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για τον Θαλασσοκόρακα & τον Αιγαιόγλαρο
και αναγνώριση Θαλάσσιων ΙΒΑ»
Μελέτη και διατήρηση του Θαλασσοκόρακα στην Ελλάδα
© Α. Χρηστίδης

ραγωγής προέρχονται από τα προγράμματα LIFE για την
προστασία του Αιγαιόγλαρου και του Μαυροπετρίτη.
Τα τελευταία χρόνια η μελέτη της κατανομής και της οικολογίας του είδους επεκτάθηκε σε όλη την ελληνική
επικράτεια και συνεχίζεται συστηματικά στο πλαίσιο δυο
προγραμμάτων για τα θαλασσοπούλια που στοχεύουν
στον πλήρη προσδιορισμό της κατανομής του είδους
στο χερσαίο και θαλάσσιο χώρο, στην παρακολούθηση των σημαντικότερων αποικιών, στον προσδιορισμό
των θαλάσσιων ΙΒΑ για την βελτίωση της προστασίας
τους στο θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων διαχείρισης για την βελτίωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας και τη μείωση της
τυχαίας παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Θαλασσοκόρακας

Ο Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis) είναι χαρακτηριστικό θαλασσοπούλι των παράκτιων
θαλάσσιων περιοχών και ακτών. Στην Ελλάδα αναπαράγεται περίπου 10% του παγκόσμιου πληθυσμού του μεσογειακού υποείδους (Phalacrocorax
aristotelis desmarestii) το οποίο είναι ενδημικό
είδος της Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας και έχει
υψηλή προτεραιότητα διατήρησης τόσο στο εθνικό
όσο και στο Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο Θαλασσοκόρακας εύκολα επηρεάζεται αρνητικά από
τις ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς και από την υποβάθμιση ή την απώλεια των οικολογικά κρίσιμων ενδιαιτημάτων του, επομένως θεωρείται ένας σημαντικός
δείκτης της κατάστασης και της ποιότητας του χερσαίου
και θαλάσσιου παράκτιου περιβάλλοντος.
Την κατανομή του γνωρίζουμε αρκετά καλά, ιδιαίτερα σε
σχέση με τα περισσότερα άλλα είδη ελληνικής ορνιθοπανίδας. Τα πρώτα στοιχεία της κατανομής και της αναπα-
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Οι Θαλασσοκόρακες έχουν μέχρι στιγμής καταγραφεί
σε 466 τοποθεσίες σε 251 νησιά και νησίδες καθώς
και στις ακτές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Σύντομα διαπιστώθηκε ότι η περιοχή του Βορείου Αιγαίου φιλοξενεί
το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού με
τη μεγαλύτερη γνωστή αποικία στην Θάσο, όπου έχουν
καταγράφει μέχρι και 850 άτομα στο τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου. Επομένως, ήδη από το 2007 δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συστηματική παρακολούθηση της αναπαραγωγής και μετακινήσεων των πουλιών
στην περιοχή αυτή.
Από το Φεβρουάριο μέχρι και το Μάιο του 2009 υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους τοπικούς συνεργάτες
της ΕΟΕ και το Πανεπιστήμιο Πατρών συστηματική παρακολούθηση μιας αποικίας στην περιοχή της Καβάλας, όπου καταγράφηκαν 34 φωλιές Θαλασσοκόρακα.
Η παρακολούθηση πραγματοποιήθηκε σε 19 φωλιές,
στις οποίες δακτυλιώθηκαν και 32 νεοσσοί. Επίσης
λήφθηκαν δείγματα αίματος και στομαχικών περιεχομένων για την ανάλυση τροφής και για γενετικές πληθυσμιακές αναλύσεις.

© Α. Χρηστίδης

Παράλληλα στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιήθηκαν
οι καταγραφές των θαλασσοπουλιών στη θάλασσα από
στεριά καθώς και από σκάφη, έτσι ώστε να μελετηθεί
η χρήση του θαλάσσιου χώρου καθώς και η διασπορά
του Θαλασσοκόρακα μετά το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 7 από
τα δακτυλιωμένα άτομα σε αποστάσεις μέχρι 20χλμ
μακριά από την αποικία.

Επίσης συλλέχθηκαν δείγματα για την ανάλυση τροφής
που θα αναλυθούν σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών έτσι ώστε να συσχετισθεί
η κατανομή του Θαλασσοκόρακα με την κατανομή της
λείας του. Την ίδια περίοδο, όπως στην Καβάλα, πραγματοποιήθηκε η παρακολούθηση της αποικίας του Θαλασσοκόρακα στη Γαύδο της Κρήτης. Παρατηρήθηκε
τεράστια απόκλιση των αναπαραγωγικών περιόδων
ανάμεσα στις δυο περιπτώσεις, πιο συγκεκριμένα, όταν
η αποικία στην Καβάλα ήταν στην αιχμή της αναπαραγωγής, η νεοσσοί της Γαύδου είχαν ήδη εγκαταλείψει
τις φωλιές τους.
Η συστηματική παρακολούθηση της αποικίας στην Καβάλα όπως και άλλων σημαντικών αποικιών στο Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος θα εντατικοποιηθεί το 2010.
Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην τηλεμετρία με ραδιοπομπούς και GPS καταγραφείς δεδομένων προκειμένου να συλλεχθούν λεπτομερή δεδομένα για τις μετακινήσεις των Θαλασσοκοράκων και την συμπεριφορά
τους στη θάλασσα και σε συνδυασμό με καταμετρήσεις από στεριά και θάλασσα, να προσδιοριστούν οι
Θαλάσσιες ΙΒΑ για τον Θαλασσοκόρακα σε όλη την
Ελλάδα.

© Καστρίτης Θ.

Από την άλλη, το 2008 στην ίδια περιοχή παρατηρήθηκε ένα άτομο που έχει δακτυλιωθεί την άνοιξη του
2007 200χλμ μακριά στις Βόρειες Σποράδες. Επομένως βάσει του μεγάλου αριθμού των ατόμων που
παρατηρούνται στην περιοχή και ευνοϊκών τροφικών
συνθηκών υπάρχει το ενδεχόμενο ότι εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου στην περιοχή της Καβάλας –
Θάσου, συγκεντρώνονται Θαλασσοκόρακες από την
ευρύτερη περιοχή του Β. Αιγαίου.
Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Survey and Conservation
of Mediterranean Shag
in Greece
Mediterranean Shag (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii) is endemic species with a high
conservation priority. Therefore census and
monitoring projects are being carried out in order
to improve the existing knowledge of species
distribution and ecology as well as to collect
sufficient data for designation of marine IBAs.
In 2009 the most intensive monitoring of Shag
colonies was carried out in the area of Kavala –
Thasos in the Northern Aegean, where the largest
populations in Greece breed. Ring recoveries did
not reveal significant dispersion of juveniles from
the natal colony after fledging.

Επίσης από τις αποικίες αυτές θα συλλεχθούν και θα
αναλυθούν στοιχεία έτσι ώστε να αξιολογηθεί η δυνατότητα και σκοπιμότητα υλοποίησης δράσεων εξάλειψης αρουραίων και πληθυσμιακού ελέγχου του Ασημόγλαρου, για τη βελτίωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας
του είδους.

Monitoring in the aforementioned colonies will
continue in 2010 and will be extended to other
important Shag colonies in Greece. Most important
colonies will be assessed for the potential of
implementation of concrete conservation actions
to increase species breeding performance and to
reduce accidental mortality in fishing gear.

Jakob Fric & Άρης Χρηστίδης
jakobfric@ornithologiki.gr

Jakob Fric & Aris Christidis
jakobfric@ornithologiki.gr
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Αιγαιόγλαρος

Δράσεις για τη μελέτη και διατήρηση του Αιγαιόγλαρου
Κατά τη διάρκεια του 2009 πραγματοποιήθηκαν διάφορες δράσεις σχετικά με τον Αιγαιόγλαρο (Larus
audouinii) στα πλαίσια του προγράμματος LIFE για
τα θαλασσοπούλια της ΕΟΕ. Ο Αιγαιόγλαρος είναι
ένα ενδημικό είδος της Μεσογείου με συνολικό πληθυσμό 21.500 ζευγάρια σύμφωνα με την τελευταία
απογραφή του 2008 (BirdLife 2008).
Περισσότερο από το 90% του πληθυσμού του εντοπίζεται στην Δ. Μεσόγειο, στην Ισπανία (η μεγαλύτερη
αποικία βρίσκεται στο δέλτα του Ebros). Ο ελληνικός
πληθυσμός υπολογίζεται σε 700-900 ζευγάρια και
αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται
με τις μικρές και διασκορπισμένες αποικίες, τον ανταγωνισμό και τη θήρευση από τους Ασημόγλαρους, την
έμμεση θανάτωση σε αλιευτικά εργαλεία και την ανθρωπογενή όχληση.
Οι δράσεις που είναι προγραμματισμένες στα πλαίσια
του προγράμματος LIFE στοχεύουν στην βελτίωση της
γνώσης μας σχετικά με τον τωρινό πληθυσμό, την βιολογία και την οικολογία του Αιγαιόγλαρου στην Ελλάδα.
Επίσης, οι δράσεις σκοπεύουν στην αναγνώριση και
ποσοτικοποίηση των κύριων απειλών, καθώς και στην
ανάπτυξη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων με σκοπό
τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης του είδους.
Οι παρακάτω δράσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 1ου χρόνου του προγράμματος LIFE:
Εντοπισμός και καταγραφή των αναπαραγωγικών
αποικιών του είδους σε ολόκληρο το Αιγαίο
Τον Μάιο του 2009, πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη, από
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τότε που εκπονήθηκε το LIFE του Αιγαιόγλαρου (19971999), έρευνα για τον πληθυσμό του είδους σε διάφορες
περιοχές του Αιγαίου. Ο σκοπός ήταν να εντοπιστούν οι
αποικίες και να επικαιροποιηθεί η εκτίμηση για τον αναπαραγωγικό πληθυσμό. Πραγματοποιήθηκε εργασία πεδίου
σε σχεδόν 90 νησίδες στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, τις
Σποράδες και το Β. Αιγαίο και επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη
12 αποικιών, κυρίως στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες.
Παρακολούθηση συγκεκριμένων αναπαραγωγικών
αποικιών με σκοπό τη μελέτη της αναπαραγωγικής
επιτυχίας
9 αποικίες παρακολουθήθηκαν με σκοπό να προσδιοριστεί η αναπαραγωγική επιτυχία και να βελτιωθεί η γνώση μας σχετικά με την αναπαραγωγική συμπεριφορά του
είδους. Οι πρώτες αναλύσεις των δεδομένων του μεγέθους ωοτοκίας και της αναπαραγωγικής επιτυχίας δείχνουν μικρές αποκλίσεις σε σχέση με τα αποτελέσματα
του προηγούμενου προγράμματος LIFE του Αιγαιόγλαρου. Παρ’ όλα αυτά, η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί τα
επόμενα χρόνια για να επιβεβαιωθεί αυτή η τάση.
Τοποθέτηση GPS πομπών σε ενήλικους Αιγαιόγλαρους για τον προσδιορισμό των περιοχών τροφοληψίας
Μια από τις κύριες δράσεις της περασμένης χρονιάς
ήταν η τοποθέτηση πομπών GPS σε δύο ενήλικους
Αιγαιόγλαρους με σκοπό να εντοπιστούν οι κύριες περιοχές τροφοληψίας του είδους. Αυτή ήταν η πρώτη
φορά που τοποθετήθηκαν τέτοιες συσκευές σε Αιγαιόγλαρους στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα
ενδιαφέροντα, καθώς έδειξαν ότι τα πουλιά τρέφονται

κοντά στις αναπαραγωγικές τους αποικίες και δεν διανύουν μεγάλες αποστάσεις, όπως κάνουν οι Αιγαιόγλαροι στο δέλτα του Ebros, στην Ισπανία.

Νεαρός δακτυλιωμένος Αιγαιόγλαρος

© J. Fric

Δακτυλιώσεις νεοσσών
Συνολικά 59 νεοσσοί δακτυλιώθηκαν με μεταλλικά και
πλαστικά δακτυλίδια. Τα δακτυλιωμένα αυτά πουλιά θα
μπορέσουν να δώσουν πληροφορίες για τις μεταναστευτικές διαδρομές, τις περιοχές διαχείμασης και τη
φιλοπατρία. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης των
αποικιών στα Δωδεκάνησα, ένα πουλί που είχε δακτυλιωθεί το 2003 βόρεια της Λέρου, παρατηρήθηκε ξανά
φέτος νότια των Λειψών. Προκαταρκτική εκτίμηση του
προβλήματος ανταγωνισμού και θήρευσης από τους
Ασημόγλαρους.
Το κοινό χαρακτηριστικό που παρατηρήθηκε σε όλες τις
αποικίες ήταν η παρουσία Ασημόγλαρων που αναπαράγονταν σε μεγάλους αριθμούς, περικλείοντας τις μικρές
αποικίες των Αιγαιόγλαρων. Η συμπεριφορά των Ασημόγλαρων απέναντι στους Αιγαιόγλαρους ήταν πάντα
επιθετική.

Τοποθέτηση πομπού

Οι δράσεις θα συνεχιστούν και το 2010 όπως είναι
προγραμματισμένες στο πρόγραμμα LIFE, με σκοπό την
απόκτηση περισσότερων δεδομένων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην τηλεμετρία με GPS πομπούς.

The Audouin’s Gull is one of the two target species
of HOS’ current LIFE project. It is an endemic of the
Mediterranean, classified as Nearly Threatened.
Although its numbers might be high in the western
Mediterranean, its situation in the eastern part, is not
as good; small and disperse colonies, competition
and predation from Yellow-legged Gulls, by-catch and
human disturbance are the main factors that threat
their survival. Actions within the LIFE framework
aim to increase our knowledge on the species and
its threats, while finding ways to address the latter
and propose management measures to improve the
species conservation status.
Victoria Saravia Mullin
vsaravia@ornithologiki.gr

© C. Viada

LIFE mIBAs: Actions
for the Audouin’s Gull

© C. Viada

Victoria Saravia Mullin
vsaravia@ornithologiki.gr
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Καταγραφή Θαλασσοπουλιών στις ελληνικές θάλασσες (ESAS)
Το 2009 η ΕΟΕ ξεκίνησε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE «Υλοποίηση δράσεων διατήρησης για τον Θαλασσοκόρακα και τον Αιγαιόγλαρο και αναγνώριση Θαλάσσιων IBA» (LIFE
07 NAT/GR/000285). Σκοπός του προγράμματος
είναι ο προσδιορισμός Σημαντικών Περιοχών για τα
Πουλιά στο θαλάσσιο περιβάλλον καθώς και δράσεις για την διατήρησή τους.
Μια από τις βασικές δράσεις του προγράμματος είναι η
απογραφή των θαλασσοπουλιών σε όλες της θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδος με την μέθοδο European
Seabirds at Sea (ESAS). Η μεθοδολογία αυτή βασίζεται στην συνεχή καταγραφή των θαλασσοπουλιών στο
θαλάσσιο περιβάλλον κατά μήκος γραμμικής διαδρομής
(line-transect) από πλοίο γραμμής ή ερευνητικό σκάφος,
με σταθερή πορεία και ταχύτητα έως 20 κόμβους.
Σημαντικό ρόλο στις καταγραφές αυτές παίζουν και οι
εθελοντές της ΕΟΕ (15 άτομα), οι οποίοι εκπαιδευτήκαν
από το προσωπικό της ΕΟΕ μέσω σεμιναρίων. Επίσης,
στις καταγραφές συμμετέχει και η MΟm με το σκάφος
τους όπου καλύπτει κυρίως τις θαλάσσιες περιοχές του
βορείου Αιγαίου.
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Βασικός στόχος του ESAS είναι η καταγραφή της κατανομής των θαλασσοπουλιών στο θαλάσσιο περιβάλλον
με έμφαση στην συμπεριφορά τους. Εκτός από την καταγραφή της παρουσίας, του αριθμού και της συμπεριφοράς των πουλιών, καταγράφεται επίσης και η υπόλοιπη
θαλάσσια πανίδα (π.χ. κητώδη, ψάρια), οι ανθρώπινες
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις θαλάσσιες περιοχές (π.χ ψάρεμα) που γίνονται οι καταγραφές,
καθώς επίσης και τα επιπλέοντα αντικείμενα. Όλα αυτά
καταγράφονται για να μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα
για τους λόγους τους οποίους βρίσκονται τα θαλασσοπούλια στις συγκεκριμένες περιοχές και γενικά για να
κατανοήσουμε την συμπεριφορά τους καλύτερα.
Η ομάδα καταγραφής συνήθως αποτελείται από δυο
εκπαιδευμένους παρατηρητές όπου ο ένας παρατηρεί
και ο άλλος καταγράφει. Κατά την διάρκεια της καταγραφής συμπληρώνονται δυο πρωτόκολλα: το πρωτόκολλο πλοίου και το πρωτόκολλο ειδών.
Το πρωτόκολλο πλοίου χρησιμοποιείται για να καταγράψει τις διάφορες παραμέτρους παρατήρησης, τη
θέση και τη ταχύτητα του πλοίου, τις καιρικές συνθήκες καθώς και την παρουσία άλλης επιπλέουσας ύλης

Μέσα στο 2009 πραγματοποιήθηκαν 84 δρομολόγια,
σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδος καλύπτοντας ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι του Αιγαίου, του
Ιονίου και του Κρητικού πελάγους και διανύοντας συνολικά 7.652 χιλιόμετρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν
καταγραφεί 23.490 θαλασσοπούλια, περιλαμβάνοντας Ασημόγλαρους (Larus michahelis), Αρτέμηδες
(Calonectris diomedea), Μύχους (Puffinus yelkouan),
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που βρίσκεται στη θάλασσα. Το πρωτόκολλο πλοίου
συμπληρώνεται κατά την έναρξη του ταξιδίου και συπληρώνεται κάθε 5 λεπτά καταγράφοντας τη θέση του
πλοίου κατά τη διάρκεια του πλου. Το πρωτόκολλο των
ειδών χρησιμοποιείται για την καταγραφή των διαφόρων ειδών θαλασσοπουλιών που συναντάμε στη διαδρομή, τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητές τους
καθώς επίσης και τις αλληλοεπιδράσεις τους με άλλα
είδη. Σε αυτό το πρωτόκολλο, τα στοιχεία καταγράφονται συνεχώς ,σε αντίθεση με το πρωτόκολλο πλοίου το
όποιο συμπληρώνεται κάθε 5 λεπτά.

Θαλασσοκόρακες (Phalacrocorax aristotelis), Αιγαιόγλαρους (Larus audouinii), Καστανοκέφαλους Γλάρους
(Larus ridibundus), Νανόγλαρους (Larus minutus),
Υδροβάτες (Hydrobates pelagicus), Λεπτόραμφους
Γλάρους (Larus genei), Μαυροκέφαλους Γλάρους
(Larus melanocephalus) και Χειμωνογλάρονα (Sterna
sandivencis).
Όσο αφορά την υπόλοιπη θαλάσσια πανίδα έχουν καταγραφεί συνολικά 645 άτομα περιλαμβάνοντας Κοινά
δελφίνια (Delphinus delphis), Ρινοδέλφινα (Tursiops
truncates), Ζωνοδέλφινα (Stenella coeruleoalba), Σταχτοδέλφινα (Grampus griseous), Μακρύπτερους Τόνους
(Thunnus alalunga) και με μεγάλη μας έκπληξη είδαμε
και 3 Φυσητήρες (Physeter macrocephalus). Αξίζει να
σημειωθεί ότι τέτοιου είδους καταγραφή πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και τα αποτελέσματα
αναμένονται ενδιαφέροντα.

Δρομολόγια
καταγραφών ESAS

Κώστας Γαγάνης
kgaganis@ornithologiki.gr

Recording European Seabirds at Sea in Greece
One of the main actions of the «Concrete Conservation
Actions for the Mediterranean Shag and Audouin’s Gull in
Greece, including the Inventory of Marine IBA’s» project
is to record seabirds within their marine environments
using the European Seabirds at Sea (ESAS) methodology.
This methodology is based on recording seabirds in the
marine environment along a linear path (line-transect)
from boat or research vessel, with a steady course and
speed up to 20 knots.
The main objective of the ESAS methodology is to
record the distribution of seabirds within their marine
environment with emphasis on their behavior. Apart

from recording the presence, number and behaviour of
birds, other parameters are also recorded such as the
rest of marine fauna (e.g. cetaceans, fishes), human
activities (e.g. fishing) that take place in the given marine
regions as well as the floating materials. For these ESAS
recordings, Mom also participates with a vessel of their
own, mainly covering the marine regions of the northern
Aegean Sea while HOS volunteers (15 individuals) who
have been recruited and trained by HOS staff play an
important role for ESAS recordings.
Kostas Gaganis
kgaganis@ornithologiki.gr
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Ορνιθολογική και ΜΟm συνεργάζονται για την προστασία
των θαλασσοπουλιών

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και η MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής
Φώκιας συνεργάζονται εδώ και αρκετά χρόνια για
την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων πεδίου. Ο κύριος λόγος για την ανάπτυξη αυτής της συνεργασίας
ήταν η πραγματοποίηση προγραμμάτων έρευνας και
διαχείρισης ειδών της ορνιθοπανίδας που ζουν και
αναπαράγονται στις ίδιες περιοχές της νησιωτικής
και παράκτιας Ελλάδας που ζει και αναπαράγεται η
μεσογειακή φώκια.
Έτσι η συνεργασία αυτή ξεκίνησε και ενδυναμώθηκε
στην περιοχή των Βορείων Σποράδων κατά τη διάρκεια
του προγράμματος Life - Φύση 2003 «Δράσεις για την
προστασία του Μαυροπετρίτη στην Ελλάδα», που πραγματοποίησε η ΕΟΕ από το 2003 έως το 2007. Η μεγάλη
εμπειρία των ερευνητών πεδίου και των δυο οργανώσεων είχε ως αποτέλεσμα μιαν εποικοδομητική συνεργασία στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος,
το οποίο όπως αποδείχθηκε ήταν μόνον η αρχή. Στις
αρχές του 2009, η ΕΟΕ ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα
LIFE-Φύση: «Υλοποίηση δράσεων διατήρησης για τον
Θαλασσοκόρακα και τον Αιγαιόγλαρο και αναγνώριση
Θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της
Ελλάδας». Το πρόγραμμα, διάρκειας τεσσάρων χρόνων
έχει σαν στόχο τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii) και του Αιγαιόγλαρου (Larus audouinii)
στην Ελλάδα, μέσω της εφαρμογής στοχευόμενων δράσεων διατήρησης σε 17 Ζώνες Ειδικής Προστασίας.
Η MOm, με το ερευνητικό σκάφος “IFAW-Οδύσσεια”,
ανέλαβε την πραγματοποίηση των δράσεων έρευνας
και ενημέρωσης του προγράμματος στο Βόρειο Αιγαίο.

18

Πιο συγκεκριμένα ανέλαβε την υλοποίηση της καταγραφής θαλασσοπουλιών στη θάλασσα. Το 2009 πραγματοποιήθηκαν τρείς ερευνητικές αποστολές κατά τη
διάρκεια των οποίων καλύφθηκαν περίπου 1000 ναυτικά μίλια και πραγματοποιηθήκαν πάνω από 10.000
παρατηρήσεις θαλασσοπουλιών. Παράλληλα, η Mom,
σε συνεργασία με την Ορνιθολογική, ετοίμασε μια κινητή ενημερωτική έκθεση κατάλληλα σχεδιασμένη για
να χρησιμοποιείται στα λιμάνια κατά τη διάρκεια των
ερευνητικών αποστολών (Εικόνα). Επίσης μια δεύτερη έκθεση τοποθετήθηκε στο Κέντρο Ενημέρωσης της
MOm στο Πατητήρι της Αλοννήσου, το κύριο λιμάνι του
Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. Μέσα στο Κέντρο Ενημέρωσης της Αλοννήσου,
δημιουργήθηκε μια θεματική γωνιά αφιερωμένη στο
πρόγραμμα και στα δύο κύρια είδη.
Παναγιώτης Δενδρινός
p.dendrinos@mom.gr

HOS and Mom collaborate
for the conservation of
Greek seabirds
Within the framework of the LIFE-Nature
project “Concrete Conservation Actions for the
Mediterranean Shag and Audouin’s Gull in Greece,
including the Inventory of Relevant Marine IBAs”, the
researchers of MOm/Hellenic Society for the Study
and Protection of the Monk Seal, undertook the
responsibility to conduct research and awareness
activities in the Northern Aegean Sea. In 2009
three field surveys were conducted with MOm’s
research vessel “IFAW-Odysseia”, during which
1000 nautical miles were covered and 10.000
bird observations were performed. In addition a
mobile exhibition was constructed, suitable to
be used while the research vessel was moored in
ports of the project area. A second exhibition was
constructed within MOm’s information center at
Patitiri, the main port of the National Marine Park
of Alonnisos, Northern Sporades.
Panagiotis Dendrinos
p.dendrinos@mom.gr
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Αρτέμης

Προσδιορισμός Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά
στο Θαλάσσιο Περιβάλλον στην Ελλάδα
To πρόγραμμα των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (IBAs) ξεκίνησε από το BirdLife International
στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Από τότε μέχρι
και σήμερα το πρόγραμμα υλοποιείται με μεγάλη
επιτυχία σε όλον τον κόσμο δημιουργώντας έτσι
ένα εκτενές διεθνές δίκτυο περιοχών IBA που ήδη
συμπεριλαμβάνει περισσότερες από 10,000 περιοχές, κυρίως στο χερσαίο περιβάλλον.
Παρόλο που η ανάγκη προσδιορισμού αντίστοιχων ΙΒΑ
στο θαλάσσιο περιβάλλον αναγνωρίσθηκε ήδη από την
αρχή, οι συστηματικές μελέτες της κατανομής και των
δραστηριοτήτων των πουλιών στη θάλασσα με σκοπό
τον προσδιορισμό των Σημαντικών Περιοχών για τα
Πουλιά στο Θαλάσσιο Περιβάλλον (θαλάσσια ή marine
IBAs) διεξάγεται μόλις την τελευταία δεκαετία. Οι κύριες αιτίες για την καθυστέρηση αυτή ήταν η έλλειψη
κατάλληλων και τυποποιημένων μεθόδων καταγραφής
πουλιών στη θάλασσα, κατάλληλης τεχνολογίας για τη
παρακολούθηση των μετακινήσεων των θαλασσοπουλιών, καθώς και το μεγάλο κόστος διεξαγωγής έρευνας στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Η ανάγκη προσδιορισμού θαλάσσιων IBA αυξήθηκε
ακόμα περισσότερο όταν στα τέλη του 20ου αιώνα
διαπιστώθηκε ότι τα θαλασσοπούλια είναι η πλέον
απειλούμενη ομάδα πουλιών που απειλείται τόσο στο
θαλάσσιο περιβάλλον όσο και στις αποικίες λόγω των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων και πιέσεων. Στην Ευρώπη όλη αυτή η κατάσταση οδήγησε στην ανάπτυξη
καινούργιων μεθόδων μελέτης και παρακολούθησης
των θαλασσοπουλιών καθώς και στη χρηματοδότηση
εθνικών προγραμμάτων προσδιορισμού θαλάσσιων

ΙΒΑs, κυρίως από ευρωπαϊκές και ιδιωτικές χρηματοδοτικές πηγές.
Από το 2007 και η Ελλάδα μέσω της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ) και του προγράμματος «Μελέτη των πτηνών του ελληνικού θαλάσσιου χώρου»
και ύστερα LIFE-Nature «Υλοποίηση δράσεων διατήρησης για τον Θαλασσοκόρακα και τον Αιγαιόγλαρο και
αναγνώριση Θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για τα
Πουλιά της Ελλάδας» με χρηματοδότηση του ιδρύματος
A.Γ. Λεβέντη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εντάσσεται ανάμεσα στις πρώτες χώρες της Μεσογείου όπου
υλοποιούνται προγράμματα προσδιορισμού των θαλάσσιων IBAs.
Ένας από τους κυρίους σκοπούς των προγραμμάτων
αυτών είναι ο προσδιορισμός των θαλάσσιων ΙΒΑ για
τα τέσσερα είδη των θαλασσοπουλιών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας για τα Πουλιά, που αναπαράγονται
σε σημαντικούς αριθμούς στην Ελλάδα, συγκεκριμένα για τον Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii), τον Αιγαιόγλαρο (Larus audouinii), τον
Μύχο (Puffinus yelkouan) και τον Αρτέμη (Calonectris
diomedea). Οι περιοχές αυτές εντάσσονται σε μια από
τις τέσσερις κατηγορίες των θαλάσσιων ΙΒΑ: (1) οι θαλάσσιες επεκτάσεις των αποικιών των θαλασσοπουλιών στα χερσαία ΙΒΑ, (2) οι περιοχές που φιλοξενούν
σημαντικές συγκεντρώσεις θαλασσοπουλιών σε ρηχά,
παράκτια και εσωτερικά ύδατα, (3) οι περιοχές ανοιχτής θάλασσας που φιλοξενούν συγκεντρώσεις θαλασσοπουλιών κυρίως για τροφοληψία και (4) σημεία
μεγάλων συγκεντρώσεων θαλασσοπουλιών κατά τη
μετανάστευση.
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Στην Ελλάδα για το σκοπό αυτό τα τελευταία χρόνια
συστηματικά συλλέγονται δεδομένα κατανομής των
θαλασσοπουλιών στη θάλασσα και στην παράκτια χερσαία ζώνη καθώς και δεδομένα που αφορούν την κατανομή και το μέγεθος των αποικιών τους. Οι μέθοδοι
συλλογής δεδομένων συμπεριλαμβάνουν καταγραφές
αποικιών σε νησιά και νησίδες, καταγραφές θαλασσοπουλιών από ερευνητικά σκάφη και επιβατικά πλοία
καθώς και παρακολούθηση των μετακινήσεών τους
με ραδιοπαρακολούθηση, δορυφορική τηλεμετρία και
δακτυλιώσεις. Στη συνέχεια τα δεδομένα αυτά καταχωρούνται σε αντίστοιχες βάσεις δεδομένων και μαζί με
τα ωκεανογραφικά, βιολογικά και αλιευτικά δεδομένα
αναλύονται με στατιστικά μοντέλα για να προσδιοριστούν οι θαλάσσιες ΙΒΑ.
Υδροβάτης

Το μεγαλύτερο επίτευγμα του προγράμματος «Μελέτη
των πτηνών του ελληνικού θαλάσσιου χώρου» τα προηγούμενα χρόνια ήταν η πιλοτική εφαρμογή όλων των
μεθόδων και η απόκτηση της τεχνογνωσίας σχετικών
για τον προσδιορισμό των θαλάσσιων ΙΒΑ. Συνεπώς
το 2009 η έμφαση δόθηκε στην συστηματική συλλογή
δεδομένων και τις προκαταρκτικές αναλύσεις τους με
αποτέλεσμα μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί περισσότερες από 430 αποικίες ή περιοχές φωλιάσματος
των 4 ειδών προτεραιότητας, να έχουν καταγραφεί περισσότερα από 24 χιλιάδες θαλασσοπούλια από όλα
τα είδη στη θάλασσα και περισσότερα από 50 χιλιάδες άτομα σε παράκτια ζώνη και αποικίες. Ταυτόχρονα
πραγματοποιήθηκε συστηματική παρακολούθηση των

σημαντικότερων αποικιών του Θαλασσοκόρακα, Αιγαιόγλαρου και Αρτέμη στην Ελλάδα. Οι GPS καταγραφείς
δεδομένων που τοποθετήθηκαν σε μερικά άτομα από
τις αποικίες αυτές προσέφεραν τα πρώτα λεπτομερή
στοιχεία για την συμπεριφορά των θαλασσοπουλιών
στη θάλασσα. Η προσπάθεια αυτή θα εντατικοποιηθεί
τα επόμενα χρόνια και αναμένεται μέχρι το 2012 να
συνταχθεί ένας πλήρης κατάλογος των θαλάσσιων ΙΒΑ
στην Ελλάδα.
Jakob Fric
jakobfric@ornithologiki.gr

Identification of marine Important Bird Areas in Greece
Seabirds are considered one of the most threatened
bird groups worldwide which however lack sufficient
protection in their marine environment, including
areas designated as Important Bird Areas (IBAs).
Therefore the designation of marine IBAs is one of
the top conservation priorities both on European as
well as global level.
Greece, through projects of Hellenic Ornithological
Society, is among the first Mediterranean countries
that implement systematic surveys and data analysis
to delineate marine IBAs for priority seabird species
included in Annex I of the Bird Directive, namely for
the Mediterranean Shag (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii), Audouin’s Gull (Larus audouinii),
Yelkouan Shearwater (Puffinus yelkouan) and
Cory’s Shearwater (Calonectris diomedea). The
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core of marine IBA related actions are part of two
projects which are being implemented on national
level, the project “Survey and conservation of
seabird in Greece” privately funded by the A.G.
Leventis foundation and a EU co-funded LIFE
Nature “Concrete conservation actions for the
Mediterranean Shag and Audouin’s Gull in Greece,
including the inventory of relevant marine IBAs.
After initial pilot implementation relevant survey
methods in 2007 and 2008, these methods were
utilized to full extent in 2009 for systematic data
collection of seabird distribution and activities on
Greek Seas.
Jakob Fric
jakobfric@ornithologiki.gr

