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Zi mo we li cze nie pta ków w Gre cji
Del ta Evros, 2008

Z i mo we li cze nie pta ków w Gre cji,
w tym szcze gól nie w del cie rze ki
Evros, to pro gram ∏à czà cy si´ bez po -

Êred nio z Mi´ dzy na ro do wym Biu rem Ba -
da nia Pta ków Wod no -B∏ot nych (ang. In -
ter na tio nal Wa ter fowl & Wa te lands Re se -
arch Bu re au – IWRB; obec nie We tlands In -
ter na tio nal). 

Grec ka hi sto ria tych ak cji ma ju˝ 40 lat,
a te re ny, na któ rych li czy si´ pta ki, na le ̋ à
do kil ku naj istot niej szych i naj cie kaw szych
ostoi pta ków w ska li eu ro pej skiej.

Po czàt ki zi mo we go li cze nia pta ków
(a w∏a Êci wie, we d∏ug tu tej szych okre Êleƒ 
– „mi´ dzy zi mo we go li cze nia pta ków”)
si´ ga jà 1967 ro ku, kie dy to gru pa za pa leƒ -
ców -or ni to lo gów pod j´ ∏a si´ te go nie ∏a -
twe go w prak ty ce za da nia. Sied mio let nia
prze rwa pod ko niec lat 70. XX w. nie
ostu dzi ∏a en tu zja zmu i tak ka˝ de go ro ku,
w po ∏o wie stycz nia, pro gram ten jest re ali -
zo wa ny na naj wa˝ niej szych or ni to lo gicz nie
te re nach ca ∏ej Gre cji.

War to za trzy maç si´ tro ch´ przy sta ty -
sty ce z po przed nich lat, ja ko ˝e im po nu -
jà ce sà licz by za ob ser wo wa nych w tym
kra ju pta ków. Dla przy k∏a du: w 1970 ro ku
po li czo no w ca ∏ej Gre cji po nad 970 000
pta ków wod nych (!), dru gie miej sce bez -
spornie przy pa da na rok 1999, gdy po li -
czo no ich 547 000, a trze cie na  1982 rok
(323 562 pta ki wod ne). Naj mniej szà licz -
bà wy ka za∏ si´ rok 2003 (tyl ko 105 000).
Li czo ne w tych la tach pta ki, to przede
wszyst kim blasz ko dzio be An se ri for mes
(kacz ki, g´ si, ∏a b´ dzie), ˝u ra wio we Gru -
ifor mes (g∏ów nie ∏y ski), pe∏ no p∏e twe Pe le -
ca ni for mes (g∏ów nie pe li ka ny) i fla min gi
Pho eni cop te ri for mes (co nie zna czy, ˝e
„przy oka zji” nie li czo no i in nych pta -
ków).

W Gre cji zi mu je co rocz nie bar dzo du ̋ o
ró˝ nych pta ków z in nych kra jów Eu ro py,
w tym tak ̋ e spo ro rzad kich ga tun ków ob -
j´ tych Glo bal nà Czer wo nà Li stà IUCN. 

W cià gu ostat nich 25 lat do naj licz niej
wy st´ pu jà cej w Gre cji awi fau ny w okre sie
zi my mo˝ na za li czyç ta kie ga tun ki, jak: cy -
ra necz ka Anas crec ca (171 000 w 1999 ro -
ku), ∏y ska Fu li ca atra (134 000 w 1995 ro -
ku) i Êwi stun Anas pe ne lo pe (121 000 w 1989
ro ku).

W 17 miej scach ró˝ nych bio to pów
grec kich re ali zo wa ne sà sys te ma tycz nie
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zimo we li cze nia pta ków, a licz ba ta z ro ku
na rok ule ga zmia nie (ro Ênie). 

W stycz niu bie ̋ à ce go ro ku ak cje te od -
by wa ∏y si´ w 46 miej scach, na te re nie ca -
∏e go kra ju – od Kre ty po pó∏ noc nà Gre cj´,
w tym – w naj cie kaw szym or ni to lo gicz nie
za kàt ku – del cie rze ki Evros.

Po Za to ce Amvra ki kos (32% zi mo wej
po pu la cji), Del ta Evros to miej sce zi mo wa -
nia naj wi´k szej ilo Êci pta ków (27% po pu -
la cji z ca ∏e go ob sza ru Gre cji).

Nic wi´c dziw ne go, ˝e wier ni wiel bi cie -
le Del ty (a przy tym zna ni grec cy or ni to lo -
dzy) spo ty ka jà si´ tu od lat i nie od stra sza
ich nie przy jem ny cz´ sto (w po rów na niu
z po zo sta ∏à Gre cjà) i zim ny kli mat, jak
rów nie˝ nie prze ra ̋ a ich prze by cie kil ku -
set ki lo me trów, by do trzeç do te go miej -
sca. Trud no si´ oprzeç mo˝ li wo Êci za ob -
ser wo wa nia wie lu ty si´ cy pta ków i na dziei
zo ba cze nia (i po li cze nia) cho cia˝ by kil ku
osob ni ków z ta kich ga tun ków, jak: g´Ê ma -
∏a An ser ery th ro pus, pe li kan k´ dzie rza wy
Pe le ca nus cri spus, ber ni kla rdza wo szy ja
Bran ta ru fi col lis, ka zar ka Ta dor na fer ru gi nea,
kor mo ran ma ∏y Pha la cro co rax pyg meus,
wa rz´ cha Pla ta lea leu co ro dia, bàk Bo tau rus
stel la ris i (co praw da nie wod ne, ale rzad -
kie i zi mu jà ce tu taj) or lik gru bo dzio by Aqu -
ila clan ga czy orze∏ ce sar ski Aqu ila he lia ca.

Ko or dy na to rem pro gra mu zi mo we go
li cze nia pta ków w Del cie Evros jest ju˝ od
lat zna ny or ni to log Geo r ge Han dri nos,

ma jà cy na kon cie wie le wspo mnieƒ z po -
przed nich lat, jak np. re kor do wy wi dok 
35 000 g´ si bia ∏o czel nych An ser al bi frons
w 1985 ro ku.

Te go rocz ne li cze nie nie wy pa d∏o co
praw da tak re kor do wo, jest jed nak za do -
wa la jà ce i su mu je si´ na 111 324 osob ni ki
ró˝ nych ga tun ków. Pta ki li czo no rów no -
cze Ênie w trzech miej scach, a od no to wa ne
wy ni ki tej ak cji przed sta wia jà si´ na st´ pu -
jà co: w pierw szej cz´ Êci Del ty – Apa los -Al -
mi res – 10 008 pta ków, nad Je zio rem Dra -
na – 49 957 pta ków i w trze ciej cz´ Êci 
– Pa lo ukia – 51 359 pta ków. 

Po mi mo pla no wa nej wst´p nie wi´k szej
ilo Êci uczest ni ków, po ra dzi ∏y z tym so bie
„za ci´ te” i pe∏ ne ener gii oso by, cz∏on ko -
wie Grec kie go Sto wa rzy sze nia Or ni to lo -
gicz ne go (HOS) w licz bie... 8 osób.

Co cie ka we, zmia na terminów nie prze -
szko dzi ∏a, by upo raç si´ z ca ∏à ak cjà w cià -
gu za le d wie kil ku dni a ostat ni, czwar ty
dzieƒ li cze nia, po Êwi´ ciç g∏ów nie na ob -
ser wa cje dla przy jem no Êci i ro bie nie cie ka -
wych zdj´ç. Na szcz´ Êcie te go dnia po go -
da ju˝ by ∏a zno Êna i za pa leƒ cy fo to gra fii na
nic na rze kaç nie mo gli.

Pod su mo wu jàc zi mo we li cze nie w Del -
cie Evros, w stycz niu 2008 ro ku, war to
przy to czyç tro ch´ sta ty sty ki i kil ka cie ka -
wych ob ser wa cji. 

I tak: po li czo no ogó ∏em 83 770 ka czek,
w tym 38 859 cy ra ne czek Anas crec ca

i 30 090 krzy ̋ ó wek Anas pla tyr hyn chos.
Su ma za ob ser wo wa nych g´ si to 3928,
w tym 3700 g´ si bia ∏o czel nych An ser al bi -
frons i 26 osob ni ków g´ si ma ∏ej An ser ery -
th ro pus. Re kor do wà licz bà wy ka za ∏y si´ ∏a -
b´ dzie (4150), w tym 2015 ∏a b´ dzi krzy kli -
wych Cy gnus cy gnus, a tak ̋ e li czo ne osob -
no na noc le go wi sku (na wzgó rzach Del ty
Evros) or li ki gru bo dzi be Aqu ila clan ga, któ -
re w ilo Êci 47 osob ni ków da jà naj wi´k szà
licz b´ tych pta ków z ostat nich lat. Cie ka -
wost kà tych dni by ∏a ob ser wa cja trzech
or ∏ów ce sar skich Aqu ila he lia ca, jed ne go
bà ka Bo tau rus stel la ris i jed ne go ∏a b´ dzia
czar ne go Cy gnus atra tus (za uwa ̋ o ny ju˝
je sie nià ucie ki nier z ho dow li). Od no to wa -
no 79 cza pli bia ∏ych, 9 na dob nych i 37 si -
wych, 88 kor mo ra nów i 86 kor mo ra nów
ma ∏ych, 174 pe li ka ny k´ dzie rza we, 812
fla min gów, 1305 oha rów, 451 ró ̋ eƒ ców
i 5013 ∏y sek. Po li czo no tak ̋ e, cz´ste na
tych te re nach w okre sie zi my, my szo ∏o wy
(446 osob ni ków) i wie le in nych pta ków.

Cie ka we mo ̋ e si´ wy daç, ˝e sam te ren
Del ty Evros nie jest po wierzch nio wo tak
du ̋ ym ob sza rem – 18 800 ha (li czàc
w tym tak ̋ e te re ny rol ni czo -upraw ne), na
któ rym za le d wie 9 200 ha, to te ren Êci s∏ej
ochro ny, ob j´ ty od 1971 ro ku Kon wen cjà
Ram sar skà. Ale jak wi daç, pta ki upodo ba ∏y
so bie to miej sce, o któ rym na pi sa ∏am ju˝
kie dyÊ, ˝e jest to po pro stu „uni kal ny za kà -
tek zie mi”.

Mia ∏am szcz´ Êcie braç udzia∏ w te go -
rocz nym zi mo wym li cze niu pta ków w del -
cie Evros i po mi mo ˝e po czàt ko wo my Êla -
∏am, ˝e b´ d´ tam tyl ko wi dzem, po wie -
rzo no mi za pis wszyst kich pta ków w re jo -
nie Apa los -Al mi res.

Wraz z ca ∏à gru pà po zo sta ∏ych uczest ni -
ków i Geo r gem Han dri no sem na cze le
obie ca li Êmy so bie spo tkaç si´ w ro ku na -
st´p nym... i na st´p nym... i na st´p nym, na
ko lej nym zi mo wym li cze niu pta ków (bo
Del ty Evros za po mnieç ∏a two nie mo˝ na).

Chcia ∏a bym tà dro gà wy ra ziç po dzi´ -
ko wa nie dla or ni to lo ga Ele ni Ma kri gian ni
i Geo r ge’a Han dri no sa tak za da ne sta ty -
stycz ne, jak i za wiel kà ko pal ni´ wie dzy,
Chri sto so wi Vla cho so wi za po rzàd nà 
lek cj´ fo to gra fii, a ko le gom z HOS za
spo ro da nych z prze sz∏o Êci (cza so pi smo
OIONOS nr 31, wy da wa ne przez Grec kie
Sto wa rzy sze nie Or ni to lo gicz ne).
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