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Πρόγραμμα LIFE για τα
θαλασσοπούλια
Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με την Εταιρεία για
τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας (ΜΟm), το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το TEI Ιονίων Νήσων
και την Πορτογαλική Ορνιθολογική Εταιρεία (SPEA), με τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη, υλοποιεί κατά την περίοδο
2009-2012 πρόγραμμα LIFE με θέμα: «Υλοποίηση δράσεων διατήρησης για το Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis) και τον
Αιγαιόγλαρο (Larus audouinii) και αναγνώριση Θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας» (LIFE07 NAT/GR/00285).
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του Θαλασσοκόρακα και του Αιγαιόγλαρου στην Ελλάδα, μέσω της εφαρμογής στοχευόμενων δράσεων
διατήρησης σε 17 Ζώνες Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες και προτεραιότητες που
καθορίζονται από τα διεθνή Σχέδια Δράσης για τα δύο είδη.
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η συλλογή στοιχείων για τον προσδιορισμό των Σημαντικών
Περιοχών για τα Πουλιά (IBA) στο Θαλάσσιο Περιβάλλον, ο έλεγχος χερσαίων θηρευτών και
πληθυσμών των Ασημόγλαρων σε επιλεγμένες ακατοίκητες νησίδες, η αξιολόγηση και μείωση της
τυχαίας παγίδευσης (by catch) των θαλασσοπουλιών σε αλιευτικά εργαλεία, οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε κύρια νησιά του Αιγαίου και Ιονίου πελάγους, καθώς
και η υποστήριξη του ευρωπαϊκού δικτύου του BirdLife για τις Θαλάσσιες IBA. Περισσότερες
πληροφορίες για τις δράσεις του προγράμματος, μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο: http://
www.ornithologiki.gr/gr/seabirds.
Όπως έχετε ήδη καταλάβει, το παρόν τεύχος του ΟΙΩΝΟΥ είναι αφιερωμένο στο προαναφερόμενο πρόγραμμα LIFE. Πέρα από τα θαλασσοπούλια όμως, στις σελίδες του ΟΙΩΝΟΥ μπορείτε
να βρείτε πληροφορίες για σειρά δράσεων της ΕΟΕ καθώς και για πολλά ακόμα ενδιαφέροντα
ελληνικά και διεθνή θέματα επικαιρότητας. Ενδεικτικά αναφέρουμε λίγα, αλλά σημαντικά άρθρα,
που μπορείτε να διαβάσετε στη συνέχεια: βιβλιοπαρουσίαση της σημαντικής έκδοσης «Το Κόκκινο
Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας», όπου συμμετείχε και η ΕΟΕ, δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της ΕΟΕ, πρόγραμμα παρακολούθησης υγροτόπων, νέα προγραμμάτων και
δράσεων της ΕΟΕ, αιολικά πάρκα και ορνιθοπανίδα, λίμνη Κάρλα, δράσεις ΕΟΕ σε θέματα πολιτικής περιβάλλοντος και φυσικά ενημέρωση για αρκετά ακόμα θέματα ορνιθολογικού (και όχι μόνο)
ενδιαφέροντος… Καλή ανάγνωση και δράση!!!
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Δουλεύοντας
στο αρχιπέλαγος
Κώστας
Παπακωνσταντίνου

Η προστασία των πουλιών στη θάλασσα και τις νησίδες είναι από τις σημαντικότερες δράσεις
για τα πουλιά στην Ελλάδα επί σχεδόν 15 χρόνια. Η αρχή ήταν δύσκολη: η άγνοια και η έλλειψη βασικής έρευνας στο Αιγαίο ορθώνονταν ως αξεπέραστα τείχη. Πώς να προστατεύσεις είδη
πουλιών τα οποία δεν ξέρεις καν πού βρίσκονται, πόσα είναι, τι κάνουν και αν, σε τελική ανάλυση, χρειάζονται ή όχι προστασία;
Το Άγνωστο Αρχιπέλαγος
Ακόμη και στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όσα γνωρίζαμε για τα θαλασσοπούλια ήταν ελάχιστα και αποσπασματικά. Βασίζονταν στις περιστασιακές επισκέψεις ξένων ορνιθολόγων, όπως του Wolfgang Makatch στις
Σποράδες και στην προσωπική εργασία μερικών πρωτοπόρων ερευνητών
όπως του Dietrich Ristow στις Διονυσάδες. Οι αποικίες των Αρτέμηδων
και του Μαυροπετρίτη στις Διονυσάδες ή η αποικία Αιγαιόγλαρων στις Β.
Σποράδες ήταν απλώς λίγα από τα χιλιάδες κομμάτια ενός παζλ. Χωρίς
μια ολοκληρωμένη εικόνα, πώς θα είχαμε αντικειμενική επιλογή των σημαντικών περιοχών και σοβαρή πολιτική προστασίας; [ας αναλογιστούμε,
για παράδειγμα, ότι οι πραγματικοί αναπαραγόμενοι πληθυσμοί Μαυροπετρίτη και Αιγαιόγλαρου στην Ελλάδα είναι μεγαλύτεροι κατά 500% και

1.500% αντίστοιχα από ότι γνωρίζαμε τότε. Οι δε σημαντικές νησίδες
είναι εκατοντάδες, αντί για λίγες δεκάδες…]
Πώς θα συμπληρώναμε το κενό; Οι εθελοντές παρατηρητές πουλιών (η
μεγάλη «δύναμη» της ΕΟΕ και όλων των ορνιθολογικών οργανώσεων),
δεν μπορούσαν να πάνε στις μικρές ακατοίκητες νησίδες και στο ανοιχτό
πέλαγος. Χρειάζονταν χρήματα για ουσιαστική βασική έρευνα, που, δυστυχώς, στην Ελλάδα ήσαν και είναι ελάχιστα. Ευτυχώς για τα πουλιά,
η αρχή έγινε την πιο κρίσιμη στιγμή. Ήταν στα μέσα της δεκαετίας του
1990, που το BirdLife International προωθούσε τη δεύτερη φάση του
προγράμματος των Σημαντικών για τα Πουλιά Περιοχών και, στην ουσία, υποδείκνυε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το τελικό δίκτυο Ζωνών Ειδικής
Προστασίας στα πλαίσια του Δικτύου Natura 2000. Εκείνη τη στιγμή, που
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ο κίνδυνος «να χάσουμε το τρένο» ήταν μεγάλος, η Ορνιθολογική βρήκε
τρόπο να ανοίξει την πόρτα στον άγνωστο και συναρπαστικό χώρο του
Αιγαίου.

Οικολογική Έρευνα στα Βόρεια Δωδεκάνησα
Το πρώτο αποφασιστικό βήμα ήταν η «Οικολογική Έρευνα στα Βόρεια
Δωδεκάνησα» το 1995, με τη μικρή αλλά καίριας σημασίας χορηγία της
SCA Mölnlycke που χρηματοδότησε την εργασία πεδίου (σπάνιο, πλέον,
για χορηγό). Με τον καπετάν-Πανάγο Καμπόσο –κορυφαίο «θαλασσόλυκο» του Αιγαίου- έτοιμο να πάει όπου εμείς πούμε, για όσο χρειαστεί, η
αποστολή της Ορνιθολογικής ερεύνησε και τα 88 νησιά και νησίδες στα
Β. Δωδεκάνησα. Ανάμεσα σε πολλά άλλα, ανακαλύφθηκαν πέντε νέες
αποικίες Αιγαιόγλαρων, που διπλασίασαν τον γνωστό πληθυσμό στην
Ανατολική Μεσόγειο. Το σημαντικότερο όμως ήταν η εμπειρία που η Ορνιθολογική απέκτησε στο Αιγαίο και οι βάσεις που έθεσε για τη συνέχεια.
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Έρευνα για τις ΣΠΠΕ στο Αιγαίο
Το δεύτερο βήμα ακολούθησε τον επόμενο χρόνο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος υποστήριξε την έρευνα πεδίου για τις Σημαντικές Περιοχές για τα
Πουλιά. Τα χρήματα ήταν, πάλι, λίγα, όμως η Ορνιθολογική κατάφερε να
κινητοποιήσει πολλές δεκάδες Ελλήνων και ξένων παρατηρητών. Μεγάλο βάρος δόθηκε στο Αιγαίο όπου, με βάση την εμπειρία από την προηγούμενη χρονιά, έγιναν αποστολές σε δεκάδες συμπλέγματα νησίδων
με κάθε διαθέσιμο μέσο (καΐκια, φουσκωτά, ψαρόβαρκες…). Τότε μπήκαν
τα θεμέλια για το δίκτυο των ΖΕΠ στο Αιγαίο. Σχεδόν 40 από τις νησιωτικές ΣΠΠΕ που είναι σημερινές ΖΕΠ, περιέχουν νησίδες και απόμακρες
νησιωτικές ζώνες που αποκαλύφθηκαν χάρη σε εκείνη τη δουλειά, που
συμπληρώθηκε στα επόμενα τρία χρόνια.

Το Πρόγραμμα του Αιγαιόγλαρου
Το 1996 η Ορνιθολογική υπέβαλε την πρώτη πρότασή της στο πρόγραμμα LIFE-Nature. Στόχος η προστασία του Αιγαιόγλαρου - ξανά με βάση
τα ευρήματα και τις απειλές που ανέδειξε η έρευνα στα Β. Δωδεκάνησα.
Επί τρία χρόνια, το πρόγραμμα περιελάμβανε δράσεις σε έξι νησιωτικές
ζώνες από τα Κύθηρα μέχρι το Αγαθονήσι και έδωσε πρωτοφανείς δυνατότητες στην Ορνιθολογική, ιδίως μέσω της μίσθωσης ή προμήθειας
σκαφών. Οι δράσεις φύλαξης, παρακολούθησης και εφαρμογής πιλοτικών μέτρων στηρίχθηκαν σε ομάδες που εργάζονταν σταθερά στο Αιγαίο
και σε δεκάδες Έλληνες και ξένους επισκέπτες συνεργάτες και εθελοντές.
Η παρουσία τόσων ανθρώπων στο Αιγαίο έδωσε τη δυνατότητα να καλύψουμε και πολλά από τα κενά που είχαν μείνει από την εργασία των
ΣΠΠΕ και να αποκτήσουμε πείρα στα υπόλοιπα θαλασσοπούλια και τον
Μαυροπετρίτη.

Η συνέχεια
Η παρακαταθήκη από το πρόγραμμα του Αιγαιόγλαρου συνέχισε να οδηγεί σε δράσεις στο Αιγαίο και μετά το πέρας του. Άλλοτε με οικονομίες
από το υστέρημα των μελών, άλλοτε με μικρές χορηγίες, συνεργασίες με

1

13

φορείς ή άλλες ΜΚΟ, η Ορνιθολογική συνέχιζε να είναι παρούσα στο αρχιπέλαγος. Αρκετές δράσεις αφορούσαν τον Μαυροπετρίτη, όπως η διοργάνωση της διεθνούς συνάντησης για το Σχέδιο Δράσης και το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος από τα φυτοφάρμακα στην
Κρήτη. Αυτά, σε συνδυασμό με τα σημαντικά ευρήματα από τις αποστολές
(που είχαν υπερδιπλασιάσει το γνωστό πληθυσμό), οδήγησαν στη δεύτερη μεγάλη θαλασσινή πρόταση LIFE-Nature, με στόχο το γεράκι αυτό
– το πιο σημαντικό για την Ελλάδα είδος πουλιού. Σήμερα, η νέα μεγάλη
πρόκληση είναι να επεκτείνουμε την προστασία των πουλιών εκεί που
αυτά περνούν τον περισσότερο χρόνο τους, δηλαδή στο πέλαγος. Οι θαλάσσιες ΖΕΠ είναι μία από τις βασικές δράσεις του νέου προγράμματος.

Η προσφορά μιας ΜΚΟ
Μέσα σε μόλις 15 χρόνια, το Αιγαίο μας έχει αποκαλύψει πολλά μυστικά,
όχι μόνο για τα θαλασσοπούλια και το Μαυροπετρίτη, αλλά και για πολλά στεριανά πουλιά που βρίσκουν καταφύγιο στις νησίδες και τα μικρά
νησιά. Η ανάδειξη πολλών νέων ΖΕΠ, η προστασία σπάνιων ειδών και η
προβολή της αξίας των νησίδων αποτελούν χειροπιαστά παραδείγματα
της προσφοράς της ΕΟΕ - μιας ΜΚΟ που βασίζεται στην επιστημονική
γνώση και τη συλλογική προσφορά. Δυστυχώς, το ίδιο έντονα έχουν αυξηθεί οι απειλές κατά των πουλιών στο αρχιπέλαγος και η ανάγκη παρουσίας εκεί εξακολουθεί να είναι κρίσιμη.
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Το Πρόγραμμα LIFE
Τάσος
Δημαλέξης

Το πρόγραμμα LIFE «Υλοποίηση δράσεων διατήρησης για τον Θαλασσοκόρακα και τον Αιγαιόγλαρο και αναγνώριση Θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας», υλοποιείται από την Ορνιθολογική, σε συνεργασία με την Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της
Μεσογειακής Φώκιας (ΜΟm), το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το TEI Ioνίων
Νήσων και την Πορτογαλική Ορνιθολογική Εταιρεία (SPEA). Έχει τετραετή διάρκεια, ξεκίνησε το
2009 και ολοκληρώνεται στα τέλη του 2012. Χρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά 25% από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη. Οι δράσεις του προγράμματος επικεντρώνονται
σε 17 νησιωτικές Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPA), καλύπτουν όμως και σημαντικό τμήμα του
ελληνικού θαλάσσιου χώρου.

Β

ασικός στόχος του Προγράμματος είναι η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του Θαλασσοκόρακα και του Αιγαιόγλαρου στην
Ελλάδα, μέσω της εφαρμογής στοχευμένων δράσεων διατήρησης
σε 17 Ζώνες Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες και προτεραιότητες που καθορίζονται από τα Διεθνή Σχέδια Δράσης για τα δύο είδη.
Η αναγνώριση, τεκμηρίωση και χαρτογράφηση θαλάσσιων Σημαντικών
Περιοχών (marine IBAs) για τα δύο είδη, για ένταξή τους στο δίκτυο
των ελληνικών ΙΒΑ και η διασφάλιση της συμβατής με την διατήρηση
των ειδών διαχείρισής τους, αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό στόχο του
προγράμματος.
Έχουν προβλεφθεί τρεις βασικές δέσμες δράσεων προκειμένου να υπάρξει κατά το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση των προβλημάτων
και επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων:
Η πρώτη δέσμη περιλαμβάνει δράσεις που σχετίζονται με την αναγνώ-

ριση, τεκμηρίωση και χαρτογράφηση των πλέον σημαντικών για τα δύο
είδη (καθώς και για άλλα είδη θαλασσοπουλιών), θαλάσσιων περιοχών,
σε ότι αφορά στην τροφοληψία τους και την εποχιακή τους χρήση ως
ζώνες μετανάστευσης ή ως χώροι καταφυγίου εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου. Επίσης, των χώρων που βρίσκονται γύρω από τις σημαντικές αποικίες των δύο ειδών και χρησιμοποιούνται εντατικά για την
τροφοληψία τους. Όλες αυτές οι περιοχές επισημαίνονται και χαρτογραφούνται μέσα από έναν συνδυασμό δράσεων που περιλαμβάνουν συγκέντρωση και επεξεργασία ωκεανογραφικών και αλιευτικών δεδομένων,
καταγραφές των ειδών στους χώρους των αποικιών και στον περίγυρό τους, καταγραφές πουλιών στο θαλάσσιο χώρο είτε από σκάφη είτε
από την ακτή, σε συνδυασμό με συγκέντρωση αναλυτικών στοιχείων για
την κατανομή και διασπορά των ειδών ενδιαφέροντος μέσω τηλεμετρίας. Πρόκειται για ιδιαίτερα απαιτητικές δράσεις, που χρησιμοποιούν την
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πλέον καινοτόμα σήμερα τεχνολογία τηλεμετρίας διεθνώς και αναμένεται
ότι θα μας δώσουν ιδιαίτερα χρήσιμα στοιχεία για την αναγνώριση των
σημαντικών περιοχών. Στο πλαίσιο των καταγραφών πουλιών στο θαλάσσιο χώρο εφαρμόζεται μετά από κατάλληλες προσαρμογές, η διεθνής
μέθοδος καταγραφής γνωστή ως καταγραφή European Seabirds At Sea
(ESAS), η οποία επιτρέπει τη συγκέντρωση ποσοτικών δεδομένων για τη
χρήση του θαλάσσιου χώρου από την ορνιθοπανίδα, διαχειρίσιμων και
επεξεργάσιμων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στη συγκεκριμένη δράση σημαντικό ρόλο παίζουν οι καταγραφές από εκπαιδευμένους εθελοντές της
Ορνιθολογικής που καταγράφουν τα πουλιά από πλοία της γραμμής στο
Αιγαίο και στο Ιόνιο. Η συμπαράσταση των μεγαλύτερων εταιρειών της
ελληνικής ακτοπλοΐας (Minoan Lines, ANEK Lines, Blue Star Ferries), με
τη χορηγία εισιτηρίων για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής της συγκεκριμένης δράσης, μεγαλώνει κατά πολύ τις επιχειρησιακές δυνατότητες του
προγράμματος στο θέμα.
Η δεύτερη δέσμη περιλαμβάνει δράσεις διαχείρισης που σχετίζονται με
άμεσα προβλήματα διατήρησης –απειλές που αντιμετωπίζουν τα είδη ενδιαφέροντος. Μεταξύ αυτών, σημαντικότερες είναι οι δράσεις ελέγχου
χερσαίων θηρευτών σε σημαντικές αποικίες των δύο ειδών, που σχετίζο-

νται κυρίως με εξάλειψη ειδών εισβολέων, όπως οι αρουραίοι, η παρουσία των οποίων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το αναπαραγωγικό αποτέλεσμα των δύο ειδών, μέσω θήρευσης αυγών και νεοσσών, καθώς και
προβληματικών ειδών όπως ο Ασημόγλαρος, η υπέρμετρη αύξηση των
πληθυσμών των οποίων, λόγω ανθρωπογενών αιτίων (κυρίως εξαιτίας
των ανοικτών χωματερών που προφέρουν άφθονη τροφή), δημιουργεί
σημαντική θηρευτική πίεση στα θαλασσοπούλια που αναπαράγονται σε
γειτνίαση με τις αποικίες Ασημόγλαρου. Γίνονται καταγραφές για προτεραιοποίηση των νησίδων, όπου οι δράσεις ελέγχου των θηρευτών θα
έχουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, με βάση τη μεθοδολογία και πρακτική της RSPB και από το καλοκαίρι του 2010 αναμένεται ότι θα ξεκινήσει η υλοποίηση των προγραμμάτων ελέγχου των αρουραίων. Ήδη έχουν
ξεκινήσει οι σχετικές δράσεις για τον Ασημόγλαρο. Πέραν των δράσεων
ελέγχου θηρευτών, στη δέσμη των διαχειριστικών δράσεων περιλαμβάνεται επίσης η εκτίμηση της θνησιμότητας των δύο ειδών από τυχαία
παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία και η πρόταση συγκεκριμένων μέτρων
– τροποποιήσεων για τον περιορισμό του προβλήματος. Οι διαχειριστικές
δράσεις συμπληρώνονται από ένα εκτενές πρόγραμμα παρακολούθησης
της αναπαραγωγής των δύο ειδών, προκειμένου να τεκμηριωθεί η βελτίωση στην κατάσταση διατήρησής τους που θα επέλθει από την υλοποίηση
των δράσεων του προγράμματος. Το πρόγραμμα παρακολούθησης δίνει
για άλλη μια φορά στην Ορνιθολογική την ευκαιρία να συνεργαστεί με
ακαδημαϊκά ιδρύματα εμπλέκοντας μεταπτυχιακούς ερευνητές στη μελέτη της αναπαραγωγής των δύο ειδών.
Η τρίτη δέσμη δράσεων σχετίζεται με την ενημέρωση –ευαισθητοποίηση
του κοινού και ειδικών ομάδων χρηστών, σχετικά με την αξία των ειδών
του προγράμματος, τις απειλές που αντιμετωπίζουν, τις διαχειριστικές
δράσεις που υλοποιούνται και τη σημασία του δικτύου των θαλάσσιων
προστατευόμενων περιοχών, ιδίως των θαλάσσιων ΙΒΑs, σε ότι αφορά
στη διατήρηση των ειδών του προγράμματος αλλά και της θαλάσσιας
βιοποικιλότητας εν γένει. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται η διεξαγωγή συναντήσεων εργασίας, εκδηλώσεων και παρουσιάσεων στο κοινό, η
παραγωγή υλικού ενημέρωσης (φυλλαδίων, αφισών) και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ειδικών εκδόσεων, κινητής ενημερωτικής έκθεσης στα
νησιά του Αιγαίου, καθώς και η εντατική επικοινωνιακή προώθηση των
στόχων του προγράμματος μέσω συνεργασιών με περιφερειακά και τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στην Ορνιθολογική να συνεχίσει την παρέμβαση της στον ελληνικό θαλάσσιο και νησιωτικό χώρο, υλοποιώντας
δράσεις που σε τεχνικό και διαχειριστικό επίπεδο είναι ιδιαίτερα υψηλού
επιπέδου ακόμη και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και παράλληλα να προωθήσει συνεργασίες με έλληνες και ξένους επιστήμονες και φορείς, στο
θέμα της μελέτης και διαχείρισης των θαλάσσιων και νησιωτικών προστατευόμενων περιοχών. Ελπίδα όλων μας είναι ότι με το τέλος του προγράμματος το δίκτυο των ελληνικών ΙΒΑ θα εμπλουτιστεί και θα ολοκληρωθεί με τη συμπερίληψη των πλέον σημαντικών σε ελληνικό και διεθνές
επίπεδο θαλάσσιων περιοχών. Θα είναι ένα πολύ αξιόλογο επίτευγμα με
μακροπρόθεσμα οφέλη για τη διατήρηση της ελληνικής ορνιθοπανίδας.
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Ο Αιγαιόγλαρος (Larus audouinii) είναι ένα είδος γλάρου ενδημικό της Μεσογείου, εύκολα αναγνωρίσιμο από το βαθύ κόκκινο ράμφος και τα μαύρα πόδια του. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του
’70 ο παγκόσμιος πληθυσμός του είδους υπολογιζόταν σε 1000 ζευγάρια. Όμως, με την εντατικοποίηση της μέσης αλιείας στην δυτική Μεσόγειο και την αύξηση της ποσότητας των ψαριών που
πετιούνται από τα αλιευτικά σκάφη, ο παγκόσμιος πληθυσμός του Αιγαιόγλαρου αυξήθηκε απότομα. Ο συνολικός πληθυσμός είναι 21.500 ζευγάρια σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2008
(BirdLife 2008). Περισσότερο από το 90% του πληθυσμού του εντοπίζεται στη Δ. Μεσόγειο, στην
Ισπανία (η μεγαλύτερη αποικία βρίσκεται στο δέλτα του ποταμού Ebro).

Ε

ίναι χαρακτηρισμένο στον κατάλογο του BirdLife International
(της παγκόσμιας ένωσης ορνιθολογικών οργανώσεων) ως “Εγγύς
Απειλούμενο” είδος, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για την προστασία των άγριων πουλιών της Ε.Ε., στο Παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης της Βέρνης και στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης
της Βόννης. Επίσης, καταγράφεται ως “Τρωτό” στο νέο Κόκκινο Βιβλίο
των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (Χανδρινός και Καστρίτης 2009).
Όπως και για τα περισσότερα θαλασσοπούλια, οι γνώσεις μας για τον
Αιγαιόγλαρο εστιάζονται γύρω από την εποχή της αναπαραγωγής, καθώς

παραμένουν στον ίδιο χώρο για τρεις συνεχείς μήνες. Στην Ελλάδα το
είδος αναπαράγεται μόνο στο Αιγαίο και ο πληθυσμός του υπολογίζεται
σε 700-900 ζευγάρια, σε αποικίες που κυμαίνονται από 5-85 ζευγάρια.
Αποικίες του είδους απαντώνται σε απομονωμένες, βραχώδεις νησίδες με
λίγη βλάστηση, κυρίως στα Δωδεκάνησα, τους Φούρνους, την Αμοργό,
την Πάρο, τις Σποράδες, τη Μυτιλήνη, τη Λήμνο, τη Χίο και την Κρήτη. Ένα
χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδος είναι ότι οι αναπαραγωγικές αποικίες
συχνά αλλάζουν από χρονιά σε χρονιά, δηλαδή τα πουλιά δεν γυρνάνε
κάθε χρόνο στην ίδια θέση, αλλά μπορεί να χρησιμοποιούν διάφορες νη-
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σίδες της γύρω περιοχής.
Τα ενήλικα πουλιά εγκαθίστανται στις αποικίες γύρω στα μέσα με τέλη
Απριλίου, οπότε και γεννούν 2-3 αυγά σε φωλιές απλά φτιαγμένες από
χόρτα στο έδαφος. Η επώαση έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις εβδομάδες
και οι νεοσσοί αρχίζουν να εκκολάπτονται από τα μέσα Μαΐου. Ένα μήνα
αργότερα, τα νεαρά έχουν πλέον το μέγεθος του ενήλικου και έχουν ήδη
πετάξει. Θα χρειαστούν όμως τέσσερα χρόνια για να αποκτήσουν το λευκό πτέρωμα των γονιών τους και να αναπαραχθούν. Από τα μέσα Ιουλίου,
ενήλικα και νεαρά άτομα εγκαταλείπουν την αποικία και διασπείρονται
στις γύρω περιοχές. Η χειμωνιάτικη κατανομή και οι μεταναστευτικές συνήθειες του είδους στην Ελλάδα παραμένουν άγνωστες, αν και υπάρχουν
επανευρέσεις δακτυλιωμένων πουλιών από την Κύπρο, την Κρήτη, τη
Μάλτα, το Λίβανο, την Τυνησία και την Ισπανία!
Ο Αιγαιόγλαρος τρέφεται κοντά στις ακτές, κυρίως με μικρά αφρόψαρα
τα οποία πιάνει από την επιφάνεια της θάλασσας με μια πολύ επιδέξια
τεχνική, πετώντας αργά και χαμηλά πάνω από το νερό. Στη Δυτική Μεσόγειο το είδος τρέφεται βασικά με το παρεμπίπτον αλίευμα των αλιευτικών
σκαφών.
Η κύρια απειλή που αντιμετωπίζει το είδος σχετίζεται με την ενόχληση
των αναπαραγόμενων πουλιών από την παρουσία του ανθρώπου, κάτι
που συνδέεται με το μέγεθος των αποικιών, οι οποίες είναι μικρές και
διασκορπισμένες. Ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η κτηνοτροφία, η
υπερβόσκηση, ο τουρισμός, η αλιεία, το κυνήγι και η συντήρηση και κατασκευή υποδομών, μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην επιτυχία
αναπαραγωγής. Απειλή επίσης αποτελεί η μείωση του ιχθυαποθέματος
που είναι διαθέσιμο στα πουλιά, η έμμεση θανάτωση σε αλιευτικά εργαλεία, η θαλάσσια ρύπανση, αλλά και η θήρευση αυγών και νεοσσών από

αρουραίους και αρπακτικά πουλιά, Ασημόγλαρους και Κουρούνες. Άλλη
σημαντική αρνητική επίδραση, έχει και ο ανταγωνισμός του με τον Ασημόγλαρο για χώρο φωλεοποίησης και τροφοληψίας.
Οι δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος LIFE σκοπεύουν να αυξήσουν
τη γνώση μας για το είδος στο θαλάσσιο περιβάλλον, για τις απειλές που
αντιμετωπίζει και να προσδιοριστούν θαλάσσιες Σημαντικές Περιοχές για
τα Πουλιά (IBA) που σχετίζονται με τις ανάγκες του είδους. Παράλληλα,
να διερευνηθούν τα κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα που θα βελτιώσουν
το καθεστώς διατήρησης του Αιγαιόγλαρου, ιδιαίτερα όσον αφορά την
θήρευση και τον ανταγωνισμό από χερσαίους θηρευτές και Ασημόγλαρους και την παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία.
Κατά τη διάρκεια του 2009, πραγματοποιηθήκαν δράσεις που θα παράσχουν τα απαραίτητα δεδομένα για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος: α) καταγραφή του πληθυσμού του είδους σε συγκεκριμένες
περιοχές του Αιγαίου, με σκοπό να εντοπιστούν οι αποικίες και να επικαιροποιηθεί η εκτίμηση του αναπαραγωγικού πληθυσμού, β) παρακολούθηση συγκεκριμένων αναπαραγωγικών αποικιών με σκοπό τη μελέτη
της αναπαραγωγικής επιτυχίας, γ) τοποθέτηση πομπών GPS σε ενήλικους
Αιγαιόγλαρους για πρώτη φορά στην Ελλάδα με σκοπό να εντοπιστούν οι
κυρίες περιοχές τροφοληψίας του είδους, δ) δακτυλιώσεις νεοσσών που
πιθανώς να δώσουν πληροφορίες για τις μεταναστευτικές διαδρομές, τις
περιοχές διαχείμασης και την φιλοπατρία και ε) προκαταρκτική εκτίμηση
του προβλήματος ανταγωνισμού και θήρευσης από τους Ασημόγλαρους.
Για το 2010, οι παραπάνω δράσεις θα συνεχιστούν με μεγαλύτερη ένταση
και σε περισσότερες περιοχές. Επίσης, θα τοποθετηθούν ραδιοπομποί και
στην αποικία της Σκύρου, όπου θα πραγματοποιηθεί στενή παρακολούθηση της βιολογίας και οικολογίας του είδους.
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Θαλασσοκόρακας
Γενική περιγραφή
Jakob Fric

Ο Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis) είναι μαζί με τον Κορμοράνο (Phalacrocorax carbo) και τη Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmeus) τα
τρία είδη της οικογένειας των Κορμοράνων στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα
απαντάται το Μεσογειακό υποείδος του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax
aristotelis desmarestii) που είναι ενδημικό της Μεσογείου. Ο συνολικός
αναπαραγόμενος πληθυσμός του Μεσογειακού υποείδους εκτιμάται σε
λιγότερα από 10.000 ζευγάρια με περίπου τα 1.000-1.200 να βρίσκονται
στην Ελλάδα, στα νησιά του Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους. Οι γνώσεις μας
για την κατανομή και την οικολογία του είδους στην Ελλάδα έχουν βελτιωθεί πολύ την τελευταία δεκαετία, παρόλα αυτά είναι ακόμα ελλιπείς,
ιδιαίτερα όσο αφορά την κατανομή και τις δραστηριότητες του είδους στο
θαλάσσιο περιβάλλον.
Τα τελευταία έξι χρόνια, καταγράφονται συστηματικά από την Ορνιθολογική οι περιοχές αναπαραγωγής και διαχείμασης του είδους στην Ελλάδα
και μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 424 τοποθεσίες αναπαραγωγής του
Θαλασσοκόρακα. Επίσης, σε επιλεγμένες αποικίες στις Β. Σποράδες και
στο Β. Αιγαίο έχουν πραγματοποιηθεί η συστηματική παρακολούθηση της
αναπαραγωγής και οι δακτυλιώσεις των νεαρών και ενήλικων ατόμων,
που έχουν προσφέρει τα πρώτα στοιχεία για την οικολογία και τις μετακινήσεις του είδους στην Ελλάδα. Τα τελευταία 3 χρόνια, οι ομάδες πεδίου
της Ορνιθολογικής έχουν σαρώσει σχεδόν 3.200 km2 θαλάσσιων περιοχών κατά την αναζήτηση σημαντικών περιοχών τροφοληψίας του είδους.
Ο Θαλασσοκόρακας προστατεύεται από τη διεθνή και εθνική νομοθεσία:

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας για τη διατήρηση των άγριων πουλιών 2009/147/ΕΚ (πρώην 79/409/ΕΟΚ), στο Παράρτημα ΙΙ της
Συνθήκης της Βόννης και για το Μεσογειακό υποείδος υπάρχει Διεθνές
Σχέδιο Δράσης. Στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας εντάσσεται ανάμεσα στα «Σχεδόν Απειλούμενα» είδη.

Οικολογικά στοιχεία
Ο Θαλασσοκόρακας είναι χαρακτηριστικό είδος των παράκτιων περιοχών
και σε αντίθεση με τον συγγενικό Κορμοράνο ή τη Λαγγόνα συσχετίζεται αποκλειστικά με το θαλάσσιο περιβάλλον. Παρατηρείται συχνά είτε
σε ακτές όπου κουρνιάζει ή λιάζεται, είτε στη θάλασσα κοντά στην ακτή
όπου τρέφεται. Η τροφή του αποτελείται κυρίως από βενθικά ψάρια τα
οποία πιάνει σε βάθος μέχρι και 60μ. Αναπαράγεται σε όλες τις ελληνικές θάλασσες, από τη Γαύδο στο Λιβυκό Πέλαγος, μέχρι τη Θάσο στο
Βόρειο Αιγαίο και από τη Ζάκυνθο στο Ιόνιο Πέλαγος μέχρι τα Δωδεκάνησα. Συνήθως φωλιάζει σε προστατευμένες κοιλότητες σε βραχώδεις
ακτές ή κάτω από πυκνούς θάμνους, όπου το ζευγάρι με μεγάλη προσοχή
φτιάχνει τη φωλιά του, κυρίως από φυτικό υλικό, αλλά και διάφορα είδη
σκουπιδιών που προφανώς κατά τους Θαλασσοκόρακες βελτιώνουν την
ποιότητα της κατασκευής! Η αναπαραγωγή είναι ασύγχρονη, τόσο μεταξύ
διαφορετικών αποικιών, όσο και μεταξύ φωλιών εντός της ίδιας αποικίας
και μπορεί να διαρκέσει από το Δεκέμβριο μέχρι και το Ιούνιο της επόμενης χρονιάς. Στην Ελλάδα συνήθως γεννά 2-3 αυγά τα οποία εκκολάπτονται περίπου ένα μήνα αργότερα. Τα μικρά φεύγουν από την φωλιά
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σε ηλικία 6-7 εβδομάδων αλλά παραμένουν κοντά στην αποικία όπου
δημιουργούν μεγάλες ομάδες. Μετά την αναπαραγωγική περίοδο, οι Θαλασσοκόρακες παρατηρούνται είτε ως μεμονωμένα άτομα, είτε σε μικρότερες ή μεγαλύτερες ομάδες μέχρι και μερικών εκατοντάδων ατόμων που
μπορεί να απομακρύνονται από τις αποικίες τους στην αναζήτηση καλύτερων ψαρότοπων. Παραμένουν στην Ελλάδα όλο το χρόνο και με βάση τα
διαθέσιμα στοιχεία από δακτυλιωμένα άτομα, πραγματοποιούνται τοπικές
μετακινήσεις μέχρι και 200χλμ. μακριά από την αποικία τους.

Απειλές και δράσεις προστασίας
Οι κύριες απειλές του είδους συμπεριλαμβάνουν την ανθρώπινη όχληση, την υποβάθμιση και την απώλεια ενδιαιτημάτων στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον, την θήρευση από θηλαστικά (αρουραίους) ή πουλιά
(π.χ. Ασημόγλαρους), την τυχαία παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία, την
υπεραλίευση και τις πετρελαιοκηλίδες. Το πρόγραμμα LIFE «Υλοποίηση
δράσεων διατήρησης για τον Θαλασσοκόρακα και τον Αιγαιόγλαρο και
αναγνώριση Θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας» στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων για την κατανομή και την

οικολογία του είδους στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον, με ιδιαίτερη
έμφαση στο προσδιορισμό των Θαλάσσιων ΙΒΑ για το Θαλασσοκόρακα
στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό, ήδη χρησιμοποιούνται, εκτός από τις
κλασικές μεθόδους καταγραφής και παρακολούθησης των θαλασσοπουλιών, η ράδιο- και η GPS τηλεμετρία καθώς και η GIS μοντελοποίηση,
έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί στο μέγιστο η κατανομή και η συμπεριφορά του είδους στη θάλασσα. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν διαχειριστικές
δράσεις για την αντιμετώπιση των απειλών, όπως είναι η θήρευση από
αρουραίους και Ασημόγλαρους, καθώς και η τυχαία παγίδευσή τους σε
αλιευτικά εργαλεία. Σε συνεργασία του Πανεπιστήμιου Πατρών με την
Ορνιθολογική, εκπονείται Διδακτορική Διατριβή που θα δώσει απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που αφορούν την αναπαραγωγική οικολογία
του είδους, καθώς και τη φυλογεωγραφική διαφοροποίηση των πληθυσμών στην Ελλάδα.
Αναμένεται ότι στο τέλος του προγράμματος, το 2012, θα υπάρξει μια
πλήρης εικόνα της κατανομής του είδους και θα βελτιωθεί το καθεστώς
προστασίας σε μερικές από τις σημαντικότερες αποικίες του Θαλασσοκόρακα στην Ελλάδα.
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Οδηγός γρήγορης
αναγνώρισης Θαλασσοπουλιών
Βασίλης
Χατζηρβασάνης
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Μπορούμε εύκολα να παρατηρήσουμε θαλασσοπούλια: είναι μεγαλόσωμα, πετούν φανερά πάνω
από τα κύματα, πλησιάζουν συχνά τους ανθρώπους. Αναγνωρίζουμε το κάθε είδος από ένα μοναδικό συνδυασμό μεγέθους – σχεδίων άκρης φτερού – χρωμάτων πλάτης και προσώπου.

Τ

α περισσότερα θαλασσοπούλια που θα συναντήσουμε στη θάλασσα θα ανήκουν στα
πιο κοινά 4-5 είδη γλάρων (από τα 16 είδη
γλάρων που έχουν συνολικά παρατηρηθεί στην
Ελλάδα, βλ. Οιωνό Νο.34). Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αναγνωρίσουμε τους ενήλικους γλάρους,
αλλά οι νεαροί είναι μια άλλη ιστορία: έχουν όλοι
καφετιά στίγματα που σε κάθε αλλαγή φτερώματος
λιγοστεύουν, μέχρι ο γλάρος να αποκτήσει το γκριζόασπρο χρώμα του ενήλικου.
Ωστόσο, δεν είναι όλα τα θαλασσοπούλια γλάροι.
Κοντά στις ακτές πετούν μαύρα πουλιά με κοντή
ουρά και μακρύ λαιμό. Σε ένα λιμάνι ή παράκτιο
υγρότοπο ένα τέτοιο πουλί είναι συνήθως Κορμοράνος, αλλά σε μια βραχώδη ακτή μπορεί να είναι
Θαλασσοκόρακας. Αντίθετα με τους πολυάριθμους
σαν τις κουρούνες Κορμοράνους, οι Θαλασσοκόρακες αποφεύγουν τους ανθρώπους και προτιμούν τις
ήσυχες ακτές.
Στις βραχώδεις ακτές θα συναντήσουμε και δύο
χαρακτηριστικά είδη γλάρου: τον κοινότατο Ασημόγλαρο, που συχνάζει σε χωματερές και λιμάνια και το σπάνιο Αιγαιόγλαρο
που ποτέ δεν πλησιάζει τέτοια μέρη. Οι διαφορές τους είναι μικρές, αλλά
ευδιάκριτες σε ένα πουλί που πετά κοντά μας.

•

Σκουρόχρωμα, με μακρύ λαιμό και κοντή ουρά.

Κορμοράνος: κορυφή κορώνας πίσω, ράμφος χοντρό, λαιμός παχύς και
«στραβός».
Θαλασσοκόρακας: κορυφή κορώνας μπροστά, ράμφος λεπτό, λαιμός
λεπτός και ευθύς.

•

Λευκόχρωμοι γλάροι, με μακριά φτερά.

Ασημόγλαρος: ράμφος-μάτι-πόδια ανοιχτόχρωμα, φτερό σκούρο γκρι με
λευκή ακμή και μαύρη άκρη με έντονα άσπρα στίγματα. Ράμφος κίτρινο.
Αιγαιόγλαρος: ράμφος-μάτι-πόδια σκουρόχρωμα, φτερό ανοιχτό γκρι
χωρίς εμφανή λευκή ακμή και με μαύρη άκρη με μικρά άσπρα στίγματα.
Ράμφος κόκκινο.

Σχέδια:
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•

Σκουρόχρωμα, με μακριά φτερά, ξυστά στα κύματα.

Αρτέμης: επάνω καφέ και κάτω λευκός, φτεροκοπά χαλαρά κοντά στα
κύματα.
Μύχος: επάνω μαύρος και κάτω πιο ανοιχτόχρωμος, φτεροκοπά γρήγορα σε ομάδες.
Στο Σαρωνικό και το ανοιχτό πέλαγος θα δούμε ένα καφετί θαλασσοπούλι που θυμίζει ανήλικο γλάρο, αλλά σχεδόν ξύνει τα κύματα με ελαστικά
χτυπήματα των φτερών του. Είναι ο Αρτέμης, που συγγενεύει περισσότερο με τα άλμπατρος παρά με τους γλάρους.
Στο ανοιχτό πέλαγος, μια γραμμή από μαύρα πουλιά που φτεροκοπούν
γρήγορα και δίπλα στα κύματα θα είναι σίγουρα Μύχοι, ενώ ένα μοναχικό
πουλάκι που θυμίζει χελιδόνι θα είναι Υδροβάτης.

•

Μικροσκοπικό, μαύρο, ξυστά στα κύματα.

Υδροβάτης: μικρός, με λευκό ουροπύγιο σαν χελιδόνι.
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Τα νησιά και ιδιαίτερα οι νησίδες του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους αποτελούν τα σημαντικότερα καταφύγια για τα θαλασσοπούλια στην Ελλάδα, προσφέροντας τόπους φωλιάσματος, καθώς
και μέρη ξεκούρασης και διαχείμασης.

Λ

όγω της ανθρώπινης παρουσίας, ο διαθέσιμος χώρος σε μεγάλα
και κατοικημένα νησιά για τα θαλασσοπούλια μειώθηκε στο ελάχιστο, με συνέπεια οι κατάλληλοι χερσαίοι βιότοποι για τα είδη αυτά
να έχουν συρρικνωθεί σχεδόν αποκλειστικά σε ακατοίκητες βραχονησίδες. Αλλά ακόμα και εκεί, οι άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις του ανθρώπου
είναι αισθητές και σε μερικές περιπτώσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο για
τους πληθυσμούς των θαλασσοπουλιών.
Το πρόγραμμα LIFE στοχεύει στην αντιμετώπιση δυο εκ των σημαντικότερων απειλών για τον Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis),
τον Αιγαιόγλαρο (Larus audouinii), καθώς και για τα άλλα είδη θαλασσοπουλιών που χρειάζονται προστασία στην Ελλάδα, όπως ο Αρτέμης
(Calonectris diomedea), ο Μύχος (Puffinus yelkouan) και ο Υδροβάτης
(Hydrobates pelagicus). Πιο συγκεκριμένα, οι απειλές αυτές είναι η θήρευση φωλιών των θαλασσοπουλιών από τους αρουραίους (Rattus rattus),
καθώς και η θήρευση και ο ανταγωνισμός από τους Ασημόγλαρους (Larus
michahellis).
Η θήρευση των αυγών, των νεοσσών ακόμα και των ενήλικων ατόμων
των θαλασσοπουλιών από τους αρουραίους, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που στην καλύτερη περίπτωση μειώνει την αναπαραγωγική επιτυχία
των θαλασσοπουλιών, αλλά στη χειρότερη μπορεί να οδηγήσει ακόμα και
στην εγκατάλειψη των αποικιών. Εκτός από τα θαλασσοπούλια, οι αρουραίοι, ως ξενικό είδος στα ελληνικά νησιά, επιδρούν αρνητικά και στα
υπόλοιπα είδη πουλιών, μικρών θηλαστικών, ερπετοπανίδας, ασπόνδυλων, καθώς και στη βλάστηση. Επομένως, η απομάκρυνση των αρουραίων
από βραχονησίδες είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την αποκατάσταση
της οικολογικής ισορροπίας σε νησιώτικα οικοσυστήματα με ευρύτερα και
γενικά μακροχρόνια οφέλη στα είδη ενδημικής χλωρίδας και πανίδας των
νησιών. Οι Ασημόγλαροι από την άλλη, είναι ενδημικό ευκαιριακό είδος,
οι πληθυσμοί του οποίου είναι υπεράφθονοι τις τελευταίες δεκαετίας,
λόγω άφθονων ανθρωπογενών πηγών τροφής (π.χ. χωματερές, υπολείμ-

ματα αλιείας). Οι αφύσικα μεγάλοι πληθυσμού του είδους αυτού ασκούν
μεγάλη πίεση στα θαλασσοπούλια, είτε μεσώ ανταγωνισμού για τροφή
και μέρη φωλιάσματος, είτε μέσω θήρευσης σε φωλιές των ειδών αυτών.
Επίσης, στα επόμενα χρόνια, με το κλείσιμο των χωματερών, αναμένεται
να μειωθούν σημαντικά οι διαθέσιμες τροφικές πηγές του Ασημόγλαρου
και επακολουθεί, βάσει της διεθνούς εμπειρίας, και αντίστοιχη μείωση
των πληθυσμών του Ασημόγλαρου. Ωστόσο, αυτό βραχυπρόθεσμα μπορεί
να προκαλέσει αυξημένη πίεση και πιθανές αρνητικές επιδράσεις στους
πληθυσμούς των θαλασσοπουλιών και άλλων ειδών πανίδας με τα οποία
οι Ασημόγλαροι ανταγωνίζονται για την τροφή. Θεωρείται ότι για την
αναμενόμενη μείωση των πληθυσμών του Ασημόγλαρου σε πιο φυσικά
επίπεδα, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα, έτσι ώστε
να μην επηρεαστούν τα θαλασσοπούλια.
Για να αντιμετωπιστούν οι παραπάνω απειλές, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE προγραμματίζεται η υλοποίηση μιας σειράς δράσεων εξάλειψης αρουραίων από δύο έως και πέντε συμπλέγματα βραχονησίδων για
τη βελτίωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας του Θαλασσοκόρακα και Αιγαιόγλαρου, αλλά και άλλων ειδών θαλασσοπουλιών που φωλιάζουν σε
αυτά. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η συλλογή των δειγμάτων και στοιχείων
για την τοπογραφία, την πανίδα και τη χλωρίδα υποψήφιων νησίδων, έτσι
ώστε να εξασφαλιστούν η μέγιστη επιτυχία και τα οφέλη των δράσεων
στο οικοσύστημα των νησίδων, άλλα και η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα των δράσεων εξάλειψης αρουραίων. Παράλληλα, πάλι με σκοπό
την αύξηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας των θαλασσοπουλιών, προγραμματίζεται η πιλοτική υλοποίηση ελέγχου πληθυσμού του Ασημόγλαρου σε μια από τις περιοχές του προγράμματος LIFE. Οι μέθοδοι που θα
χρησιμοποιηθούν στοχεύουν στη μείωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας
του είδους, έτσι ώστε μακροπρόθεσμα να μειωθεί ο πληθυσμός του Ασημόγλαρου στην περιοχή και να βελτιωθούν οι αναπαραγωγικές συνθήκες
των θαλασσοπουλιών.
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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.
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Π

αρόλο 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 Μarine 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 θαλασσοπούλιων, καθώς και στην χρηματοδότηση εθνικών προγραμμάτων προσδιορισμού θαλάσσιων ΙΒΑ, κυρίως
από ευρωπαϊκές και ιδιωτικές χρηματοδοτικές πηγές.
Από το 2007 και η Ελλάδα, μέσω της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας 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 IBA. Ένας από τους κυρίους σκοπούς των
προγραμμάτων αυτών, είναι ο προσδιορισμός των θαλάσσιων ΙΒΑs 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 μα από
τις τέσσερις κατηγορίες θαλάσσιων ΙΒΑ: (1) οι θαλάσσιες επεκτάσεις των
αποικιών των θαλασσοπουλιών στα χερσαία ΙΒΑ, (2) οι περιοχές που φι-

λοξενούν 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.
Στην Ελλάδα, για τον σκοπό αυτό, τα τελευταία χρόνια συλλέγονται συστηματικά 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.
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 τεχνογνωσίας σχετικά με
τον προσδιορισμό των θαλάσσιων ΙΒΑ. H έναρξη του προγράμματος LIFE
το 2009, έδωσε τη δυνατότητα, η τεχνογνωσία αυτή, με έμφαση στον Αιγαιόγλαρο και το Θαλασσοκόρακα, να εφαρμοστεί πλήρως στη συλλογή
και ανάλυση δεδομένων για την κατανομή των ειδών αυτών, με αποτέλεσμα μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί περισσότερες από 430 αποικίες ή
περιοχές φωλιάσματος των 4 ειδών προτεραιότητας, να έχουν καταγραφεί
περισσότερα από 24.000 θαλασσοπούλια από όλα τα είδη στη θάλασσα
και περισσότερα από 50 χιλιάδες άτομα στην παράκτια ζώνη και σε αποικίες. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE, το 2009 πραγματοποιήθηκε συστηματική παρακολούθηση των αποικιών του Θαλασσοκόρακα
στο Βόρειο Αιγαίο και του Αιγαιόγλαρου στα Βόρεια Δωδεκάνησα. Οι GPS
καταγραφείς δεδομένων που τοποθετήθηκαν σε ορισμένα άτομα από τις
αποικίες αυτές, προσέφεραν τα πρώτα λεπτομερή στοιχεία για τη 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.
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Μια από τις βασικές δράσεις του προγράμματος LIFE είναι η απογραφή των θαλασσοπουλιών
σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας με τη 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.
Βασικός στόχος του ESAS είναι η καταγραφή της κατανομής των θαλασσοπουλιών στο θαλάσσιο περιβάλλον με έμφαση στη 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) όπου γίνονται οι καταγραφές, καθώς
επίσης και τα επιπλέοντα αντικείμενα.
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
διαδρομής και το πρωτόκολλο καταγραφής πουλιών.
Το πρωτόκολλο διαδρομής 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 που
βρίσκεται στη θάλασσα. Το πρωτόκολλο καταγραφής πουλιών χρησιμοποιείται για την καταγραφή των διαφόρων ειδών θαλασσοπουλιών που
συναντάμε στη διαδρομή, τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητές τους
καθώς επίσης και τις αλληλεπιδράσεις τους με άλλα είδη.
Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί 103 δρομολόγια σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές του Ελλαδικού χώρου, καλύπτοντας ένα αρκετά μεγάλο
τμήμα του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους και διανύοντας περισσότερα από
8.300 χιλιόμετρα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι έχουν καταγραφεί 29.297
άτομα, περιλαμβάνοντας θαλασσοπούλια και υπόλοιπη θαλάσσια πανίδα.
Τα είδη των θαλασσοπουλιών που έχουν καταγραφεί περιλαμβάνουν Αρτέμηδες (Calonectris diomedea), Μύχους (Puffinus yelkouan), Θαλασσοκόρακες (Phalacrocorax aristotelis), Αιγαιόγλαρους (Larus audouinii), Ασημόγλαρους (Larus michahelis), Καστανοκέφαλους Γλάρους (Larus ridibundus),
Νανόγλαρους (Larus minutus), Υδροβάτες (Hydrobates pelagicus), Λεπτόραμφους Γλάρους (Larus genei), Μαυροκέφαλους Γλάρους (Larus
melanocephalus) και Χειμωνογλάρονα (Sterna sandvicensis).
Όσο αφορά την υπόλοιπη θαλάσσια πανίδα έχουν καταγραφεί Κοινά δελ-

φίνια, Ρινοδέλφινα, Ζωνοδέλφινα, Σταχτοδέλφινα, ΜακρύPhalacrocorax aristotelis
996
πτεροι Τόνοι και Φυσητήρες.
Larus audouinii
9
Σημαντικό ρόλο στις καταCalonectris diomedea
5228
γραφές αυτές παίζουν και οι
εθελοντές που συμμετέχουν
Puffinus yelkouan
8749
στο Πρόγραμμα (16 άτομα), οι
Hydrobates pelagicus
7
όποιοι εκπαιδεύτηκαν από το
Larus michahellis
11008
προσωπικό της Ορνιθολογικής
Total
25.997
μέσω σεμιναρίων. Επίσης, στις
καταγραφές συμμετέχει και η
MΟm με το σκάφος της, που καλύπτει κυρίως τη θαλάσσια περιοχή του
βορείου Αιγαίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται από τις ναυτιλιακές εταιρείες MINOAN Lines, ANEK Lines, Blue Star Ferries και Superfast
Ferries παρέχοντας δωρεάν εισιτήρια στους εθελοντές της Ορνιθολογικής
προκειμένου να γίνουν οι καταγραφές.
Είδη Προτεραιότητας

Αριθμός

Κώστας
Γαγάνης

Καταγεγραμμένη κατανομή
Μύχων κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες
(10χ10Km grid
in ind./km2).
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