Οι πολύτιμες ακατοίκητες νησίδες
The valuable small, uninhabited islets
Μαυροπετρίτης Eleonora’s Falcon

Στο Αιγαίο υπάρχουν χιλιάδες ακατοίκητες νησίδες.
Για τους ανθρώπους και τα στεριανά ζώα είναι αφιλόξενες επειδή διαθέτουν
ελάχιστο χώρο, τροφή και νερό. Για τα θαλασσοπούλια όμως, είναι εξαιρετικά
καταφύγια, ιδιαίτερα όταν γειτονεύουν με καλούς ψαρότοπους.
There are thousands of uninhabited islets in the Aegean Sea.
They are inhospitable to people and terrestrial animals, as they lack space,
food and water. However, these islets are an ideal shelter for seabirds,
particularly when close to rich fishing grounds.

Οι νησίδες απειλούνται
• Όταν οι άνθρωποι αποβιβάζονται σε νησίδες με αποικίες
θαλασσοπουλιών, τα πουλιά φοβισμένα εγκαταλείπουν προσωρινά
τις φωλιές τους αφήνοντας αυγά και νεοσσούς εκτεθειμένα
στον ήλιο και τους θηρευτές που καραδοκούν.

Πολλά πουλιά χρειάζονται τις νησίδες
Many birds depend on islets
Θαλασσοπούλια, όπως ο Αιγαιόγλαρος και ο Θαλασσοκόρακας, φωλιάζουν αποκλειστικά
στο έδαφος των ακατοίκητων νησίδων, όπου κινδυνεύουν λιγότερο από αρουραίους,
χερσαίους θηρευτές και ανθρώπους. Στις νησίδες και τις βραχώδεις ακτές του Αιγαίου
φωλιάζει περισσότερο από το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του Μαυροπετρίτη,
του γερακιού που ζει σαν θαλασσοπούλι.

Seabirds, like the Audouin’s Gull and the Mediterranean Shag are ground-nesting
birds which breed almost exclusively on islets, where they are less threatened by rats,
terrestrial predators and humans. The islets and the rocky coasts of the Aegean Sea
host more than 85% of the global breeding population of Eleonora’s Falcon,
a falcon that lives like a seabird.

• Όταν ανάβουν φώτα και φωτιές, τυφλώνουν και αποπροσανατολίζουν τους Αρτέμηδες και τους Μύχους που επιστρέφουν τη νύχτα
στις φωλιές τους.
• Όταν χτίζουν προβλήτες, καλύβες και μονοπάτια, διώχνουν
τα πουλιά από τις νησίδες.
• Όταν φέρνουν κατοικίδια ζώα και -αθέλητα- αρουραίους,
καταδικάζουν τα αυγά των πουλιών και τους νεοσσούς που
δεν μπορούν ακόμα να πετάξουν.

The islets are threatened
• When people approach islets with seabird colonies,
the adult birds get scared and temporarily leave their nests
unattended, exposing their eggs and nestlings to the sun
and predators.
• Fires and strong lights at night disorientate the Cory’s
and Yelkouan Shearwaters on their way back to their nests.
• The construction of jetties, huts
and footpaths force the birds
to abandon the islets.

Στεριανά πουλιά, όπως ο Σπιζαετός, βρίσκουν ασφάλεια

• When people deliberately
release domestic animals and
pets or unintentionally introduce
rats to the islets, they put seabird
eggs and nestlings that still
cannot fly at great risk.

στα απόκρημνα βράχια των νησίδων. Σε νησίδες που
βρίσκονται κοντά σε υγρότοπους, ξεκουράζονται ερωδιοί,
Χαλκόκοτες και πελαργοί.

Land birds, like the Bonelli’s Eagle, seek shelter on steep
island cliffs. Islets close to wetlands provide resting places
to species such as herons, the Glossy Ibis and storks.

Μεταναστευτικά πουλιά, όπως κεφαλάδες, τσιροβάκοι,
Tσαλαπετεινοί και άλλα μικροπούλια, ξεκουράζονται στις
νησίδες αφού διασχίσουν τη Μεσόγειο κατά τη μετανάστευση.

Migratory birds, such as shrikes, warblers, Hoopoes

Η νομοθεσία προστατεύει τις νησίδες
Πολλές νησίδες έχουν ενταχθεί στο δίκτυο περιοχών NATURA
2000, των σημαντικότερων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Islets are legally protected
Many islets are part of the NATURA 2000 network,
a network that includes the most important areas within
the European Union for the protection of biodiversity.

and other passerines stop to rest on islets on their way
across the Mediterranean Sea.
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