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Del ta Evros – po wrót pta ków
na ∏o no na tu ry

Hel le nic Wi dli fe Ho spi tal to grec ki oÊro dek re ha bi li ta cji i po mo cy dla dzi kich zwie rzàt (EK PAZ), do któ -
re go tra fia jà w wi´k szo Êci dzi kie pta ki. Znaj du je si´ on nie da le ko Aten, na wy spie Aigi na (czyt. Egi -
na) i w Sa lo ni kach, a ca ∏a dzia ∏al noÊç oÊrod ka opie ra si´ na po mo cy spon so rów i wo lon ta ria tu, tak le -
ka rzy we te ry na rii i or ni to lo gów, jak i „zwy k∏ych lu dzi”, któ rym nie sà obo j´t ne lo sy po szko do wa -
nych zwie rzàt. 

Autorka uwalnia orlika grubodziobego (poni˝ej). Fot. E. Makrigianni

Miejsce uwalniania ptaków w delcie Evros.

EEK PAZ po wsta∏ w 1984 ro ku, a od re -
mon to wa ny i zmo der ni zo wa ny zo -
sta∏ w 1990 ro ku i jest to je dy ny te go ty -
pu oÊro dek na Ba∏ ka nach.

Co rocz nie tra fia tu oko -
∏o 3500-4500 dzi kich zwie rzàt, z cze -
go wie le to rzad kie ga tun ki, ob j´ te szcze -
gól nà ochro nà, w tym spo ro pta ków szpo -
nia stych. Sà to g∏ów nie zwie rz´ ta wy czer -
pa ne, zra nio ne lub za tru te, z któ rych oko -
∏o po ∏o w´ uda je si´ nie tyl ko od ra to -
waç, ale tak ̋ e przy wró ciç im wol -
noÊç (co oprócz te ra pii zwie rzàt jest za -
sad ni czym ce lem oÊrod ka).

In for ma cja i zdj´ cia na wià zu jà do ak -
cji uwol nie nia trzech pta ków szpo nia -
stych w del cie Evros w dniu 19 kwiet -
nia te go ro ku. 

Ta kie przy pad ki przy wró ce nia pta -
kom wol no Êci zda rza jà si´ w ka˝ dym za -
kàt ku zie mi – ten jed nak by∏ spe cy ficz -
ny ze wzgl´ du na rzad ko wy st´ pu jà ce ga -
tun ki pta ków. Pierw szy z nich to ka -
nia czar na (Mi lvus mi -
grans), ptak nie tak cz´ sto spo ty ka -
ny w Gre cji, któ ry przy la tu je tu wio -
snà, w okre sie l´ go wym. Zna le zio ny zo -
sta∏ w re jo nie Igo ume nit sa. Dru -
gim „oswo bo dzo nym” by∏ mi gru jà cy zi -
mà do Afry ki, im po nu jà cy po sta wà i pi´k -
nym wzro kiem ga do ̋ er (Cir ca etus gal li -
cus), któ ry do tar∏ do Aigi na z oko lic mia -
sta La mia. 

Eva Stets
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Oba wy le czo ne w EK PAZ pta ki prze zi -
mo wa ∏y w oÊrod ku, by wio snà wró -
ciç na ∏o no na tu ry. Trze ci i ostat -
ni z nich to praw dzi wy uni kat – na -
wet dla bo ga tej grec kiej awi fau -
ny. By∏ nim or lik gru bo dzio by od mia -
ny p∏o wej (Aqu ila clan ga fu lve scens)! 

Ptak ten, cz´ Êciej spo ty ka ny w re jo -
nach Mo rza Ka spij skie go, zna le zio ny w re -
jo nie Me so log gi, tra fi∏ ran ny do oÊrod -
ka EK PAZ w Aigi na w stycz niu te go ro -
ku. War to do daç, ˝e na wet „zwy k∏e” Aqu -
ila clan ga, zi mu jà ce w Gre cji (w∏a Ênie w re -
jo nie del ty Evros), nie sà li czo ne na wi´ -
cej ni˝ czter dzie Êci pa r´ osob ni ków. 

Wszyst kie pta ki, po ra nach od nie sio -
nych na sku tek po strza ∏ów w skrzy d∏a, by -
∏y ho spi cjo wa ne w oÊrod ku EK -
PAZ i na szcz´ Êcie uda ∏o si´ je nie tyl ko ura -
to waç i wy le czyç, ale tak ̋ e zwró ciç im wol -
noÊç. De cy zja wy pusz cze nia pta ków w Tra -
cji, a kon kret nie w del cie Evros, jest o ty -
le wy t∏u ma czal na, ˝e te te re ny sta no wià tra -
s´ ich prze lo tu (i okre so we go po by -
tu) oraz ∏a twiej i pew niej mo gà zna -
leêç tam wy ̋ y wie nie.

Przed wy pusz cze niem na wol -
noÊç wszyst kie pta ki zo sta ∏y za ob ràcz ko -
wa ne dzi´ ki wspó∏ pra cy z Grec kà Cen tra -
là Ob ràcz kar skà. Ca ∏a ak cja zor ga ni zo wa -
na zo sta ∏a wspól nie przez EK PAZ z Aigi -
na i Sa lo nik oraz Evros Del ta Vi si tor Cen -
tre. Z Sa lo nik, któ re by ∏y ∏à czem na tra -
sie Aigna – Ate ny – Sa lo ni ki – Ale xan dro -
upo lis – Del ta Evros (Tra ja no upo lis), ak cj´
nad zo ro wa∏ przed sta wi ciel EK PAZ w Sa -
lo ni kach, p. Sta vros Kal pa kis.

Ze stro ny EK PAZ trans port pta -
ków prze j´ li wo lon ta riu sze oÊrod ka: So -
phia Pro usa li, le karz we te ry na rii, któ -
ra pro wa dzi ∏a te ra pi´ pta ków i do Êwiad -
czo ny w te go ty pu ak cjach, wie lo let ni wo -
lon ta riusz EK PAZ – Fi lo tas Pa sios. Pta -
ki do star czo no do Evros Del ta Vi si -
tor Cen tre w Tra ja no upo lis, gdzie prze j´ -
∏a je or ni to log Ele ni Ma kri gian -
ni wraz z dwo ma wo lon ta riu sza mi Cen -
trum (w tym au tor kà tek stu). W trans por -
cie do del ty Evros po mo gli tak ̋ e dwaj nie -
miec cy or ni to lo dzy prze by wa jà cy cza so -
wo w Gre cji.

Pta ki od le cia ∏y pew nym i pi´k nym lo -
tem. Wzru sze nia i wra ̋ eƒ nie za bra -
k∏o... a ja nie kry j´ swo jej ra do Êci, ˝e or -
lik gru bo dzio by od le cia∏ z mo ich ràk. 

Kania czarna.

Gado˝er.

Filotas Pasios sprawdza stan skrzyd∏a orlika grubodziobego.


