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«Βγάζουµε το καπέλο» στον
Audubon!
Στα τέλη του 1800, µία οµάδα γυναικών της Βοστόνης συγκεντρώθηκε για το
απογευµατινό της τσάι µε σκοπό την σωτηρία των πουλιών από τη σφαγή τους,
λόγω της µόδας της εποχής που καθιέρωσε τη χρήση φτερών στο εµπόριο
καπέλων. Εν αγνοία αυτής της οµάδας των γυναικών, οι ιδέες που γεννήθηκαν
στις προσεχείς συναντήσεις τους ήταν η γέννηση της κίνησης της προστασίας
των πτηνών και του Συλλόγου Audubon για την προστασία και την µελέτη των
άγριων πτηνών. Αυτές οι γυναίκες έριξαν το γάντι στην τότε ισχυρή βιοµηχανία
φτερού και την οδήγησαν εκτός εµπορίου µέσα σε µια δεκαετία σώζοντας
χιλιάδες άγριων πουλιών από τη σφαγή που ήταν σε εξέλιξη. Ενώ αυτοί οι
πρωτοπόροι του Audubon έδωσαν ώθηση στην σύγχρονη περιβαλλοντική
κίνηση, ανέπτυξαν το στρατήγηµα τους µε στόχο την αποτελεσµατική
επικοινωνία της επιστηµονικής έρευνας µε τις ανησυχίες και τους
αντικειµενικούς στόχους του δηµόσιου συµφέροντος, το οποίο έγινε
απαραίτητο στην παγκόσµια περιβαλλοντική κίνηση του 21ου αιώνα. Γράψανε
άρθρα,
διεξήγαν
λαϊκές
συνελεύσεις,
συµµετείχαν
σε
ανεπίσηµες
συγκεντρώσεις, και το πιο σηµαντικό, σχεδίασαν και προώθησαν εναλλακτικές
λύσεις µόδας για τα εξωτικά καπέλα µε φτερά, οι οποίες θα ικανοποιούσαν
εξίσου τους καταναλωτές. Η προώθηση του οικοτουρισµού ακολουθεί την
πανοµοιότυπη διαδικασία η οποία προσφέρει και προωθεί αληθινά απολαυστικές
δραστηριότητες διακοπών όπως µια υπέροχη εναλλακτική λύση, σε αντίθεση µε
τις λιγότερο περιβαλλοντικά ευαίσθητες διακοπές και να ικανοποιήσουν έτσι τις
ανάγκες του καταναλωτή µε τέτοιο τρόπο που να προστατεύει συγχρόνως την
φυσική κληρονοµιά. Φέτος, ο Σύλλογος του Audubon γιορτάζει την 100η επέτειο
απαριθµώντας πολλές εκατοντάδες χιλιάδες µέλη στην Βόρειο Αµερική και πέρα
από αυτήν. Χρόνια πολλά Audubon … και είθε να γιορτάσεις πολλά, πολλά
ακόµη!

Ορνιθολογία: µια νεαρά 2000
χρόνων!
Τα πουλιά αποτελούν εξέλιξη των δεινοσαύρων. Το 1861 µία σειρά
απολιθωµάτων που βρέθηκε σε κοιτάσµατα ασβεστόλιθου στην Γερµανία,
παρείχαν άµεση απόδειξη της σχέσης ανάµεσα στους δεινόσαυρους και τα
πουλιά. Το απολιθωµένο ον, που ονοµάστηκε Αρχαιοπτέρυξ, ζούσε 150
εκατοµµύρια χρόνια πριν και έµοιαζε πολύ σαν πουλί στην εµφάνιση, µε καλά
αναπτυγµένα φτερά που ήταν ακριβώς όπως αυτά ενός σύγχρονου πουλιού, και
είχε ακόµη πολλά ερπετοειδή χαρακτηριστικά όπως δόντια στο στόµα και µια
µακριά, εύκαµπτη, κοκαλένια ουρά.

Αρχαιοπτέρυξ (απολίθωµα)

Η γνώση για τα πουλιά και τη µετανάστευση των πουλιών αποτυπώθηκε για
πρώτη φορά σε χαρτί περίπου 2000 χρόνια πριν από τον Αριστοτέλη, ο οποίος
χωρίς τα οφέλη της σύγχρονης τεχνολογίας, αναγνώρισε περί τα 140 είδη
πουλιών και έβαλε τα θεµέλια της επιστήµης της ορνιθολογίας. Γύρω στο 1700,
ο Ληνναίος αναγνώρισε περίπου 500 διαφορετικά είδη πουλιών από τα περίπου
8700 που ξέρουµε ότι υπάρχουν σήµερα, και στην διατριβή του για την
µετανάστευση των πουλιών «Migrationes Avium» (1757), διέδωσε την πλάνη
ότι τα χελιδόνια πέφτουν σε χειµερία νάρκη στον πάτο λιµνών. Οι γενικές
γραµµές της σύγχρονης βιολογίας άρχισαν να εµφανίζονται στον 19ο αιώνα. Η
πιο σηµαντική πρόοδος ήταν οι θεωρίες του Κάρολου ∆αρβίνου για την
προέλευση των ειδών και την εξέλιξη και τις προσαρµογές των φυτών και των
ζώων µέσω της φυσικής επιλογής. Μελέτες απευθείας στο πεδίο των
αποδηµητικών πουλιών άρχισαν στα σοβαρά στα τέλη του 1700 και µέσα στο
1800. Αυτές οι µελέτες αποτελούνται σε µεγάλο βαθµό από καταγραφές οι
οποίες σηµείωναν τον χρόνο της ετήσιας άφιξης και αναχώρησης των πουλιών.
Κατά τη διάρκεια του 1800, οι παρατηρήσεις από διαφορετικές χώρες
συντονίστηκαν έτσι ώστε να µπορούν να χαρτογραφηθούν οι διαδροµές
µετανάστευσης πουλιών. Με σκοπό την διαχείριση της ανταλλαγής
πληροφοριών, αρκετές ορνιθολογικές ενώσεις και σχετικά έντυπα ιδρύθηκαν. Το
πρώτο διεθνές ορνιθολογικό συνέδριο συγκλήθηκε στη Βιέννη το 1884, µε τον
εκφρασµένο σκοπό να είναι το συντονιστικό όργανο για την χαρτογράφηση της
µετανάστευσης των πουλιών. Η αναµφισβήτητη µέθοδος της ανίχνευσης των
πουλιών, δένοντας ένα ειδικό δακτυλίδι στο πόδι τους, πρωτοπαρουσιάστηκε
στο τέλος του προηγούµενου αιώνα από τον ∆ανό καθηγητή Hans Mortensen.
∆υο δεκαετίες αργότερα, η µέθοδος της παρατήρησης και της καταµέτρησης των
περαστικών πουλιών σε συγκεκριµένες περιοχές εφαρµόστηκε σε µεγάλο βαθµό.
Έρευνες για τις δυνατότητες προσανατολισµού των πουλιών, µε έµφαση στους
ρόλους του ήλιου και των άστρων, συγκεντρώνονταν µε µεγαλύτερη συχνότητα
µέσα στο 1950. Η χρήση του ραντάρ για την παρακολούθηση της
µετανάστευσης των πουλιών κατά µήκος των απέραντων περιοχών και των
µεγαλύτερων υψών, καθώς επίσης και την εξερεύνηση του αισθητήριου κόσµου
των πουλιών και της ενσωµατωµένης «µαγνητικής πυξίδας», είναι µόνο γύρω
στα 35 και 25 χρόνων παλιά, αντιστοίχως. Η χρήση της τεχνολογίας του
δορυφόρου και των ραδιοανιχνευτών αναπτύχθηκε µόλις πρόσφατα Η
τεχνολογία των µικροτσίπ και η νανοτεχνολογία, που διευκολύνουν την
αυξηµένη χρήση της υπάρχουσας τεχνολογίας, φτιάχνοντας µικρότερο
εξοπλισµό, είναι ίσως µέρος του µέλλοντος των µελετών της ζωής των πουλιών.
Από την Αναγέννηση, έχουµε επιβιβαστεί στην ένθερµη αναβίωση µιας νέας
εποχής της αναζήτησης γνώσης σε ένα διεθνές επίπεδο ... γνώση, όχι µόνο για
πρακτική χρήση αλλά επίσης για την ίδια τη γνώση, µε σκοπό να ικανοποιήσουν
το ενδιαφέρον και τη φαντασία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν µπορεί να
συµβαδίσει µε τα πουλιά των οποίων η φυσική ταχύτητα και χάρη βασίζονται
στα φτερά τους, αλλά οι σκέψεις και τα όνειρα του µπορούν εύκολα να
πετάξουν µαζί τους. Ίσως αυτός είναι ο λόγος γιατί τα πουλιά και η επιστήµη της
ορνιθολογίας ελκύουν το ενδιαφέρον, τον θαυµασµό και την κατάπληξη των
ανθρώπων σε τόσο µεγάλο βαθµό. Μελετάµε τα αποδηµητικά πουλιά γιατί
αφυπνίζουν τη φαντασία και το φυσικό µας ενδιαφέρον για τις ζωές τους και
ειδικότερα, γιατί κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους κατά µήκος των ωκεανών
και των ηπείρων, παρουσιάζουν αξιοσηµείωτη προσαρµοστικότητα στην
αναζήτηση του κατάλληλου µέρους γι’ αυτά στη γη. Στην αναζήτηση αυτής της
γνώσης, πρέπει παρ’ όλα αυτά, να υπενθυµίζουµε στους εαυτούς µας το ρητό
που στην ουσία λέει ότι η πληροφόρηση, η γνώση και η σοφία εύκολα
διαχωρίζονται και δεν είναι συνώνυµα. Πρέπει να κάνουµε µια προσπάθεια να

κατακτήσουµε και τα τρία και στην συνέχεια να χρησιµοποιήσουµε το καθένα
ξεχωριστά.

Ας γιορτάσουµε!
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου «Πάρκο Τήλου», στην συνεδρίαση που
πραγµατοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου του 2005, ενέκρινε µία πρόταση που
τέθηκε από τον ∆ιευθυντή του Σωµατείου για την δηµιουργία µιας Επιτροπής
που θα οργανώσει µια ετήσια εκδήλωση στην Τήλο για τον εορτασµό της φύσης
και του περιβάλλοντος.
∆εκαπέντε χρόνια πριν, το Οικουµενικό Πατριαρχείο της Ελληνικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας και ο Παναγιότατος Πατριάρχης Βαρθολοµαίος επέλεξαν την 1η
Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου, ως ηµέρα προσευχής για την προστασία του
περιβάλλοντος. Αυτή η απόφαση µας ενέπνευσε να καθιερώσουµε µία ετήσια
εκδήλωση στην Τήλο, για να γιορτάσουµε τη φύση και όλα τα πλάσµατα της,
µικρά και µεγάλα. Σχεδιάζουµε να εγκαινιάσουµε την εκδήλωση το 2006, µε µια
ειδική θρησκευτική τελετή, για την ευλογία των ζώων. Το φεστιβάλ θα
περιλαµβάνει καλλιτεχνικά εκθέµατα και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες,
ντόπια
εδέσµατα,
διαγωνισµούς
αγροτικών
προϊόντων,
διαγωνισµούς
παρακολούθησης πουλιών και πολλά άλλα. Σχεδιάστε την επίσκεψη σας στην
Τήλο τον Σεπτέµβρη του 2006 και φέρτε µαζί σας το φτερωτό ή µαλλιαρό µέλος
της οικογένειας σας για µια µοναδική θρησκευτική και πολιτιστική εµπειρία.
Σχεδιάζουµε να προσκαλέσουµε τον Παναγιότατο Πατριάρχη Βαρθολοµαίο να
εγκαινιάσει το φεστιβάλ µας και θα θέσουµε υπ’ όψιν του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου αίτηµα µας για την καθιέρωση της 1ης Σεπτεµβρίου ως τη µέρα
εορτασµού της φύσης και του περιβάλλοντος.
Στρατολογούµε εθελοντές ανάµεσα στα µέλη µας, οι οποίοι θα ήθελαν να
συµµετέχουν στην Επιτροπή του Φεστιβάλ και να µας βοηθήσουν στην
οργάνωση έτσι ώστε αυτό που υποσχόµαστε να είναι ένα µοναδικό και πολύ
ξεχωριστό ετήσιο γεγονός. Σας παρακαλώ, ελάτε σε επαφή µε τον ∆ιευθυντή
µας, Κωνσταντίνο Μεντζελόπουλο, στο tilos-park@otenet.gr µε τις λεπτοµέρειες
σας. Οπουδήποτε και αν είστε στον κόσµο, οτιδήποτε επιδεξιότητες και εµπειρίες
έχετε, µπορείτε να βοηθήσετε να κάνουµε αυτό το όνειρο πραγµατικότητα. Όλα
όσα χρειάζονται είναι το πάθος και ο ενθουσιασµός σας. Εµείς υποσχόµαστε να
σας παρέχουµε τη διασκέδαση.

Ζητάµε την υποστήριξή σας!
Εάν επιθυµείτε να συνεχίσετε να λαµβάνετε το µηνιαίο Ενηµερωτικό µας ∆ελτίο,
παρακαλούµε να µας υποστηρίξετε µε την εγγραφή σας σαν µέλη του
Σωµατείου µας. Η συµµετοχή σας στις δηµοκρατικές διαδικασίες εκλογής
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου µας και η ενεργός συµµετοχή σας θα
δώσει δύναµη στη φωνή µας και θα µας βοηθήσει να χαράξουµε µία σωστή
πορεία στο ταξίδι που ξεκινάµε. Βοηθήστε µας να διατηρήσουµε την φυσική µας
κληρονοµιά σε αυτήν την γωνιά του Αιγαίου. Για να λάβετε πληροφορίες
σχετικές µε τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των µελών µας καθώς και µία
αίτηση εγγραφής, σας παρακαλούµε να µας επιστρέψετε συµπληρωµένο το
παρακάτω δελτίο. Σας ευχαριστούµε!
Όνοµα:
Επώνυµο:

Είσθε άνω των 18 χρονών (Ναι η Όχι)
Επάγγελµα:
∆ιεύθυνση:
Πόλη:
Νοµός:
Ταχυδροµικός Κώδικας:
Χώρα:
E-mail:
Τηλέφωνο:
Fax:

∆ιαδώστε το µήνυµά µας. Προωθείστε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο
του Πάρκου Τήλου στους φίλους σας.
Αρχείο περασµένων θεµάτων των περιοδικών µας εκδόσεων
στα Αγγλικά µπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση στο
Internet: http://tilos-park.typepad.com

