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2009-2012
4 χρόνια Προγράμματος LIFE 

για τα θαλασσοπούλια 
4 χρόνια ΖΩΗΣ με τα θαλασσοπούλια 

στις ελληνικές θάλασσες
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Μαλαμώ 
Κορμπέτη 

& 

Victoria 
Saravia

Η δηλητηρίαση της άγριας πανίδας 
επιτέλους στο επίκεντρο 
της περιβαλλοντικής πολιτικής

Η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων απο-
τελεί μια από τις κύριες αιτίες μη-φυσικού θανάτου 
πολλών προστατευόμενων ειδών πανίδας που ζουν σε 

αγροτικές, ημι-αγροτικές και ορεινές περιοχές, ενώ είναι παράλ-
ληλα δυνητικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Αποτελεί κοινή 
πρακτική στην ύπαιθρο πολλών χωρών της Ευρώπης, διότι είναι 
μια ευρέως διαδεδομένη και βαθιά ριζωμένη συνήθεια για την 
εξόντωση του πληθυσμού των χαρακτηριζόμενων «επιβλαβών» 
ζώων (αλεπούδων, ασβών, λύκων, κ.ά.) τα οποία προκαλούν ζη-
μιές στη φυτική και ζωική παραγωγή. Η παράνομη χρήση δηλη-
τηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα είναι επίσης αποτέλεσμα 
της σύγκρουσης μεταξύ κοινωνικών ομάδων, με συνηθέστερη 
αυτή μεταξύ κτηνοτρόφων και κυνηγών.

Η αντιμετώπιση της παρά-
νομης χρήσης δηλητηρια-
σμένων δολωμάτων είναι 
όλο και αυξανόμενη προ-
τεραιότητα για την Ορνι-
θολογική, καθώς πλήττει 
σημαντικά τα αρπακτικά 
πουλιά, ιδιαίτερα τα πτω-
ματοφάγα, παρότι αυτά 
δεν αποτελούν συνήθως 
το πρωταρχικό στόχο μιας 
τέτοιας επιδιωκόμενης 
εξόντωσης. Στην ηπειρω-
τική Ελλάδα τα δολώματα 
οδήγησαν σε οριακή κατά-
σταση τον πληθυσμό του 
Όρνιου, του Μαυρόγυπα 

(που έχει περιοριστεί στη Δαδιά) και του Ασπροπάρη, καθώς 
και σε ολική εξαφάνιση τον Γυπαετό. Επίσης σοβαρές είναι οι 
απώλειες που καταγράφονται σε απειλούμενα είδη θηλαστικών 
της Ευρώπης, όπως η Καφέ Αρκούδα Ursus arctos, ο Λύκος 
Canis lupus, το Τσακάλι Canis aureus  και ο Λύγκας Lynx lynx. 
Και βέβαια σημαντικές απώλειες υπάρχουν στα οικόσιτα ζώα, 
τα τσοπανόσκυλα, όπως ο Ελληνικός Ποιμενικός Σκύλος και τα 
κυνηγετικά σκυλιά.
Εδώ και 20 χρόνια, μετά από απόφαση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας το 1993, η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων 
είναι πλέον παράνομη. Συνεχίζει όμως να συντελείται με τρόπο 
συστηματικό και καταστροφικό. Έκτοτε η Ε.Ε. έχει υποστηρίξει 

την Ελλάδα εντατικά στην αντιμετώπιση της χρήσης παράνομων 
δηλητηριασμένων δολωμάτων. Σήμερα μάλιστα, στην χώρα μας 
υλοποιούνται δύο σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα: το πρό-
γραμμα LIFE+ Φύση «Επείγοντα μέτρα για την εξασφάλιση της 
επιβίωσης του Ασπροπάρη» (LIFE10 NAT/BG/000152) και το 
πρόγραμμα LIFE+ Βιοποικιλότητα «Καινοτόμες Δράσεις για την 
Αντιμετώπιση της Παράνομης Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολω-
μάτων σε Μεσογειακές Πιλοτικές Περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης» (LIFE09 NAT/ES/000533).
Δυστυχώς, παρ’ όλες τις παραπάνω προσπάθειες, οι περιβαλ-
λοντικές οργανώσεις έχουν καταγράψει την τελευταία δεκαετία 
μία ιδιαίτερα εκτεταμένη χρήση παράνομων δηλητηριασμένων 
δολωμάτων στην ελληνική ύπαιθρο. Αδημοσίευτα στοιχεία δεί-
χνουν ότι περισσότερα από 500 περιστατικά έχουν λάβει χώρα 
στην ελληνική επικράτεια για την περίοδο 2000-2012, αν και 
εκτιμάται ότι τα περιστατικά είναι πολλαπλάσια, καθώς η πα-
ράνομη χρήση δολωμάτων γίνεται κρυφά και καταγγέλλεται 
σπάνια. Η πλειονότητά τους αφορά την παράνομη χρήση εντο-
μοκτόνων, ενώ το Methomyl είναι η πιο συχνά καταγεγραμμέ-
νη τοξίνη, παρότι έχει απαγορευτεί από την Ε.Ε. λόγω υψηλής 
τοξικότητας για τους ανθρώπους. Το πρόβλημα εντείνεται όλο 
και περισσότερο λόγω της ανεπάρκειας της πολιτείας να λάβει 
μέτρα πρόληψης των ζημιών στη φυτική και ζωική παραγωγή, 
να καταβάλει αποζημιώσεις από τον ΕΛ.Γ.Α. με αποτελεσματικό 
τρόπο και να εφαρμόσει αποτελεσματικά τη φύλαξη της υπαί-
θρου.
Η αντιμετώπιση του φαινομένου έχει καταστεί πλέον επιτακτική 
και επείγουσα. Για το λόγο αυτό και με αφορμή το σοβαρότατο 
περιστατικό μαζικής θανάτωσης αρπακτικών πουλιών στα Στε-
νά του Νέστου το 2011, περιβαλλοντικές οργανώσεις και επι-
στημονικοί φορείς πήραν την πρωτοβουλία να συστήσουν μια 
ομάδα εργασίας ειδικών1 για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Η ομάδα εργασίας πρότεινε σε συνάντηση με το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος, μετά από διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, 
μία σειρά από θεσμικές αλλαγές και προτάσεις για την αντιμετώ-
πιση των θανατώσεων της άγριας πανίδας από δηλητηριασμένα 
δολώματα. Τα αποτελέσματα της συνάντησης πιστεύουμε ότι θα 
είναι καρποφόρα, γιατί σίγουρα οι περιβαλλοντικές οργανώσεις 
θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των δηλη-
τηριασμένων δολωμάτων.

Εδώ και 20 χρόνια, μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 1993, η χρήση 
δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι πλέον παράνομη. Συνεχίζει όμως να συντελείται με 
τρόπο συστηματικό και καταστροφικό. 
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1 Στην ομάδα εργασίας για την αντιμετώπιση των δηλητηριασμένων δολωμάτων συμμετέχουν οι εξής: ΑΝΙΜΑ, , ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία 
Προστασίας της Φύσης, Καλλιστώ, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, και WWF Ελλάς.

Μαζί με τέλος του 2012, ήρθε και μετά από τέσσερα χρόνια η 
ολοκλήρωση του Προγράμματος LIFE για τα θαλασσοπού-
λια. Ενός Προγράμματος που μας έδωσε την ευκαιρία για τη 

συνέχιση της μακροχρόνιας δραστηριότητας της Ορνιθολογικής στον 
ελληνικό νησιωτικό χώρο και αποτέλεσε το μεγαλύτερο και πιο ολο-
κληρωμένο μέχρι σήμερα Πρόγραμμα για τη μελέτη και διατήρηση 
των θαλασσοπουλιών στη χώρα. 
Το παρόν αφιέρωμα συνοψίζει τα κυριότερα επιτεύγματα του Προ-
γράμματος που από τη μία διευρύνουν τους ορίζοντες των γνώσε-
ών μας για τα θαλασσοπούλια και τα διαχειριστικά εργαλεία για την 
προστασία τους και από την άλλη δημιουργούν μια πληθώρα και-
νούργιων ερωτημάτων, συνεργασιών, προοπτικών και προκλήσεων 
για το μέλλον. 
Όπως για τα θαλασσοπούλια τα τέσσερα χρόνια αποτελούν ένα μικρό 
μόνο μέρος της ζωής τους, έτσι και η δική μας ιστορία με τα θαλασσο-
πούλια δεν τελειώνει, παρά μόνο ολοκληρώνεται άλλο ένα κεφάλαιο 
που αφήνει άφθονο υλικό γι’ αυτά που ανυπομονούμε να «γράψου-
με» στη συνέχεια. LIFE goes on!

Jakob Fric & Ρούλα Τρίγκου
Εκ μέρους της Ομάδας του Προγράμματος 

Το Πρόγραμμα LIFE-ΦΥΣΗ «Υλοποίηση δράσεων διατήρησης για το Θαλασσοκόρακα και 
τον Αιγαιόγλαρο και αναγνώριση Θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελ-
λάδας» (LIFE07 NAT/GR/000285) υλοποιήθηκε από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
σε 17 Ζώνες Ειδικής Προστασίας και την ευρύτερη περιοχή τους κατά την περίοδο 2009-
2012, σε συνεργασία με την Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής 
Φώκιας (ΜΟm), το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το TEI Ioνίων Νήσων 
και την Πορτογαλική Ορνιθολογική Εταιρεία (SPEA), με την οικονομική υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη.

www.ornithologiki.gr/seabirds
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LIFE07 NAT/GR/000285 LIFE07 NAT/GR/000285

Τάσος
Δημαλέξης 

Δρ. Βιολογίας

Το πρόγραμμα LIFE για τα θαλασσοπούλια ήταν πραγμα-
τικά ένα ωραίο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που από τη 
φάση σχεδιασμού του ακολούθησε ευρωπαϊκές προδι-

αγραφές και εναρμονίστηκε με τις προτεραιότητες της BirdLife 
σε ότι αφορά στην αναγνώριση και οριοθέτηση των θαλάσσιων 
Σημαντικών Περιοχών για τα πουλιά (ΙΒΑ) σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βοήθησε μάλιστα εξαρχής στην ευρωπαϊκή προοπτική των θα-
λάσσιων ΙΒΑ, καλύπτοντας σημαντικό μέρος του κόστους της 
θέσης του ευρωπαϊκού συντονιστή θαλάσσιων ΙΒΑ της Birdlife 
για 4 χρόνια. Βοήθησε επίσης αρκετούς εταίρους να συνειδη-
τοποιήσουν ότι τα προγράμματα LIFE μπορούν να αποτελέσουν 
ένα εξαιρετικό μέσο υποστήριξης της τεράστιας προσπάθειας που 
απαιτείται για την αναγνώριση των θαλάσσιων ΙΒΑ αρκετών χω-
ρών. Όταν ξεκινήσαμε, πολλοί αμφέβαλαν για το αν μπορούν να 
κινητοποιηθούν τόσοι σημαντικοί ευρωπαϊκοί πόροι για να γίνει η 

συγκεκριμένη δουλειά στη χώρα μας. Με τη συμπαράσταση του 
Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη και τη γνωστή εφευρετικότητα της Ορνι-
θολογικής, κατορθώθηκε  να χρηματοδοτηθούν οι έρευνες για τα 
θαλάσσια ΙΒΑ για πρώτη φορά πανευρωπαϊκά σε ποσοστό 75%. 
Με την εμπειρία και τους πόρους του προγράμματος, η Ορνιθο-
λογική συμπαραστάθηκε και βοήθησε σε επίπεδο τεχνογνωσίας 
γείτονες εταίρους από τη Βουλγαρία, τη Σλοβενία, την Κύπρο, 
την Τουρκία και τη Ρουμανία στα θέματα σχεδιασμού της έρευνας 
στον θαλάσσιο χώρο. Αποτέλεσε μάλιστα η συνεργασία αυτή την 
ευκαιρία για συζήτηση και σχεδιασμό άλλων προγραμμάτων με 
τους βαλκάνιους φίλους μας, όπως το πρόγραμμα LIFE+ για την 
προστασία του Ασπροπάρη ή το πρόγραμμα για της θαλάσσιες 
ΙΒΑ της Μαύρης Θάλασσας.

Σε ότι αφορά στα εντός των συνόρων επιτεύγματα του προγράμ-
ματος, ας αναλογιστούμε που βρισκόταν το επίπεδο της γνώσης 
για τα θαλασσοπούλια και τις θαλάσσιες σημαντικές περιοχές 
πριν 5 χρόνια και που είναι σήμερα. Με εξαίρεση τον Αιγαιόγλα-
ρο για τον οποίo υπήρχε μια αρκετά καλή εικόνα, σε ότι αφορά 
στον πληθυσμό και στην κατανομή των περιοχών αναπαραγωγής, 
για τα υπόλοιπα είδη η κατάσταση παρέμενε εξαιρετικά ασαφής, 
τόσο ως προς τις θέσεις αποικιών όσο κυρίως ως προς τις περι-
οχές τροφοληψίας, καθώς και τις περιοχές στις οποίες γίνονται 
μεγάλες εποχιακές μετακινήσεις. Γενικά η γνώση σε ότι αφορά 
στη χρήση του θαλάσσιου χώρου περιοριζόταν σε αυτό που μπο-
ρούσε να μετρηθεί από τον παράκτιο χώρο και από τις νησίδες. 
Και βέβαια, λίγα πράματα ήταν γνωστά για τις επιπτώσεις της 
παγίδευσης σε αλιευτικά εργαλεία ή της υπεραλίευσης στα θα-
λασσοπούλια. Για να μη αναφερθούμε στη γνώση σχετικά με την 
αναπαραγωγική κατανομή  ειδών-θρύλων όπως ο Υδροβάτης, για 

Με τη συμπαράσταση του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη και τη γνωστή εφευρετικότητα της Ορνιθολογι-
κής, κατορθώθηκε  να χρηματοδοτηθούν οι έρευνες για τα θαλάσσια ΙΒΑ για πρώτη φορά πανευ-
ρωπαϊκά σε ποσοστό 75%. 
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τον οποίον πασχίζαμε να καταλάβουμε αν τελικά φωλιάζει ή απλά 
περιφέρεται στη χώρα μας. Όπως λίγα θα μπορούσαμε να πού-
με στο θέμα της ουσιαστικής και μακρόχρονης αλληλεπίδρασης 
της Ορνιθολογικής με άλλους επιστημονικούς φορείς, στο θέμα 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., το Τ.Ε.Ι. Ιονί-
ων Νήσων και η ΜΟm, η συμβολή των οποίων, σε θέματα όπως 
η ωκεανογραφία, τα ιχθυαποθέματα, η παγίδευση σε αλιευτικά 
εργαλεία, η σχέση θαλασσοπουλιών - κητωδών βοήθησαν στην 
πληρέστερη ολοκλήρωση της προσέγγισης της διατήρησης του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Ας αναλογιστούμε πόσα πράγματα έχουν γίνει σήμερα στο πλαί-
σιο του προγράμματος των θαλασσοπουλιών. Κατ’ αρχάς υπάρχει 
πλέον μια εκτενής βάση δεδομένων με καταγραφές από σκάφη 
με τη μέθοδο ESAS, κάτι που μας επιτρέπει να μπορούμε πια να 
μιλήσουμε για την παρουσία των ειδών στο θαλάσσιο χώρο με 
ακριβή ποσοτικά δεδομένα και εκτιμήσεις. Αν μαζί με τα δεδομένα 
των σαρώσεων από σκάφη βάλουμε και τις καταγραφές από πα-
ράκτιες θέσεις, καθώς και τα αποτελέσματα των διαφόρων τύπων 
τηλεμετρίας που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος σε 
Αιγαιόγλαρο, Θαλασσοκόρακα αλλά και Μύχο και Αρτέμη, τότε 
χωρίς αμφιβολία η γνώση για τη χρήση του θαλάσσιου χώρου 
γίνεται πλέον αξιοζήλευτη ακόμα και σε διεθνές επίπεδο, επαρκής 
οπωσδήποτε για να μπορούν να αναγνωριστούν – οριοθετηθούν 
και να τεκμηριωθούν επιστημονικά οι θαλάσσιες ΙΒΑ, σε ότι αφο-
ρά στην τροφοληψία και την εποχική παρουσία – μετακινήσεις 
των ειδών ενδιαφέροντος. 

Σε ότι αφορά στην αναπαραγωγική κατανομή η γνώση που απο-
κτήθηκε είναι επίσης ιδιαίτερα αξιόλογη. Έχουν πλέον εντοπιστεί 
σχεδόν στο σύνολό τους οι σημαντικές αποικίες των τεσσάρων 
από τα πέντε είδη που ερευνούμε. Ακόμα και για τον ακριβοθώρη-
το Υδροβάτη, η κατάσταση βελτιώθηκε θεαματικά με την ανακά-
λυψη των πρώτων αποικιών. Υπάρχουν πλέον αρκετά αξιόπιστες 
πληθυσμιακές εκτιμήσεις για τα θαλασσοπούλια, καθώς και καλή 
εικόνα για τις σημαντικές περιοχές αναπαραγωγής τους. Επομέ-
νως, μπορούν πλέον να καλυφτούν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι 
ανάγκες αναγνώρισης – οριοθέτησης των σημαντικών αποικιών 
θαλασσοπουλιών σε ότι αφορά στις θαλάσσιες ΙΒΑ. 
  
Στο θέμα των παραγόντων που καθορίζουν την κατανομή και 
εποχική παρουσία των θαλασσοπουλιών, η προσπάθεια που έγινε 
υπήρξε αξιοσημείωτη. Συνδυάστηκαν ωκεανογραφικά, δεδομένα, 
βαθυμετρία, αλιευτικά δεδομένα, με τα δεδομένα τηλεμετρίας, τις 
οπτικές παρατηρήσεις, και τις αναλύσεις της δίαιτας των ειδών, 
ώστε να προκύψουν συμπεράσματα και ερμηνείες για τους παρά-
γοντες που επηρεάζουν την παρουσία των ειδών σε κάθε περιοχή. 
Και παράλληλα να προσδιοριστούν στον καλύτερο δυνατό βαθμό 
οι απειλές που αντιμετωπίζουν είδη και θαλάσσιες περιοχές.

Τα παραπάνω οδηγούν χωρίς αμφιβολία, στην πιο λεπτομερή και 
τεκμηριωμένη έως σήμερα πρόταση προστασίας θαλάσσιων πε-
ριοχών στη χώρα μας. Πρόταση που υποστηρίζεται από θησαυρό 
στοιχείων και χαρτογραφικών αναλύσεων. Που δύσκολα μπορεί 
να αγνοηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Πρόταση που με βάση 
την εμπειρία από το χερσαίο τμήμα του δικτύου Natura, αποτελεί 
εξαιρετικά σημαντική παρακαταθήκη για την θεσμοθέτηση θα-
λάσσιων Ζωνών Ειδικής Προστασίας στο πλαίσιο της ολοκλήρω-
σης του θαλάσσιου σκέλους του δικτύου Natura. Και αυτή είναι η 
σημαντικότερη στρατηγικά συμβολή του προγράμματος στη δια-
τήρηση των πουλιών του ελληνικού θαλάσσιου χώρου.

Η δεύτερη σημαντικότερη συμβολή του προγράμματος ήταν η για 
πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα υλοποίηση της δράσης ελέγχου 

αρουραίων σε νησίδες με σημαντικές αποικίες θαλασσοπουλιών. 
Ζωντανή απόδειξη του ότι όταν υπάρχουν τα μέσα και η τεχνο-
γνωσία, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά και σημαντικά πράμα-
τα σε επίπεδο προστασίας.

Στον τομέα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης η προσέγγιση του 
προγράμματος υπήρξε επίσης ιδιαίτερα αποτελεσματική. Για πρώ-
τη φορά έγινε δυνατή η κινητοποίηση – ευαισθητοποίηση των 
ακτοπλοϊκών εταιρειών που πρόβαλαν και ανέδειξαν τα θαλασσο-
πούλια αλλά και τη σημασία των εθελοντικών καταγραφών τους. 
Η κινητή έκθεση του προγράμματος, το υλικό περιβαλλοντικής εκ-
παίδευσης, η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την ευαισθητο-
ποίηση μαθητών σε περιοχές όπως η Κάρπαθος, η συνεργασία με 
Φορείς Διαχείρισης, Δήμους και άλλες τοπικές υπηρεσίες, δίνουν 
πολλές υποσχέσεις για το μέλλον των δράσεων διατήρησης στο 
χώρο του Αιγαίου και Ιονίου.

Νέα προγράμματα προστασίας, όπως το προγράμματα LIFE Σκύ-
ρου και Άνδρου, κυριολεκτικά ξεπήδησαν μέσα από τις δράσεις 
του προγράμματος LIFE για τα θαλασσοπούλια. Και αποτελούν 
μαζί με το πρόγραμμα για τη μελέτη των πτηνών του ελληνικού 
θαλάσσιου χώρου που συνεχίζει να υποστηρίζεται από το Ίδρυμα 
Α.Γ. Λεβέντη (αλήθεια, πόσα λιγότερα θα είχαν σήμερα κατορθω-
θεί χωρίς τη συμπαράσταση του), την απτή απόδειξη ότι η δράση 
της Ορνιθολογικής στο Αιγαίο, που ξεκίνησε πριν σχεδόν 20 χρό-
νια με το πρόγραμμα LIFE για τον Αιγαιόγλαρο, κλιμακώθηκε με 
τα προγράμματα LIFE για τον Μαυροπετρίτη και τα θαλασσοπού-
λια, θα συνεχιστεί παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί η σημερινή 
οικονομική κρίση. 

Αν μη τι άλλο είναι κάτι που το οφείλουμε στους εαυτούς μας, στα 
μέλη και στους εθελοντές της Ορνιθολογικής, αλλά και σε όσους 
περιμένουν ότι η γνώση μαζί με τη θεσμική προστασία, μπορούν 
να αποτελέσουν αποτελεσματικό ανάχωμα απέναντι στην επα-
πειλούμενη άναρχη «αξιοποίηση» του νησιωτικού, παράκτιου και 
θαλάσσιου χώρου. Για τη διασφάλιση της μοναδικής μας φυσι-
κής κληρονομιάς που δυστυχώς όσο επιτείνεται η οικονομική και 
κοινωνική κρίση τόσο πιο ευάλωτη καθίσταται στην πολυπόθητη, 
όμως συχνά άγρια και αλόγιστη οικονομική ανάπτυξη.

Και το ταξίδι συνεχίζεται…   

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. 
Ή μήπως όχι;

 ΑΦΙΕΡΩΜΑΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Η κινητή 
έκθεση του 
Προγράμ-
ματος στo 
λιμάνι της 
Μύρινας, 
στη Λήμνο
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 Μετά από 
προσπάθεια 

ετών, ανα-
καλύφθηκε 
μια αποικία 

Υδροβάτη στις 
νησίδες της 

Πάρου. 
Πρόκειται 

για μια νέα 
αποικία για 

το είδος στην 
Ελλάδα για τα 
τελευταία 30 

χρόνια
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Χρηστίδης

Τοποθέτηση 
ραδιοπομπού 
σε Θαλασσο-

κόρακα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η ιδιαίτερη σημασία του νησιωτικού και θαλάσσιου χώρου 
τόσο για τα θαλασσοπούλια όσο και για τη φυσική κλη-
ρονομιά της Ελλάδας, οδήγησε, ήδη από τη δεκαετία του 

1990, στη συστηματική έρευνα των θαλασσοπουλιών σε όλη την 
επικράτεια της χώρας. Η μελέτη της χρήσης του θαλάσσιου χώ-
ρου από τα θαλασσοπούλια ήταν πάντα ένας από τους κυρίους 
τομείς της έρευνας αυτής, επομένως είναι δύσκολο να προσδιο-
ριστεί πότε ακριβώς ξεκίνησε η πορεία προς τον προσδιορισμό 
των θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για τα θαλασσοπούλια 
(θαλάσσιες ΙΒΑ). Σε κάθε περίπτωση και κοιτάζοντας τον εαυτό 
μου στον καθρέφτη, διαπιστώνω ότι όταν ξεκινήσαμε την πορεία 
αυτή είχα πολύ περισσότερα μαλλιά, επομένως ο δρόμος προς τις 
θαλάσσιες ΙΒΑ ήταν σίγουρα μακρύς! 

Οι έρευνες εστίασαν στα κύρια προστατευόμενα είδη θαλασσο-
πουλιών που απαντώνται στην Ελλάδα σε σημαντικούς πληθυ-
σμούς, δηλαδή στον Αιγαιόγλαρο, τον Θαλασσοκόρακα, το Μύχο, 
τον Αρτέμη και τον Υδροβάτη. Το αρχικό στάδιο αποτελούσε ο 
εντοπισμός των αποικιών και η εκτίμηση του μεγέθους των πλη-

θυσμών τους που ιδιαίτερα για την περίπτωση των πελαγικών 
ειδών θαλασσοπουλιών, που επισκέπτονται τις αποικίες τους απο-
κλειστικά τη νύχτα, αποδείχτηκε δύσκολο επιχείρημα.

Εκτιμάται ότι έχουν εντοπιστεί όλες οι κύριες αποικίες του Αιγαιόγλαρου και Θαλασσοκόρακα στην 
Ελλάδα και ότι το δίκτυο των χερσαίων και θαλάσσιων ΙΒΑ καλύπτει ικανοποιητικά τόσο τις περιο-
χές αναπαραγωγής και κουρνιάσματος στη στεριά, όσο και τις σημαντικότερες θαλάσσιες περιοχές 
γι’ αυτά τα δυο είδη. 

Ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση αποτελούσε η συλλογή δεδομένων 
για την κατανομή των θαλασσοπουλιών στις μεγάλες εκτάσεις 
του Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους και για το πώς χρησιμοποιούν τα 
θαλασσοπούλια τις περιοχές αυτές. Λόγω της μεγάλης κινητικό-
τητας των θαλασσοπουλιών και καθώς είναι πρακτικά αδύνατον 
να σαρωθεί όλη η θαλάσσια περιοχή της χώρας, εφαρμόστηκε 
ένας συνδυασμός διαφόρων δειγματοληπτικών μεθόδων που συ-
μπεριλάμβανε καταγραφές από σκάφη στη ανοιχτή θάλασσα και 
κατά μήκος των ακτών, οπτικές καταγραφές θαλασσοπουλιών στη 
θάλασσα από την ακτή (coastal counts) και τοποθέτηση συσκευών 
τηλεμετρίας σε θαλασσοπούλια για την καταγραφή των διαδρο-
μών και της συμπεριφοράς τους. Στο πλαίσιο του Προγράμματος 
LIFE για τα θαλασσοπούλια καταγράφηκαν συνολικά 7.826 Θα-

λασσοκόρακες και 1.390 Αιγαιόγλαροι κατά μήκος 11.428 ναυτι-
κών μιλίων θαλάσσιων διαδρομών, ενώ τοποθετήθηκαν συνολικά 
64 πομποί και καταγραφείς δεδομένων σε Θαλασσοκόρακες και 
Αιγαιόγλαρους. Εκτός από αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν 
και όλα τα υπόλοιπα διαθέσιμα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί 
από διάφορα προγράμματα που έχει πραγματοποιήσει η Ορνιθο-
λογική στο Αιγαίο και το Ιόνιο τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.

Επιπρόσθετα, τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με τα ωκεανογρα-
φικά δεδομένα και τα αποτελέσματα της ανάλυσης της διατροφής 
των θαλασσοπουλιών χρησιμοποιήθηκαν για τη μοντελοποίηση 
της κατανομής των θαλασσοπουλιών, τόσο για την καλύτερη κα-
τανόηση της χρήσης του θαλάσσιου χώρου από αυτά, όσο και για 
να μοντελοποιηθεί η κατανομή τους σε μια ευρύτερη θαλάσσια 
περιοχή. 

Στη συνέ-
χεια, οι διά-
φοροι τύποι 
δεδομένων 
που συλ-
λ έ χ θ η κ α ν 
ενοποιήθη-
καν σε ενι-
αίους χάρ-
τες για να 
προσδιοριστούν τα όρια των υποψήφιων θαλάσσιων σημαντικών 
περιοχών για κάθε είδος ξεχωριστά.   
Για να ενταχτούν αυτές οι υποψήφιες θαλάσσιες περιοχές στο 
δίκτυο των ΙΒΑ πρέπει να φιλοξενούν τακτικά αρκετά μεγάλους 
αριθμούς θαλασσοπουλιών, έτσι ώστε να πληρούν τουλάχιστον 
ένα από τα 20 διεθνή κριτήρια ΙΒΑ, όπως ισχύει και για τις χερ-
σαίες ΙΒΑ. Με αυτόν τον τρόπο προσδιορίστηκαν συνολικά 41 
θαλάσσιες ΙΒΑ για τα πέντε σημαντικότερα προστατευόμενα είδη 
θαλασσοπουλιών στην Ελλάδα. 

Καθοριστικής σημασίας για τη βέλτιστη ολοκλήρωση αυτού του 
πολυδιάστατου επιχειρήματος που απαιτούσε από τη μια μεριά 
μεγάλη ανθρώπινη προσπάθεια και από την άλλη εξειδικευμένες 
γνώσεις και τεχνικές, ήταν η συνδρομή περισσότερων από 100 
ερευνητών και ειδικών από την Ορνιθολογική, το Μουσείο Φυσι-
κής Ιστορίας Κρήτης, την Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία 
της Μεσογειακής Φώκιας (ΜΟm), το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσί-
ων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το TEI Ioνίων Νήσων, τις Ορνιθολογικές 
Εταιρείες της Πορτογαλίας και Ισπανίας (SPEA και SEO), καθώς 
και η βοήθεια Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, 
Δήμων και κατοίκων σε νησιά του Αιγαίου και Ιονίου. 

Ο δρόμος όμως συνεχίζεται, γιατί οι περισσότερες γνώσεις δημι-
ουργούν πάντα καινούργια ερωτήματα και προκλήσεις. Εκτιμάται 
ότι έχουν εντοπιστεί όλες οι κύριες αποικίες του Αιγαιόγλαρου και 
Θαλασσοκόρακα στην Ελλάδα και ότι το δίκτυο των χερσαίων και 
θαλάσσιων ΙΒΑ καλύπτει ικανοποιητικά τόσο τις περιοχές αναπα-
ραγωγής και κουρνιάσματος στη στεριά, όσο και τις σημαντικό-
τερες θαλάσσιες περιοχές γι’ αυτά τα δυο είδη. Παρόλο που για 
τα πελαγικά είδη θαλασσοπουλιών, δηλαδή το Μύχο, τον Αρτέμη 
και τον Υδροβάτη πολλές αποικίες και σημαντικές θαλάσσιες πε-
ριοχές που χρησιμοποιούνται για τροφοληψία και μετανάστευση 
είναι γνωστές, απαιτείται ακόμα περαιτέρω έρευνα τόσο για την 
αναζήτηση αποικών όσο και για την οριοθέτηση των σημαντικών 
πελαγικών περιοχών τροφοληψίας, ώστε να συμπληρωθεί ο πλή-
ρης κατάλογος των θαλάσσιων ΙΒΑ στην Ελλάδα.

Ο δρόμος προς τις θαλάσσιες Σημαντικές 
Περιοχές για τα θαλασσοπούλια της Ελλάδας

Jakob Fric

Εικόνα 1: 
Xάρτης των 

αποικιών 
Αιγαιόγλαρου 
στην Ελλάδα
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Τοποθέτηση 
ραδιοπομπού 
σε Αιγαιό-
γλαρο

Εικόνα 4: 
Χάρτης με 
μοντέλα 
Αιγαιόγλαρου 
στα Β. Δω-
δεκάνησα με 
τις διαδρομές, 
πυκνότητες 
(kernel) τηλε-
μετρίας 
και όρια της 
θαλάσσιας 
περιοχής για 
τον Αιγαιό-
γλαρο

Εικόνα 2: 
Διαδρομές 
καταγραφών 
με τη μέθοδο 
ESAS

Εικόνα 3: 
Χάρτης 
καταγραφών 
Θαλασσο-
κόρακα στην 
Ελλάδα
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Θάνος 
Καστρίτης

Στο πλαίσιο αυτό, ένας από τους βασικούς στόχους του 
Προγράμματος LIFE για τα θαλασσοπούλια ήταν η ανα-
γνώριση των θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για τα 

Πουλιά (marine IBAs), ιδιαίτερα για τον Θαλασσοκόρακα και τον 
Αιγαιόγλαρο, στις 17 Ζώνες Ειδικής Προστασίας όπου υλοποι-
είται το Πρόγραμμα. Ο καθορισμός των θαλάσσιων Σημαντικών 
Περιοχών για τα Πουλιά (ΣΠΠ) αποτελεί το πρώτο βήμα για τη θε-
σμική προστασία των περιοχών αυτών, δηλαδή τον χαρακτηρισμό 
τους ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας και συνεπώς την ένταξη τους 
στο θαλάσσιο τμήμα του δικτύου Natura 2000.

Οι θαλάσσιες ΣΠΠ χωρίζονται σε 4 διαφορετικές κατηγορίες:

1. Θαλάσσιες προεκτάσεις χερσαίων ΙΒΑ (Seaward 
extensions), δηλαδή θαλάσσιες περιοχές που χρησιμοποιούν 
τα θαλασσοπούλια για τροφοληψία, ξεκούραση κ.λπ. κοντά 
στις αποικίες τους,

2. Συγκεντρώσεις θαλασσοπουλιών εκτός αναπαραγω-
γικής περιόδου κοντά στην ακτή (Non-breeding coastal 
concentrations),

3. Πελαγικές περιοχές (Pelagic areas), δηλαδή θαλάσσιες 
περιοχές απομακρυσμένες από την ακτή όπου συγκεντρώ-
νονται τα θαλασσοπούλια σε μεγάλους αριθμούς για να 
τραφούν,

4. Μεταναστευτικές στενωποί (Migration bottlenecks), δη-
λαδή θαλάσσιες περιοχές με ιδιαίτερα τοπογραφικά χαρα-
κτηριστικά, όπως στενά, ακρωτήρια κ.λπ., που λειτουργούν 
ως στενωποί κατά τη διέλευση των θαλασσοπουλιών στη 
μεταναστευτική περίοδο.

Μετά από 4 χρόνια εντατικής δουλειάς πεδίου και συστηματικής 
ανάλυσης των στοιχείων που προέκυψαν, αλλά και με τη χρήση 
δεδομένων από άλλα προγράμματα της Ορνιθολογικής, αναγνω-
ρίστηκαν οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά στον ελληνικό 
θαλάσσιο χώρο. Οι περιοχές αυτές καλύπτουν σχεδόν πλήρως 
τα κρίσιμα θαλάσσια ενδιαιτήματα του Αιγαιόγλαρου και του Θα-
λασσοκόρακα, ενώ για τα υπόλοιπα θαλασσοπούλια της Ελλάδας 
(Αρτέμης, Μύχος, Υδροβάτης), απαιτείται επιπλέον μελέτη για την 
ολοκλήρωση του δικτύου. 
Το δίκτυο λοιπόν περιλαμβάνει 41 θαλάσσιες περιοχές στο Αιγαίο 
και το Ιόνιο πέλαγος.

Συγκεκριμένα, 4 θαλάσσιες ΣΠΠ εντοπίζονται στο Ιόνιο, ενώ οι 
υπόλοιπες στο Αιγαίο με τον μεγαλύτερο αριθμό στο νότιο τμήμα 
του. Σχετικά με τη βαθυμετρία, το 65% περίπου των περιοχών 
έχει βάθος μέχρι 100m, ενώ τα 2/3 των περιοχών έχουν έκταση 
μικρότερη από 300km2. 

Οι προστατευόμενες περιοχές θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά εργαλεία για τη διατήρηση της βι-
οποικιλότητας. Παρ’ όλα αυτά, στο θαλάσσιο περιβάλλον η αναγνώριση προστατευόμενων περι-
οχών υπολείπεται πολύ σε σχέση με τις χερσαίες εκτάσεις και έτσι μόνο το 1% των παγκόσμιων 
ωκεανών εντάσσεται στο δίκτυο των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (Marine Protected 
Areas).

photo:
Παναγιώτης
Λατσούδης

Νησίδες στο 
νότιο Αιγαίο

Όσο αφορά τα είδη χαρακτηρισμού, οι περισσότερες περιοχές 
έχουν ως είδη χαρακτηρισμού το Θαλασσοκόρακα και τον Αιγαιό-
γλαρο και ακολουθούν ο Μύχος και ο Αρτέμης, ενώ σε δύο μόνο 
περιοχές είναι είδος χαρακτηρισμού ο Υδροβάτης. Περισσότερες 
από τις μισές περιοχές έχουν ένα μόνο είδος χαρακτηρισμού, ενώ 
δύο περιοχές έχουν χαρακτηριστεί ΣΠΠ και για τα 5 είδη θαλασ-
σοπουλιών (Σχήμα 2).

Αν εξετάσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα, μπορού-
με να δούμε καταρχήν τη θαλάσσια ΣΠΠ που περιλαμβάνει τον 
Κόλπο της Καβάλας και τη θαλάσσια περιοχή Θάσου (GR250). Η 
περιοχή αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες στο Βόρειο Αιγαίο 
για τα θαλασσοπούλια, ιδιαίτερα για το Θαλασσοκόρακα και τον 
Μύχο. Στην περιοχή βρίσκεται η μεγαλύτερη αποικία Θαλασσο-
κόρακα στην Ελλάδα (160-180 ζευγάρια), ενώ κατά τους χειμε-
ρινούς μήνες απαντώνται μεγάλες συγκεντρώσεις του είδους. 
Επίσης, στα πλούσια νερά του Κόλπου της Καβάλας τρέφονται 
μεγάλοι αριθμοί από Μύχους (έως 2.000 άτομα). 

Η θαλάσσια ΣΠΠ γύρω από τα απομακρυσμένα Στρο-
φάδια (GR087) στο Ιόνιο πέλαγος, αποτελεί μια από 

τις σημαντικότερες θαλάσσιες περιοχές τροφοληψίας για τον Αρ-
τέμη, καθώς στα Στροφάδια βρίσκεται η μεγαλύτερη αποικία του 
είδους στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στη Μεσόγειο. 

Η θαλάσσια περιοχή δυτικά της Λέσβου (GR251) αποτελεί ιδιαί-
τερα σημαντική περιοχή για τις μετακινήσεις των Μύχων, τόσο σε 
ημερήσια βάση, όσο και κατά τη μετανάστευση. Ιδιαίτερα κατά 
τη μεταναστευτική διαδρομή του είδους από τις αναπαραγωγι-
κές του αποικίες στη Μεσόγειο προς τη Μαύρη Θάλασσα -όπου 
διαχειμάζει- και αντιστρόφως, περνούν από το δυτικό άκρο της 
Λέσβου χιλιάδες Μύχοι.

Η ΣΠΠ που περιλαμ-
βάνει τη θαλάσσια 
περιοχή της Πάρου 
αποτελεί επίσης μια 
ιδιαίτερα σημαντική 
περιοχή για τα θα-
λασσοπούλια, καθώς 
στις γύρω νησίδες 
αναπαράγονται και τα 
5 είδη θαλασσοπου-
λιών της χώρας μας. 
Αιγαιόγλαροι, Αρτέ-
μηδες, Μύχοι, Θα-
λασσοκόρακες, αλλά 
και οι μυστηριώδεις 
Υδροβάτες χρησιμο-
ποιούν τη γύρω περι-
οχή για να τραφούν και να ξεκουραστούν.

Φυσικά, οι θαλάσσιες ΣΠΠ, εκτός από την ορνιθολογική αξία που 
έχουν, αντιμετωπίζουν και πολλά προβλήματα που σχετίζονται με 
την εισαγωγή ξενικών-εισβαλόντων ειδών, όπως οι αρουραίοι, 
την τουριστική ανάπτυξη, την όχληση, την υπεραλίευση, τη θα-
λάσσια ρύπανση, την εκ λάθους θανάτωση σε αλιευτικά εργαλεία 
ή την εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Επομένως, η αναγνώριση 
τους ως Σημαντικές Περιοχές για τα πουλιά, αποτελεί μόνο το 
πρώτο βήμα για την προστασία τους. Απαιτείται η άμεση θεσμική 
κατοχύρωση τους με την ένταξη τους στο δίκτυο Natura 2000, 
αλλά και επίσης η αποτελεσματική διαχείρισή τους, ώστε ο χαρα-
κτηρισμός τους ως ΣΠΠ να συνεχίσει να έχει νόημα και προοπτική.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Αιγαιό-
γλαρος σε 
νησίδα της 
Σκιάθου

Κωδικός ΙΒΑ Εθνική ονομασία
GR007 Νήσος Σαμοθράκη
GR037 Όρος Άθως και γύρω θαλάσσια περιοχή
GR065 Νησιά και νησίδες βορείων Σποράδων και βορειοδυτικές ακτές Αλοννήσου
GR082 Διαπόντια νησιά (Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαθράκι) και νησίδες
GR084 Νήσοι Εχινάδες, Κάλαμος, Άτοκος
GR086 Νήσος Ζάκυνθος
GR087 Νησίδες Στροφάδες
GR113 Όρος Όχη και γύρω θαλάσσια περιοχή
GR114 Δυτική Σκύρος και νησίδες
GR128 Νησίδες Φαλκονέρα, Βελοπούλα και Καράβια
GR129 Νήσος Κύθηρα
GR131 Νησίδες δυτικής Λήμνου και ακρωτήρι Μούρτζεφλος
GR133 Νήσος Άγιος Ευστράτιος
GR135 Όρος Λεπέτυμνος Λέσβου και γύρω θαλάσσια περιοχή
GR136 Νησίδες Τοκμάκια Λέσβου
GR137 Κόλπος Καλλονής Λέσβου
GR140 Νήσοι Ψαρά, Αντίψαρα και νησίδες
GR144 Νήσος Φούρνοι
GR147 Νήσος Άνδρος και νησίδες
GR150 Νήσος Σέριφος
GR153 Νήσος Πάρος, νήσος Αντίπαρος και νησίδες
GR159 Νήσος Ανάφη
GR160 Νησιά και νησίδες βορείων Δωδεκανήσων
GR162 Νήσοι Κάλυμνος, Τέλενδος, Καλόλιμνος και νησίδες
GR163 Νήσοι Κίναρος, Λέβιθα και νησίδες
GR164 Νήσος Αστυπάλαια και νησίδες
GR168 Νήσος Τήλος και νησίδες
GR169 Νήσος Σύμη και νησίδες
GR170 Νήσος Χάλκη και νησίδες
GR174 Νήσος Κάσος και νησίδες
GR175 Χερσόνησος Γραμβούσας και νησίδες Γραμβούσες και Ποντικονήσι Κρήτης
GR181 Νήσοι Γαύδος και Γαυδοπούλα Κρήτης
GR192 Νησίδες Διονυσάδες Κρήτης
GR197 Νησίδες Ρήνεια, Χταπόδια και Τραγονήσι Μυκόνου
GR198 Νήσοi Σκιάθος και Σκόπελος
GR199 Νησίδες Σαρωνικού Κόλπου
GR200 Νότιος Ευβοϊκός Κόλπος
GR250 Κόλπος Καβάλας και θαλάσσια περιοχή Θάσου
GR251 Θαλάσσια περιοχή δυτικής Λέσβου
GR252 Δίαυλος Μακρονήσου
GR253 Θαλάσσια περιοχή Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων

Το δίκτυο των θαλάσσιων Σημαντικών 
Περιοχών για τα Πουλιά (marine IBAs) 
στην  Ελλάδα
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Τοποθέτηση 
δολωματικού 

σταθμού σε 
νησίδες της 

Σκύρου

Διαχείριση ξενικών 
και ανταγωνιστικών ειδών

Δύο από τις επιπτώσεις της 
ανθρώπινης παρουσίας και 
δραστηριοτήτων στο νησιω-

τικό χώρο είναι η τυχαία εισαγωγή 
χερσαίων θηρευτών, όπως οι αρου-
ραίοι, καθώς και η δημιουργία άφθο-
νων πηγών τροφής που οδήγησε σε 
υπεραύξηση του πληθυσμού ορισμέ-
νων καιροσκοπικών ειδών, όπως ο 
Ασημόγλαρος Larus michahellis.

Οι αρουραίοι είναι παμφάγοι και η 
διατροφή τους συμπεριλαμβάνει 
άνθη, καρπούς και βλαστάρια φυτών, 
ερπετά, ασπόνδυλα καθώς και που-
λιά, τα αυγά και τους νεοσσούς τους. 
Στην αναζήτηση για τροφή ανταγω-
νίζονται, θηρεύουν και ασκούν πίεση 
σε πολυάριθμα είδη ζώων. Στα ελλη-
νικά νησιά, οι αρουραίοι αποτελούν 
τη μεγαλύτερη απειλή για τα είδη τα 
οποία έχουν εξελιχθεί να ζουν και να 
αναπαράγονται σε περιβάλλον χωρίς 

χερσαίους θηρευτές, όπως είναι τα 
θαλασσοπούλια. Τα αποτελέσματα 
της παρακολούθησης της αναπαρα-
γωγικής επιτυχίας του Αιγαιόγλαρου 
και του Θαλασσοκόρακα δείχνουν 
ότι περισσότερο από το 1/10 των 
αυγών και νεοσσών αυτών των δυο 
ειδών χάνεται εξαιτίας της θήρευσης 
των αρουραίων. Με βάση τη διε-
θνή βιβλιογραφία, οι επιπτώσεις σε 
Υδροβάτες, Μύχους και Αρτέμηδες 
είναι ακόμα μεγαλύτερες. 

Η εξάλειψη αποτελεί το βασικό μέ-
τρο αντιμετώπισης της απειλής των 
αρουραίων για τα θαλασσοπούλια 
και γενικότερα για τα νησιώτικα οι-
κοσυστήματα παγκοσμίως καθώς και 
στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα οι πρώ-
τες πιλοτικές εξαλείψεις αρουραίων 
σε ακατοίκητες νησίδες πραγματο-
ποιήθηκαν κατά την περίοδο 2005-
2007 στο πλαίσιο του Προγράμμα-

Τα ελληνικά νησιά και κυρίως οι ακατοίκητες νησίδες αποτελούν τα τελευταία καταφύγια για πολ-
λά σπάνια και ενδημικά είδη χλωρίδας και πανίδας. Αλλά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα 
χιλιετιών ακόμα και αυτό το απομονωμένο περιβάλλον έχει επηρεαστεί από τον άνθρωπο που 
συχνά προκάλεσε την υποβάθμιση ή ακόμα και την καταστροφή των ενδιαιτημάτων τους.  

τος LIFE για την προστασία του Μαυροπετρίτη, με αποτέλεσμα 
να αυξηθεί σημαντικά η αναπαραγωγική επιτυχία του Μαυροπε-
τρίτη στις νησίδες όπου υλοποιήθηκαν οι εξαλείψεις. Με βάση 
την εμπειρία και τεχνογνωσία που αποκτήθηκε, οι εξαλείψεις 
αρουραίων συνεχίστηκαν στο παρόν πρόγραμμα LIFE για τα θα-
λασσοπούλια, με σκοπό τη βελτίωση της αναπαραγωγικής επιτυ-
χίας του Αιγαιόγλαρου και του Θαλασσοκόρακα. 

Ο σχεδιασμός δράσεων εξάλειψης αρουραίων ξεκίνησε με την 
αξιολόγηση των ακατοίκητων νησίδων βάσει ανάλυσης κό-
στους-οφέλους, ώστε να προσδιοριστούν εκείνες οι νησίδες στις 
οποίες τα αναμενόμενα οικολογικά οφέλη ενδεχόμε-
νης εξάλειψης αρουραίων είναι τα μέγιστα. Με βάση 
τον κατάλογο νησίδων προτεραιότητας, από το φθι-
νόπωρο του 2010 μέχρι το καλοκαίρι του 2012 πραγ-
ματοποιήθηκαν εξαλείψεις αρουραίων. Οι βέλτιστες 
μέθοδοι εξάλειψης αρουραίων προσδιορίστηκαν για 
την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Σε όλες τις δράσεις 
χρησιμοποιήθηκαν σταθμοί τοποθέτησης δολωμάτων 
όπου με τη μέτρηση της κατανάλωσης των δολωμά-
των επέτρεπαν την παρακολούθηση της παρουσίας και 
της δραστηριότητας των αρουραίων, τόσο κατά τη δι-
άρκεια της εξάλειψης, όσο και κατά τη μεταγενέστερη 
παρακολούθηση των νησίδων.

Οι αρουραίοι εξαλείφθηκαν από 8 συμπλέγματα ακα-
τοίκητων νησίδων τα οποία περιλαμβάνουν 19 νησί-
δες όπου φωλιάζουν Αιγαιόγλαροι ή/και Θαλασσο-
κόρακες. Οι νησίδες αυτές, συνολικής έκτασης 250 εκταρίων, 
βρίσκονται γύρω από 6 κατοικημένα νησιά στο Αιγαίο (Σκύρος, 
Θάσος, Κύθηρα, Φούρνοι, Αμοργός και Πάρος). Εκτιμάται ότι η 
εξάλειψη της θήρευσης των αρουραίων σε θαλασσοπούλια στις 
παραπάνω νησίδες βελτίωσε σημαντικά την αναπαραγωγική 
επιτυχία του 12-16% του εθνικού πληθυσμού του Θαλασσοκό-
ρακα και περισσότερο από το 13% του εθνικού πληθυσμού του 
Αιγαιόγλαρου. 

Επίσης, το 2011 οι Αιγαιόγλαροι δημιούργησαν μια καινούργια 
αποικία σε μία από τις νησίδες στις οποίες πραγματοποιήθηκε 
η εξάλειψη αρουραίων το 2005. Εκτός από τη βελτίωση της 
αναπαραγωγικής επιτυχίας των θαλασσοπουλιών, παρατηρή-
θηκαν και άλλα οφέλη για τα οικοσυστήματα των ακατοίκητων 
νησίδων, όπως είναι η αύξηση της βλάστησης που μειώνει τη 
διάβρωση του εδάφους και αυξάνει τις διαθέσιμες θέσεις φω-
λιάσματος για το Θαλασσοκόρακα. Για το λόγο αυτό και σε συ-
νεργασία με το Πανεπιστήμιο του Michigan, βρίσκεται σε εξέ-
λιξη η συστηματική μελέτη των οφελών που προκύπτουν από 
την εξάλειψη αρουραίων στη βλάστηση, στα ασπόνδυλα και στα 
ερπετά των νησίδων. 

Παράλληλα με τις εξαλείψεις αρουραίων, το δεύτερο σκέλος 
των δράσεων για τη βελτίωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας 
του Αιγαιόγλαρου και του Θαλασσοκόρακα ήταν η πιλοτική 
εφαρμογή ελέγχου πληθυσμού του Ασημόγλαρου.

Ο Ασημόγλαρος είναι καιροσκοπικό είδος ο πληθυσμός του 
οποίου έχει αυξηθεί υπερβολικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες 
εξαιτίας των άφθονων ανθρωπογενών πηγών τροφής, όπως 
οι χωματερές, οι καλλιέργειες ή τα ψάρια χωρίς εμπορική αξία 
που πετιούνται πίσω στη θάλασσα. Ο αυξημένος πληθυσμός του 
Ασημόγλαρου προκαλεί ανάλογα αυξημένη πίεση σε άλλα είδη, 
λόγω θήρευσης αυγών και νεοσσών καθώς και ανταγωνισμό για 
τροφή και μέρη φωλιάσματος σε είδη όπως ο Αιγαιόγλαρος και 
ο Θαλασσοκόρακας. 

Όπως συνέβη και στην περίπτωση των εξαλείψεων αρουραίων, 
προηγήθηκε η αξιολόγηση των υποψήφιων νησίδων όπου φω-
λιάζουν οι Ασημόγλαροι, ώστε να προσδιοριστούν εκείνες όπου 
τα αναμενόμενα οφέλη της μείωσης του πληθυσμού του Ασημό-
γλαρου για τα άλλα είδη θαλασσοπουλιών θα είναι τα μέγιστα. 
Παράλληλα, αξιολογήθηκε η καταλληλότητα εφαρμογής διαφο-
ρετικών μεθόδων ελέγχου πληθυσμού του Ασημόγλαρου στην 
Ελλάδα από αυτές που έχουν χρησιμοποιηθεί διεθνώς. H μέθο-
δος που εφαρμόστηκε αφορά στη διαχείριση των αυγών (egg 
management) και περιλαμβάνει το λάδωμα των αυγών (egg 
oiling) και την αφαίρεσή τους (egg removal) κατά περίπτωση. 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE, από το 2010 μέχρι και 
το 2012, πραγματοποιήθηκαν πιλοτικές δράσεις ελέγχου πλη-
θυσμού του Ασημόγλαρου σε 5 αποικίες στη Σκύρο, τη Θάσο και 
τα Κύθηρα. Συνολικά διαχειρίστηκαν τα αυγά σε 736 φωλιές με 
αποτέλεσμα να μειωθεί η παραγωγικότητα των αποικιών, αλλά 
και να μειωθεί το μέγεθος των αναπαραγόμενων πληθυσμών 
σε νησίδες όπου ασκούν πίεση σε άλλα είδη θαλασσοπουλιών. 
Και οι δυο μέθοδοι διαχείρισης αποδείχτηκαν αποτελεσματικές, 
ωστόσο το λάδωμα αυγών θεωρείται καταλληλότερη μέθοδος, 
γιατί απαιτεί λιγότερη προσπάθεια για την επίτευξη της μείωσης 
της αναπαραγωγικής επιτυχίας των Ασημόγλαρων. Οι δράσεις 
αποδείχθηκαν κατάλληλες ιδιαίτερα για μεγάλες αποικίες του 
Ασημόγλαρου, καθώς εκτός από τη σταδιακή μείωση του πληθυ-
σμού λόγω της εκκόλαψης λιγότερων νεοσσών, τα αναπαραγό-
μενα άτομα  έχουν μειωμένες διατροφικές ανάγκες, απαλλαγμέ-
να από το τάισμα των νεοσσών, πιέζοντας έτσι λιγότερο τα άλλα 
είδη. Επιπλέον, η τεχνητή αυτή όχληση οδηγεί τους Ασημόγλα-
ρους στην αποφυγή φωλιάσματος ξανά σε αποικίες όπου λόγω 
των προαναφερόμενων δράσεων δεν αναπαράχθηκαν επιτυχώς. 
Συνεπώς, παράλληλα με τη μείωση των αναπαραγόμενων ατό-
μων Ασημόγλαρου σε επιλεγμένες νησίδες όπου φωλιάζουν 
Αιγαιόγλαροι ή Θαλασσοκόρακες, μειώνεται και η απειλή των 
Ασημόγλαρων στα είδη αυτά.       

Οι δράσεις εξάλειψης αρουραίων που υλοποιήθηκαν, κατόρθω-
σαν να εφαρμοστεί η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στο πλαίσιο 
του Προγράμματος LIFE για την προστασία του Μαυροπετρί-
τη σε κλίμακα που επιφέρει οφέλη σε σημαντικά ποσοστά των 
εθνικών πληθυσμών του Αιγαιόγλαρου και του Θαλασσοκόρακα. 
Αντίστοιχα, η εμπειρία της υλοποίησης των δράσεων ελέγχου 
πληθυσμού του Ασημόγλαρου στο Πρόγραμμα LIFE για τα θα-
λασσοπούλια δημιουργεί τη βάση για υλοποίηση μελλοντικών 
δράσεων με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων του υπερπληθυ-
σμού του Ασημόγλαρου. 
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αρουραίων σε 
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Σκύρου
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ενός Προγράμμα-
τος LIFE είναι η εξωστρέφειά του. Κατά πόσο δηλαδή 
θα γίνει εφικτό να επικοινωνηθούν οι δράσεις του στο 

κοινό ώστε να γίνει και αυτό συμμέτοχο στην προσπάθεια για την 
προστασία και διατήρηση απειλούμενων ειδών ή οικοσυστημά-
των και στη συνέχεια -το σημαντικότερο όλων- να γίνει το ίδιο 
συνεχιστής της προσπάθειας αυτής. Και μιας και όλες οι απειλές 
που αντιμετωπίζουν τα είδη, λίγο ή πολύ, συνδέονται με τον άν-
θρωπο, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού είναι απα-
ραίτητες για να εξασφαλιστεί η «αθανασία» ενός Προγράμματος, 
αλλά και η μακροπρόθεσμη διατήρηση των ειδών ή περιοχών.
Ακολουθώντας τα θαλασσοπούλια πέρα από τα όρια των 17 πε-
ριοχών του Προγράμματος σε όλο το Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος, ο 
στόχος ήταν κοινός για όλη την Ομάδα του Προγράμματος: η ενη-
μέρωση του κοινού για τον Αιγαιόγλαρο, τον Θαλασσοκόρακα και 

τα άλλα θαλασσοπούλια που ζουν στις ελληνικές θάλασσες, τις 
απειλές που αντιμετωπίζουν, τη σημαντικότητα της προστασίας 
τους και το πώς μπορεί ο καθένας να συμβάλει σε αυτή. Οι ομά-
δες στις οποίες απευθυνθήκαμε ήταν ποικίλες: από τους τοπικούς 
κατοίκους και τους ψαράδες, έως τους «θερινούς» επισκέπτες 
των νησιών και την εκπαιδευτική κοινότητα. Στην προσπάθειά 
μας αυτή βρήκαμε πολλούς συμμάχους -κάποιους από την αρχή, 
άλλους στη συνέχεια- που έδωσαν άλλη πνοή στις δράσεις μας 
και τις πήγαν ένα βήμα παραπέρα. 
Παρακολουθήστε λοιπόν στη συνέχεια μερικά από τα χαρακτηρι-
στικότερα στιγμιότυπα της υπέροχης αυτής διαδρομής τεσσάρων 
χρόνων που έφερε εμάς πιο κοντά στους κατοίκους και χρήστες 
του νησιωτικού χώρου (φτερωτούς και μη!), αλλά και τους ίδιους 
πιο κοντά στα θαλασσοπούλια που μοιράζονται μαζί μας τις ελ-
ληνικές θάλασσες. 

Ενημέρωση του κοινού για τα θαλασσοπούλια και τις δράσεις για την προστασία τους

Η κινητή έκθεση του Προγράμματος «ταξίδευε» κάθε 
καλοκαίρι με το σκάφος της MOm “Οδύσσεια” και τους 
ερευνητές της Ορνιθολογικής και της MOm, σταθμεύ-
οντας στα λιμάνια των νησιών των Σποράδων και του 
Βορείου Αιγαίου. Η κινητή έκθεση μας έδωσε τη δυ-
νατότητα να ενημερώσουμε περισσότερους από 6.000 
κατοίκους και επισκέπτες των νησιών του Αιγαίου.

Η συνεργασία με Ιστιοπλοϊκούς Ομίλους, όπως 
ο Λεσβιακός Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θα-
λάσσης, μέσω παρουσιάσεων ή κοινών δράσε-
ων, έστρεψε την προσοχή των μελών τους προς 
τα θαλασσοπούλια κάνοντάς τους συμμέτοχους 
στις δράσεις μας με εθελοντικές καταγραφές, 
κ.ά.

Ενημερωτικά πόστερ για τις ακατοίκητες νησί-
δες και τον Αιγαιόγλαρο, το Θαλασσοκόρακα 
και τα άλλα θαλασσοπούλια των ελληνικών 
θαλασσών αναρτήθηκαν σε μόνιμη βάση σε 
υπαίθριους χώρους νησιών του Αιγαίου και του 
Ιονίου, όπως στο Δημαρχείο των Φούρνων και 
στο λιμάνι των Αντικυθήρων.

Το Κέντρο Πληροφόρησης της MOm στο Πα-
τητήρι Αλονήσσου φιλοξενεί τη μόνιμη έκθε-
ση του Προγράμματος, ενημερώνοντας κάθε 
χρόνο περισσότερους από 10.000 επισκέπτες 
για τα θαλασσοπούλια και τις πολύτιμες ακα-
τοίκητες νησίδες.

Κάθε καλοκαίρι, περισσότεροι από 9.000 επισκέ-
πτες και κάτοικοι της Ζακύνθου είχαν την ευκαιρία 
να ενημερωθούν για τα θαλασσοπούλια και τις 
δράσεις του Προγράμματος στο ενημερωτικό πε-
ρίπτερο του Προγράμματος που λειτουργούσαν οι 
εθελοντές του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύ-
ματος Ιονίων Νήσων στην κεντρική πλατεία της 
Ζακύνθου. Η ομάδα του ΤΕΙ ενημέρωνε επίσης το 
κοινό στις εισόδους του Θαλάσσιου Εθνικού Πάρ-
κου και σε άλλα σημεία ενδιαφέροντος.

Η επιστημονική κοινότητα ήταν μια σημαντική ομάδα-στό-
χος. Προφορικές παρουσιάσεις και αναρτήσεις πόστερ για 
τα αποτελέσματα του Προγράμματος έγινα σε πλήθος διε-
θνών Συνεδρίων και Συναντήσεων Εργασίας.

Από τα θερινά περίπτερα της Ορνιθολογικής στη Σύρο, τη 
Μήλο, τη Χαλκιδική και τη Γιάλοβα έγινε ενημέρωση και χορη-
γήθηκε ενημερωτικό υλικό του Προγράμματος σε περισσότε-
ρους από 25.000 επισκέπτες.

Η συνεργασία μας με τον Όμιλο Attica Group 
μας έδωσε την ευκαιρία να ενημερώσουμε 
το επιβατικό κοινό των πλοίων του Ομίλου 
που πλέουν στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα 
Δωδεκάνησα. Χρησιμοποιώντας το φυλλάδιο 
παρατήρησης θαλασσοπουλιών, που είναι δια-
θέσιμο στη ρεσεψιόν των πλοίων, οι επιβάτες 
μπορούν να αναγνωρίσουν τα θαλασσοπούλια, 
αλλά και να συμβάλλουν οι ίδιοι στην κατα-
γραφή του πληθυσμού τους συμπληρώνοντας 
και αφήνοντας την ειδική φόρμα καταγραφής 
ή καταχωρώντας τις παρατηρήσεις τους στην 
ιστοσελίδα του Προγράμματος. Κατά τη θερινή 
περίοδο 2011-2012 λάβαμε περισσότερες από 
2.000 καταγραφές.

Το ενημερωτικό υλικό του Προγράμ-
ματος ήταν διαθέσιμο σε περισσότερες 
από 55 νησιωτικές και παράκτιες πε-
ριοχές, σε πλήθος σημείων ενδιαφέ-
ροντος όπως ταξιδιωτικά πρακτορεία, 
δημόσιες υπηρεσίες, ξενοδοχεία, κ.ά.

Η εκδήλωση στους Φούρνους αφιερωμένη στα θαλασ-
σοπούλια, έχει γίνει πλέον θεσμός και πραγματοποιείται 
κάθε Ιούνιο στο νησί. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να εί-
ναι διαφορετικά όταν έχει κανείς τόσους αφοσιωμένους 
λάτρεις των θαλασσοπουλιών;

Η ενημέρωση του κοινού για τα θαλασσοπούλια 
και τις δράσεις του Προγράμματος επεκτάθηκε 
και πέρα από τα όρια της ελληνικής επικράτειας, 
δικτυώνοντας με τον τρόπο αυτό τις δράσεις μας 
με άλλους εταίρους της BirdLife. 

(φωτο: Ενημερώνοντας τους επισκέπτες του 
Βρετανικού Φεστιβάλ Ορνιθοτουρισμού (British 
Birdfair) στο Oakham, Αγγλία).

Είτε γιορτάζοντας τα 20α γενέθλια των Προγραμμάτων 
LIFE, είτε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος ή απλά 
γιορτάζοντας τα ίδια τα θαλασσοπούλια, οι εκδηλώσεις 
του Προγράμματος με παρουσιάσεις, παιχνίδια και δρα-
στηριότητες για τα παιδιά αποτέλεσαν μερικές από τις 
καλύτερες στιγμές του Προγράμματος.

Κάθε χρόνο, κυρίως κατά τη θερινή 
περίοδο, συμμετείχαμε στο πλαίσιο 
του Προγράμματος σε πλήθος εκδηλώσεων σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές του Αιγαίου 

(φωτο: Συμμετοχή στη Γιορτή Παραμυθιών στην Κέα και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κανόε 
καγιάκ σε συνεργασία με τον Ναυτικό  Όμιλο Μεσολογγίου)

Περισσότερα από 350 
άρθρα σε τοπικό, εθνι-
κό και διεθνή τύπο, 
καθώς και αναρτήσεις 
σε ηλεκτρονικά μέσα 
και συνεντεύξεις σε 
τηλεόραση και ράδιο 
έφεραν τα θαλασσο-
πούλια και τις δράσεις 
μας πιο κοντά στο 
ευρύ κοινό.
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που καλύφθηκαν κατά τις εξορμήσεις εντοπίζονταν κυρίως στην 
ευρύτερη περιοχή των ΒΔ ακτών της Ζακύνθου, των Στροφάδων, 
των Παξών-Αντίπαξων και των θαλάσσιων περιοχών ανατολικά 
της Ζακύνθου και νοτίως της Κεφαλονιάς. Κατά τη διάρκεια των 
καταγραφών δεν καταγράφηκαν περιστατικά τυχαίας παγίδευσης 
θαλασσοπουλιών. Εντούτοις, το πιο δραστήριο θαλασσοπούλι 
κατά τη διάρκεια των αλιευτικών επιχειρήσεων ήταν ο Αρτέμης, 
με 1.819 καταγεγραμμένα άτομα κατά τη διάρκεια των αλιευ-
τικών επιχειρήσεων, στο οποίο αποδίδεται και η απώλεια 15% 
περίπου του δολώματος (κυρίως σαρδέλα και καλαμάρι) που χρη-
σιμοποιήθηκε στα παραγάδια και δευτερευόντως ο Ασημόγλαρος 
ο οποίος όμως τρεφόταν ως επί το πλείστον από μη εμπορεύσιμα 
αλιεύματα που πετιόνταν (Πίνακας 1).

Συμπληρωματικά με τις καταγραφές σε αλιευτικά σκάφη, χρησι-
μοποιήθηκαν ειδικά ερωτηματολόγια, βάσει προσωπικών συνε-
ντεύξεων, τα οποία διανεμήθηκαν από όλους τους εταίρους του 
Προγράμματος σε περίπου 400 επαγγελματίες ψαράδες σε 41 
λιμάνια του Αιγαίου και Ιονίου πελάγους. Στο Ιόνιο πέλαγος, με 
τη συμβολή της Διεύθυνσης Αλιείας Ν. Ζακύνθου, ανταποκρι-
θήκαν στη μελέτη 150 ψαράδες που αντιπροσωπεύουν το 90% 
του τοπικού επαγγελματικού στόλου. Στο Αιγαίο, από την άλλη, η 
συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε κύρια λιμάνια από το 
Βόρειο Αιγαίο μέχρι την Κρήτη, ωστόσο συμπεριλάμβανε μικρό-
τερο δείγμα του συνολικού επαγγελματικού αλιευτικού στόλου.

Επίσης, τα περιστατικά της τυχαίας παγίδευσης θαλασσοπουλιών 
καταγράφονταν καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών πεδίου του 
προγράμματος LIFE τόσο σε αποικίες θαλασσοπουλιών όσο και 
στο θαλάσσιο χώρο.

Από τα ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν προκύπτει ότι περισ-
σότερα από 1.500 θαλασσοπούλια, κυρίως Αρτέμηδες και Μύχοι, 
χάνονται κάθε χρόνο στα αλιευτικά εργαλεία των ψαράδων που 
συμμετείχαν στην έρευνα. Εξαιτίας μεγάλων διακυμάνσεων σε 
αριθμούς συλλήψεων θαλασσοπουλιών μεταξύ εποχών και περι-
οχών, διαφορών στην αλιευτική προσπάθεια ανάμεσα στους ψα-
ράδες, καθώς και λόγω του ότι τα ερωτηματολόγια αφορούσαν 
λιγότερο από το 3% του συνολικού επαγγελματικού στόλου της 
χώρας, η αναγωγή του εκτιμώμενου αριθμού θαλασσοπουλιών 
στο σύνολο του αλιευτικού στόλου δεν θεωρήθηκε εφικτή.  
Για το λόγο αυτό, στη συνέχεια τα δεδομένα των ερωτηματολογί-
ων από όλες τις περιοχές αναλύθηκαν με τεχνικές Γενικευμένων 
Γραμμικών Μοντέλων, συνεκτιμώντας επίσης παράγοντες που 
μπορεί να επηρεάσουν τις απαντήσεις 
των ψαράδων. Από την ανάλυση προ-
έκυψε ότι στα παραγάδια βυθού υπάρ-
χουν τυχαίες συλλήψεις θαλασσοπου-
λιών, που εκτιμήθηκαν σε περίπου 236 
άτομα ανά έτος, για τον συνολικό αριθ-
μό επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών 
που χρησιμοποιούν παραγάδια βυθού. 
Βάσει των ερωτηματολογίων, η αλιεία με 
δίχτυα φαίνεται να έχει πολύ μικρότερη 
επίπτωση στα θαλασσοπούλια. Στην εκτί-
μηση αυτή δεν περιλαμβάνεται, βεβαίως, 
η ερασιτεχνική αλιεία, η οποία λόγω του 

μεγάλου αριθμού σκαφών και της ποικιλομορφίας της δεν είναι 
εύκολο να μελετηθεί.  

Τα περιστατικά της τυχαίας παγίδευσης που καταγράφηκαν κατά 
την παρακολούθηση θαλασσοπουλιών στις αποικίες τους και στη 
θάλασσα τεκμηριώνουν την ύπαρξη του φαινομένου στην Ελλάδα 
και αφορά εκτός από το Μύχο και τον Αρτέμη επίσης τον Αιγαιό-
γλαρο, τον Ασημόγλαρο και το Θαλασσοκόρακα. 
Από τα αποτελέσματα των διαφόρων αναλύσεων δεδομένων που 
συλλέχθηκαν προκύπτει μεγάλο εύρος στον εκτιμώμενο αριθμό 
θαλασσοπουλιών που παγιδεύονται σε αλιευτικά εργαλεία κάθε 
χρόνο, ο οποίος κυμαίνεται από λίγες εκατοντάδες μέχρι πολλές 
χιλιάδες άτομα. Έτσι, ενώ τα παραπάνω αποτελέσματα επιτρέ-
πουν τον προσδιορισμό των πιο ευάλωτων ειδών θαλασσοπου-
λιών και των κύριων τύπων αλιευτικών εργαλείων που ευθύνο-
νται για την τυχαία παγίδευσή τους, αναδεικνύουν ταυτόχρονα 
την ανάγκη για εκτενέστερη συστηματική μελέτη της τυχαίας πα-
γίδευσης με σκοπό την εκτίμηση των επιπτώσεων σε πληθυσμούς 
των θαλασσοπουλιών.

Οι Μύχοι, οι Αρτέμηδες και οι Αιγαιόγλαροι παγιδεύονται κυρίως 
σε παραγάδια βυθού κατά τη περίοδο της αναπαραγωγής. Σημα-
ντικός κίνδυνος τυχαίας παγίδευσης για τους Μύχους υφίσταται 
επίσης κατά την περίοδο της μετανάστευσης, λόγω του μεγάλου 
αριθμού ατόμων που διέρχεται από και προς τη Μαύρη Θάλασ-
σα, καθώς και όταν τοποθετούνται δίχτυα σε περιοχές όπου τρέ-
φονται μεγάλα κοπάδια του είδους. Για παράδειγμα, παλαιότερα 
καταγράφηκε σύλληψη περίπου 300 Μύχων σε ένα μόνο δίχτυ. 
Οι Θαλασσοκόρακες μπορούν να πιαστούν και πνιγούν σε δίχτυα 
που τοποθετούνται σε θέσεις όπου ψαρεύουν τα πούλια, αλλά ο 
κίνδυνος της τυχαίας παγίδευσης για το είδος φαίνεται να είναι 
μικρότερος σε σύγκριση με άλλα είδη θαλασσοπουλιών. 

Αν και τα υφιστάμενα δεδομένα δεν επιτρέπουν την ακριβή εκτί-
μηση των επιπτώσεων της τυχαίας παγίδευσης στους πληθυ-
σμούς των θαλασσοπουλιών στις ελληνικές θάλασσες, ωστόσο 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληθυσμοί του Αιγαιόγλαρου και του 
Μύχου μειώνονται σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο, προτείνεται η 
εφαρμογή ορισμένων μέτρων πρόληψης της τυχαίας παγίδευσης. 
Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται ήδη σε ορισμένες περιπτώσεις στην 
Ελλάδα, με πρωτοβουλία των ίδιων των ψαράδων.

Μέτρα πρόληψης 
της τυχαίας παγίδευσης θαλασσοπουλιών σε αλιευτικά εργαλεία

• Ρίψη παραγαδιών τη νύχτα και με μειωμένο φωτισμό στο αλιευτικό 
σκάφος

• Αποφυγή ρίψης παραγαδιών όταν στην περιοχή υπάρχει παρουσία 
μεγάλων κοπαδιών Μύχων ή Αρτέμηδων, κυρίως την άνοιξη και το κα-
λοκαίρι

• Χρήση σημαδούρων με έντονο χρώμα για τον εκφοβισμό των θαλασσο-
πουλιών κατά τη ρίψη των παραγαδιών

• Απομάκρυνση των πουλιών με δυνατούς ήχους όταν πλησιάζουν κοντά 
στα εργαλεία, την ώρα του καλαρίσματος

• Τοποθέτηση επιπρόσθετων βαριδιών σε παραγάδια βυθού για να βυ-
θίζονται ταχύτερα

• Χρήση ξεπαγωμένων δολωμάτων σε αφροπαράγαδα, επειδή βουλιά-
ζουν ταχύτερα

• Αποφυγή ρίψης διχτυών σε τοποθεσίες όπου οι Θαλασσοκόρακες και οι 
Μύχοι δημιουργούν μεγάλα κοπάδια στη θάλασσα ή την ακτή, κυρίως 
κατά τις απογευματινές ώρες

Αναζητήσετε το φυλλάδιο για την αποφυγή της τυχαίας παγί-
δευσης θαλασσοπουλιών σε αλιευτικά εργαλεία στην ιστοσε-
λίδα του Προγράμματος, στην Ορνιθολογική ή σε Αλιευτικούς 
Συλλόγους στο Αιγαίο και το Ιόνιο.
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Τα θαλασσοπούλια και ιδιαίτερα τα πελαγικά είδη θαλασ-
σοπουλιών έχουν αναγνωριστεί ως η πλέον απειλούμενη 
ομάδα πουλιών παγκοσμίως. Η τυχαία παγίδευση θαλασ-

σοπουλιών σε αλιευτικά εργαλεία μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώ-
σεις στους πληθυσμούς τους, όπως για παράδειγμα τα άλμπατρος 
στα οποία τα 17 από τα 22 είδη απειλούνται με εξαφάνιση κυρί-
ως εξαιτίας της τυχαίας παγίδευσης. Το φαινόμενο είναι έντονο 
επίσης στις Ευρωπαϊκές θάλασσες όπου εκτιμάται ότι 160.000-
320.000 θαλασσοπούλια πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω τυχαίας 
παγίδευσης. Περιστατικά τυχαίας παγίδευσης Μύχου, Αρτέμη, Θα-
λασσοκόρακα, Αιγαιόγλαρου και Ασημόγλαρου έχουν καταγραφεί 
και στην Ελλάδα, ωστόσο μέχρι το παρόν Πρόγραμμα LIFE για τα 
θαλασσοπούλια δεν είχε γίνει κάποια συστηματική μελέτη για την 
εκτίμηση της έκτασης και έντασης του φαινομένου στη χώρα. Για 
το λόγο αυτό από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.
ΚΕ.Θ.Ε.), το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ιονίων Νή-
σων, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την Εταιρεία για τη 
Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας (ΜΟm) πραγμα-
τοποιήθηκε μελέτη της τυχαίας παγίδευση που συμπεριλάμβανε 
καταγραφές σε αλιευτικά σκάφη, ερωτηματολόγια για ψαράδες 
και άλλες καταγραφές τυχαίας παγίδευσης είτε στο θαλάσσιο 
χώρο είτε σε αποικίες των θαλασσοπουλιών με βάση της οποίας 
προτάθηκαν και ορισμένα μέτρα πρόληψής της τυχαίας παγίδευ-
σης στην Ελλάδα.

Για να μελετηθεί η τυχόν επίπτωση της ελληνικής αλιείας μεγά-
λων πελαγικών ειδών στα θαλασσοπούλια, έμπειροι αλιευτικοί 
επιστήμονες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. παρακολούθησαν την επαγγελματι-
κή αλιεία επί τυχαία επιλεγμένων αλιευτικών σκαφών. Τα σκάφη 
αυτά χρησιμοποιούν παρασυρόμενα παραγάδια αφρού και ψα-
ρεύουν κυρίως ξιφία, ενώ υπάρχουν λίγα παράπλευρα αλιεύμα-

τα, όπως ο ερυθρός τόνος. Η παρακολούθηση και η καταγραφή 
στοιχείων σχετικών με την τοποθεσία, την αλιευτική προσπάθεια 
(ημερών αλιείας και  αριθμό αγκιστριών) και συλλήψεων, έγινε 
καθ’ όλη τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου, από το 2009 ως 
το 2012. Έγινε παρακολούθηση 142 ενεργών αλιευτικών ημερών, 
κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν περίπου 92.000 αγκίστρια, σε 
διαφορετικές περιοχές (Εικόνα 1). Στα συγκεκριμένα εργαλεία 
δεν παρατηρήθηκαν συλλήψεις θαλασσοπουλιών, όπως προκύ-
πτει και από την ανάλυση παλαιότερων δεδομένων της αλιείας 
μεγάλων πελαγικών ειδών.

 

Αντίστοιχη μελέτη σε παράκτια αλιευτικά σκάφη πραγματοποι-
ήθηκε το 2009 και το 2010 από ερευνητές του Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Ιονίων Νήσων. Οι καταγραφές 
αφορούσαν 270 επιχειρήσεις αλιευτικών σκαφών (120 για παρα-
γάδια με μέσο όρο 300 αγκίστρια και 150 για απλάδι με μέσο όρο 
1.500 m διχτυών) κατά τη διάρκεια 35 ημερών πεδίου, καλύπτο-
ντας μια θαλάσσια περιοχή 3.000 km2. Τα βασικά αλιευτικά πεδία 

Για να μελετηθεί η τυχόν επίπτωση της ελληνικής αλιείας μεγάλων πελαγικών ειδών στα θαλασ-
σοπούλια, έμπειροι αλιευτικοί επιστήμονες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. παρακολούθησαν την επαγγελματική 
αλιεία επί τυχαία επιλεγμένων αλιευτικών σκαφών. 

Εικόνα 1. 
Χωρική 

κατανομή 
των ημερών 

αλιείας  
μεγάλων 

πελαγικών 
ειδών, που 

παρακο-
λούθησαν 
αλιευτικοί 

επιστήμονες 
επάνω σε 

σκάφη

Αριθμός ατόμων που συλλαμβάνονται

Είδος Απλάδι Παραγάδια

Θαλασσοκόρακας 1 4

Αρτέμης 0 393Τυχαία παγίδευση θαλασσοπουλιών
σε αλιευτικά εργαλεία

Πίνακας 1. 
Τα επίπεδα 
της τυχαίας 
παγίδευσης 
του Αρτέμη 
και Θαλασσο-
κόρακα με 
βάση τα 
αποτελέσματα 
των ερωτημα-
τολογίων που 
διανεμήθηκαν 
σε 
επαγγελματίες 
ψαράδες της 
Ζακύνθου
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Ταξιδεύοντας με τον Αιγαιόγλαρο και το 
Θαλασσοκόρακα στις ελληνικές θάλασσες
Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη... Έτσι δεν αρχίζουν όλες οι ιστορίες; 
Η δική μας κλωστή ήταν γαλάζια και μας ταξίδεψε για τέσσερα χρόνια σε λιγότερο ή περισσότερο 
άγνωστα νερά. Και το υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που φτιάξαμε για τον Αιγαιόγλαρο και 
το Θαλασσοκόρακα έγινε μια ιστορία…

Ρούλα 
Τρίγκου,

Καλλιόπη 
Στάρα,

Παναγιώτης 
Λατσούδης, 

 Βασίλης 
Χατζηρβα-

σάνης

Η ιστορία μας ήταν η πυξίδα κι ο εξάντας μας σ’ ένα ταξίδι 
στα ελληνικά αρχιπελάγη. Σύντροφοι στο μακρύ αυτό 
ταξίδι ήταν ένας κοκκινομύτης γλάρος και μια μοναχική 

σκούρα φιγούρα που αναζητούσαμε κάθε φορά που το πλεού-
μενό μας προσέγγιζε απόμερα βράχια σε ήρεμα νερά: τη λέγαν 
Καλικατζού οι νησιώτες και Θαλασσοκόρακα τα βιβλία. Μας 
έβλεπε και βουτούσε τη βλέπαμε και χαμογελούσαμε. Και μαζί 
με τα θαλασσοπούλια συνοδοιπόροι μας έγιναν εκατοντάδες 
παιδιά που επιβιβάστηκαν στην ιστορία μας από δεκάδες νησιά 
από τη Ζάκυνθο ως τους Φούρνους και την Αμοργό και από τη 
Λέσβο ως την Κάρπαθο και τη Σκύρο.

Μαζί τους ταξιδέψαμε στις απομο-
νωμένες νησίδες όπου φωλιάζουν 
τα θαλασσοπούλια, νανουριστήκα-
με στον αφρό των κυμάτων όπου 
ψαρεύουν οι γλάροι, βουτήξαμε 
σε απάτητα νερά όπου φτάνουν με 
ζηλευτά μακροβούτια οι Θαλασσο-
κόρακες και αφήσαμε σε στρογγυλε-
μένα βότσαλα παιδικές ζωγραφιές να 
τις σβήσουν ο καιρός και το κύμα. 

Η ιστορία μας μιλούσε για προστασία. 
Μας πήρε από το χέρι για να φτιάξουμε ως άλλο «Γιουσούρι» 
του Καρκαβίτσα ένα δέντρο όλο προβλήματα και να ψάξου-

με για λύσεις. Μας επιφύλαξε συναντήσεις με απρόσκλητους 
αρουραίους, φονικά μικροσκοπικά αγκίστρια και έλικες, γλοιώ-
δες πλαγκτόν κι απαίσιες πετρελαιοκηλίδες.

Κι ύστερα η ιστορία μας έγινε γεροθαλασσινός και μας είπε 
ιστορίες για απρόσμενες φιλίες, φωτεινούς γλάρους και παρά-
ξενες περιπέτειες σε μακρινά λιμάνια. Κι ως θησαυροί ξεπρό-
βαλαν σαν από σεντούκι πειρατικό χρωματιστές κάρτες, παιχνί-
δια, μάσκες για να μας μεταμορφώσουν σε θαλασσοπούλια και 
χάρτινες κρεμαστές κατασκευές που περιμένουν για να στροβι-

λιστούν έναν απαλό φλοίσβο. Μας έδωσε  
μια πυξίδα κι ένα χάρτη και μας έστειλε να 
ανακατευτούμε με θαλασσινούς και στε-
ριανούς και να μάθουμε παράξενα ονό-
ματα, ξεχασμένες λέξεις και μυστικά της 
ψαρικής.

Ο Αιγαιόγλαρος κι ο Θαλασσοκόρακας 
ήταν το πρόσχημα γι’ αυτό το ταξίδι που 
κράτησε τέσσερα χρόνια και θα συνε-
χιστεί για όσο καιρό τα παιδιά θα την 
κάνουν πανάκι που θα συνεχίζει να τα 
ταξιδεύει με λογιών – λογιών ξύλινα 

χρωματιστά πλεούμενα στη φύση και στον πολιτισμό μιας δικής 
τους θάλασσας, συνάμα πραγματικής και ονειρεμένης.

σκίτσο:
Βασίλης 

Χατζηρβα- 
σάνης

photo:
Αρχείο
Ορνιθο-
λογικής

Στιγμιότυπα 
από τις 
δράσεις  
Περιβαλ-
λοντικής 
Εκπαίδευσης 
του Προ-
γράμματος




