι διατροφής από τα είδη-στόχους. Μέσω των
αποτελεσμάτων της παρακολούθησης τεκμηριώθηκε (έστω και σε μικρή κλίμακα
λόγω περιορισμένης διαχείρισης) ότι όσο πιο χαμηλά πέφτει η στάθμη της λίμνης
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τόσο πιο ζωτικής σημασίας γίνεται η αύξηση των διαχειριζόμενων εκτάσεων με
υδρόβια μακρόφυτα για τα υδρόβια πουλιά.
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