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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  
 

Διεθνής Έκθεση 
British Birdwatching Fair (BIRDFAIR) 2013 

 
Στις 16-18 Αυγούστου 2013 ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης συμμετείχε στην 
25η Διεθνή Έκθεση BIRDFAIR που πραγματοποιείται στο Rutland Water Nature 
Reserve της Μεγάλης Βρετανίας. 
 
Η Έκθεση αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός στον τομέα της ορνιθοπαρατήρησης σε 
παγκόσμιο επίπεδο, προσελκύοντας περισσότερους από 25.000 επισκέπτες οι οποίοι 
αναζητούν προορισμούς για να προγραμματίσουν τις επισκέψεις τους για παρατήρηση 
πουλιών, καθώς και κάθε είδους εξοπλισμό απαραίτητο για τις δραστηριότητες αυτές 
(εξειδικευμένα γραφεία τουρισμού, κιάλια, τηλεσκόπια, φωτογραφικό εξοπλισμό, 
ρουχισμό, βιβλία και ότι άλλο έχει άμεσα ή έμμεσα σχέση με την παρατήρηση πουλιών 
και γενικότερα την παρατήρηση της άγριας ζωής). 
 
Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 350 εκθέτες σχεδόν από κάθε χώρα του 
κόσμου και προέρχονται από διάφορους τομείς που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την 
ορνιθοπαρατήρηση καθώς και με την προστασία του περιβάλλοντος όπως 
εξειδικευμένα γραφεία τουρισμού, εταιρίες οπτικών και φωτογραφικών ειδών, εκδοτικοί 
οίκοι, ζωγράφοι, εταιρίες πώλησης ρουχισμού, κυβερνητικοί οργανισμοί, μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις κλπ. 
 
Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης συμμετέχει στην έκθεση από το 2005, με την 
υποστήριξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών τα πρώτα έτη ενώ από το 2010 
αυτόνομα, και αποτελεί την μοναδική συμμετοχή σε αυτήν από την Ελλάδα. Η 
συμμετοχή του Φορέα στην Έκθεση στοχεύει στην προβολή του Εθνικού Πάρκου 
Λίμνης Κερκίνης σε αυτό το εξειδικευμένο κοινό και την προσέλκυση επισκεπτών στην 
περιοχή. Τα τελευταία έτη, τα αποτελέσματα είναι εμφανή καθώς όλο και περισσότεροι 
ξένοι ορνιθολόγοι και φωτογράφοι επισκέπτονται το Εθνικό Πάρκο και περισσότερα 
γραφεία περιλαμβάνουν το Εθνικό Πάρκο ως προορισμό στους ετήσιους καταλόγους 
που παρουσιάζουν για την επόμενη χρονιά στη διάρκεια της έκθεσης. 
 
Στους επισκέπτες, έγινε ενημέρωση για τις δυνατότητες παρατήρησης πουλιών, για τις 
υποδομές φιλοξενίας των επισκεπτών και διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό (βιβλία, 
φυλλάδια, αφίσες κ.ά). Επιπλέον, έγιναν επαφές και συζητήσεις με γραφεία που 
πραγματοποιούν εκδρομές στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου. Το ενδιαφέρον ήταν 
έντονο όχι μόνο από ανθρώπους που είχαν ήδη επισκεφτεί το Εθνικό Πάρκο αλλά και 
από πολλούς άλλους που εξεδήλωσαν την επιθυμία να επισκεφτούν την περιοχή για 
παρατήρηση πουλιών. 
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Τα τελευταία τρία έτη, στην Έκθεση συμμετέχουν και οι άλλοι δύο Φορείς Διαχείρισης 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Δέλτα Αξιού - Λουδία – Αλιάκμονα, και Λιμνών 
Κορώνειας- Βόλβης), με στόχο την προβολή των τριών Εθνικών Πάρκων συνολικά ως 
ιδιαίτερο τμήμα της Π.Κ.Μ., αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και τις ιδιαιτερότητες της κάθε 
περιοχής.  
 
Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών εκπροσωπήθηκε από τον εντεταλμένο περιφερειακό 
σύμβουλο κ. Αθανάσιο Μπασδάνη και από τον  υπεύθυνο του τμήματος Τουρισμού κ. 
Λεωνίδα Τσιαντή. Στο περίπτερο των Φορέων Διαχείρισης της Π.Κ.Μ. φιλοξενήθηκαν 
επίσης επαγγελματίες της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης καθώς και η 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία με την οποία συνεργάζονται οι Φορείς Διαχείρισης. 
 
Το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης αποτελεί ίσως την σημαντικότερη περιοχή για 
παρατήρηση πουλιών στην Ευρώπη οποιαδήποτε ημέρα του έτους και η συμμετοχή 
του Φορέα Διαχείρισης στην Έκθεση ενισχύει την προβολή του Εθνικού Πάρκου σε 
παγκόσμια κλίμακα. 
 
Ακολουθούν φωτογραφίες από το χώρο της έκθεσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Το περίπτερο των Φορέων Διαχείρισης Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 

 



 

 


