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To LIFE Φύση και Βιοποικιλότητα είναι ένας από τους κύριους άξονες του χρηματοδοτικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Υποστηρίζει προγράμματα που συνεισφέρουν στην
εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την προστασία των άγριων πουλιών και των οικοτόπων, στο
δίκτυο Natura 2000 και τα οποία συνεισφέρουν στον στόχο της ΕΕ για την ανάσχεση της απώλειας της
βιοποικιλότητας.
Το Natura 2000 είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών, το οποίο ιδρύθηκε το 1992. Στόχος του δικτύου είναι η εξασφάλιση της μακροχρόνιας επιβίωσης των πιο πολύτιμων και
απειλούμενων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης. Απαρτίζεται από τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ),
οι οποίες ορίζονται από τα Κράτη Μέλη σύμφωνα με την Οδηγία για τους Οικότοπους και επίσης συμπεριλαμβάνει τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), σύμφωνα με την Οδηγία για τα Άγρια Πουλιά. Το Πρόγραμμα LIFE υλοποιήθηκε σε 17 ΖΕΠ και την ευρύτερη περιοχή τους στο Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος.

Το αρχιπέλαγος, αυτή η σπαρμένη με νησιά και νησίδες θάλασσα, είναι ιδανικός τόπος για τα θαλασσοπούλια, που βρίσκουν τροφή στη
θάλασσα και ασφάλεια για τα μικρά τους στις ακατοίκητες νησίδες.
Ο συνδυασμός ρηχών και βαθιών νερών, πολυάριθμων ομαλών και
απόκρημνων νησίδων, κάνει μοναδικά τα ελληνικά αρχιπελάγη. Εδώ
φωλιάζουν Αιγαιόγλαροι, Θαλασσοκόρακες, χιλιάδες άλλα θαλασσοπούλια, αλλά και το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού Μαυροπετρίτη.
Πολλές νησίδες εντάχθηκαν στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 των
σημαντικότερων περιοχών της Ευρώπης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Δυστυχώς, τα ελληνικά αρχιπελάγη συχνά απειλούνται
από κάποιες ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο καθένας μας μπορεί

πλέον να βρεθεί εύκολα ακόμα και στην πιο απομακρυσμένη νησίδα
και να προκαλέσει άσκοπη ενόχληση στα πουλιά στις αποικίες τους
ή στη θάλασσα.
Αρουραίοι που δραπετεύουν από σκάφη στις νησίδες, θηρεύουν τα
αυγά και τους νεοσσούς που δεν μπορούν ακόμα να πετάξουν. Πετρέλαιο, πλαστικά σκουπίδια, υπεραλίευση και τυχαία παγίδευση σε
αλιευτικά εργαλεία αποτελούν μερικές μόνο από τις απειλές για τα
θαλασσοπούλια στη θάλασσα.
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Ο Αιγαιόγλαρος Larus audouinii είναι ένα μεσαίου μεγέθους θαλασσοπούλι που διαφέρει από τους άλλους γλάρους, καθώς συνδέεται
περισσότερο με τον παράκτιο χώρο και αποφεύγει την ενδοχώρα.
Πετά αργά, ανάμεσα στα κύματα και πιάνει μικρά αφρόψαρα. Το Αιγαίο αποτελεί την κύρια περιοχή αναπαραγωγής του στην ανατολική
Μεσόγειο. Μετά το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου οι περισσότεροι Αιγαιόγλαροι διασπείρονται στη Μεσόγειο, επιστρέφοντας στους
τόπους αναπαραγωγής τους την επόμενη άνοιξη. Ο πληθυσμός του
Αιγαιόγλαρου στην Ελλάδα έχει υποστεί μείωση κατά την τελευταία
δεκαετία από 700-900 ζευγάρια σε μόλις 350-500. Έτσι σήμερα, ο Αιγαιόγλαρος, σύμβολο των νησίδων, απειλείται περισσότερο από κάθε
άλλο θαλασσοπούλι της Ελλάδας.
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Ο Θαλασσοκόρακας Phalacrocorax aristotelis desmarestii προτιμά
τις βραχώδεις ακτές, απ’ όπου απομακρύνεται σπάνια. Τρέφεται με
μικρά ψάρια που πιάνει κωπηλατώντας με τα δυνατά του πόδια κοντά
στον βυθό. Όταν χορτάσει, συνηθίζει να κάθεται με μισάνοιχτα φτερά
στους βράχους της ακτής. Δεν μεταναστεύει και φωλιάζει πολύ νωρίς (μερικοί ακόμα και από τον Δεκέμβριο) σε απόκρημνες βραχώδεις ακτές, νησίδες και μεγάλες σπηλιές. Τον συναντάμε σε όλες τις
νησιωτικές ακτές, όπου φωλιάζουν 1.300-1.450 ζευγάρια, αλλά πιο
συχνά στο κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο που φιλοξενούν τις μεγαλύτερες αποικίες του στην Ελλάδα.
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Ο Αιγαιόγλαρος και ο Θαλασσοκόρακας
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Οι περιοχές
του Προγράμματος
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Απειλές

Ο Αιγαιόγλαρος και ο Θαλασσοκόρακας αντιμετωπίζουν πολυάριθμες
απειλές στο χερσαίο περιβάλλον όπου φωλιάζουν και στο θαλάσσιο
περιβάλλον όπου τρέφονται και περνούν το υπόλοιπο της ζωής τους.
Οι σημαντικότερες απειλές είναι:
• Η θήρευση των αυγών και των νεοσσών από αρουραίους με αποτέλεσμα τη μείωση της αναπαραγωγικής τους επιτυχίας
• Ο ανταγωνισμός και η θήρευση από τους υπεράριθμους Ασημόγλαρους, με αποτέλεσμα τη μείωση της διαθέσιμης τροφής και θέσεων
φωλιάσματος, καθώς και τη μειωμένη αναπαραγωγική τους επιτυχία
• Η θανάτωση λόγω τυχαίας παγίδευσης σε αλιευτικά εργαλεία
• Η ρύπανση της θάλασσας από χημικές ουσίες, που επηρεάζει την
αναπαραγωγική ικανότητα και την επιβίωσή τους.
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Εκτός από τις απειλές αυτές, τα θαλασσοπούλια επηρεάζονται επίσης από:
• Τ ην ανεπαρκή προστασία εξαιτίας της ελλιπούς γνώσης μας
σχετικά με την κατανομή τους στον θαλάσσιο χώρο
• Τ ην ενόχληση εξαιτίας της
ελλιπούς ενημέρωσης ευαισθητοποίησης
του κοινού σχετικά με
τα θαλασσοπούλια,
αλλά και το θαλάσσιο
και νησιωτικό
περιβάλλον όπου ζουν.

Το Πρόγραμμα LIFE-ΦΥΣΗ «Υλοποίηση δράσεων διατήρησης για τον
Θαλασσοκόρακα και τον Αιγαιόγλαρο και αναγνώριση θαλάσσιων
Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας» υλοποιήθηκε σε
17 από τις σημαντικότερες Ζώνες Ειδικής Προστασίας για τον Αιγαιόγλαρο και τον Θαλασσοκόρακα στο Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος.
Οι περιοχές του Προγράμματος περιελάμβαναν ποικίλες όψεις του
θαλάσσιου και νησιωτικού περιβάλλοντος: από ακατοίκητα νησιά και
νησίδες όπου φωλιάζουν τα θαλασσοπούλια, έως την περιβάλλουσα
θάλασσα όπου τρέφονται και τα κατοικημένα νησιά όπου βρίσκονται
τα κύρια λιμάνια και οι πόλεις.
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Οι στόχοι του Προγράμματος
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Στόχος του Προγράμματος ήταν η βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης
του Αιγαιόγλαρου και του Θαλασσοκόρακα στην Ελλάδα μέσω:
• Της αναγνώρισης των σημαντικότερων θαλάσσιων περιοχών για τον
Αιγαιόγλαρο και τον Θαλασσοκόρακα, μέσω του προσδιορισμού των
θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (θαλάσσιων ΙΒΑ)
• Της εφαρμογής μιας σειράς δράσεων εξάλειψης αρουραίων, με σκοπό τη βελτίωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας στις νησίδες οι οποίες
αξιολογήθηκαν ως πρωτίστης σημασίας για τη διατήρηση των δύο ειδών. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν γενετικές τεχνικές για τον προσδιορισμό των συμπλεγμάτων νησίδων όπου θα έπρεπε να εφαρμοστεί
η εξάλειψη, καθώς και των μέτρων πρόληψης επανεισβολής.
• Της εφαρμογής πιλοτικών δράσεων ελέγχου του πληθυσμού του

© Ορνιθολογική/ Γ. Μαρκιανός

Ασημόγλαρου με σκοπό την ελάττωση του τοπικού πληθυσμού του που
επηρεάζει τον αναπαραγωγικό πληθυσμό του Αιγαιόγλαρου και του Θαλασσοκόρακα
• Της αξιολόγησης της τυχαίας παγίδευσης θαλασσοπουλιών σε αλιευτικά
εργαλεία στο Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος, με σκοπό τον καθορισμό του εύρους του φαινομένου και της πρότασης κατάλληλων μέτρων πρόληψης.
• Της αξιολόγησης του επιπέδου της χημικής ρύπανσης που επηρεάζει τα
θαλασσοπούλια
• Της υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με σκοπό τη βελτίωση της γνώσης στο ευρύ
κοινό, αλλά και σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες (π.χ. ψαράδες,
τουρίστες, κάτοικοι) για τα θαλασσοπούλια.
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Πώς προσπάθησε το Πρόγραμμα LIFE να βοηθήσει
τα θαλασσοπούλια και το περιβάλλον τους;
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Προσδιορίζοντας
τις Σημαντικές
Περιοχές για τα
θαλασσοπούλια
στην Ελλάδα

Καταγραφές
από τη στεριά και
παρακολούθηση
μεμονωμένων
πουλιών

Καταγραφή θαλασσοπουλιών στην ανοιχτή θάλασσα
(European Seabirds At Sea - ESAS):
Η καταγραφή θαλασσοπουλιών στη θάλασσα εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία ESAS, αποτελεί μια τυποποιημένη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την καταγραφή από σκάφη της κατανομής των θαλασσοπουλιών και άλλων ειδών θαλάσσιας πανίδας στην ανοιχτή θάλασσα,
καθώς και της συμπεριφοράς τους. Στην περίπτωση του Προγράμ-
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ματος, η μέθοδος εφαρμόστηκε από τα σκάφη του Προγράμματος
καθώς και από πλοία της γραμμής.
Καταγραφές στη θάλασσα κατά μήκος της ακτογραμμής:
Oι Αιγαιόγλαροι και οι Θαλασσοκόρακες είναι κατά βάση παράκτια
είδη κι έτσι οι κινήσεις τους στον παράκτιο θαλάσσιο και το χερσαίο
περιβάλλον καταγράφηκαν από πλωτά σκάφη, τα οποία κινήθηκαν
παράλληλα με την ακτογραμμή, συμπληρώνοντας τα δεδομένα που
συλλέχθηκαν με τη μέθοδο ESAS.
Συνολικά, μέσω των καταγραφών από πλωτά μέσα, καλύφθηκαν
11.428 ναυτικά μίλια (21.165 χλμ) στο Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος, καταγράφοντας περίπου 1.400 Αιγαιόγλαρους και περισσότερους από
7.800 Θαλασσοκόρακες, κυρίως σε παράκτια νερά.

Οι τεχνικές παρακολούθησης και οι προηγμένες συσκευές τηλεμετρίας, όπως οι ραδιοπομποί, και οι GPS καταγραφείς δεδομένων, ήταν
απαραίτητα για τη μελέτη των κινήσεων μεμονωμένων πουλιών σε
επιλεγμένες αποικίες στο Αιγαίο.
Πραγματοποιήθηκε παρακολούθηση θαλασσοπουλιών από εποπτικές θέσεις στην ακτή, με τη χρήση κιαλιών και τηλεσκοπίων, με
σκοπό τη μελέτη της χρήσης του παράκτιου θαλάσσιου χώρου από
τα ίδια τα θαλασσοπούλια κοντά στις αποικίες τους, καθώς και σε παράκτιες περιοχές όπου τα θαλασσοπούλια απαντώνται σε σημαντικές
συγκεντρώσεις. Επίσης, τοποθετήθηκαν σε νεαρά και ενήλικά άτομα
δαχτυλίδια για τη μελέτη των μετακινήσεών τους.

© Ορνιθολογική/ Α. Χρηστίδης

Οι θαλάσσιες έρευνες παρείχαν την κύρια πηγή πληροφορίας σχετικά με την κατανομή, την αφθονία και τη συμπεριφορά των θαλασσοπουλιών στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής και μη
αναπαραγωγικής περιόδου.

© Ορνιθολογική/ V. Saravia

© Ορνιθολογική/ Jakob Fric

Θαλάσσιες έρευνες
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BULGARIA

Με τι τρέφονται
τα θαλασσοπούλια;

Καταγραφή θαλάσσιων
Σημαντικών Περιοχών
για τα Πουλιά
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Το κατά πόσο οι θαλάσσιες περιοχές χρησιμοποιούνται ή όχι από τα θαλασσοπούλια
εξαρτάται κυρίως από τις διατροφικές τους συνήθειες. Συμβατικές αναλύσεις ωτολίθων και γενετική ανάλυση τροφικών υπολειμμάτων, όπως εμέσματα, χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της σύστασης της διατροφής του Αιγαιόγλαρου και
του Θαλασσοκόρακα. Τα παραπάνω αποτελέσματα συγκρίθηκαν με την κατανομή
της λείας των θαλασσοπουλιών, ώστε να προσδιοριστούν οι θαλάσσιες περιοχές
που χρησιμοποιούν για να τραφούν. Τα αποτελέσματα της διατροφικής ανάλυσης
αποκάλυψαν πως ο Αιγαιόγλαρος και ο Θαλάσσοκόρακας τρέφονται κυρίως με
βενθικά και παράκτια ψάρια, η κατανομή των οποίων συμπίπτει με την παράκτια
κατανομή των δύο αυτών θαλασσοπουλιών. Μέσω της μελέτης αυτής αναδείχθηκε
επίσης το γεγονός ότι οι σύγχρονες μοριακές μέθοδοι αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την ανάλυση της διατροφής των θαλασσοπουλιών.
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Η αναγνώριση και οριοθέτηση των θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για τον Θαλασσοκόρακα και τον Αιγαιόγλαρο στην Ελλάδα (θαλάσσιων ΙΒΑ), ακολούθησε την τυποποιημένη διαδικασία της BirdLife
International, κατά την οποία όλα τα διαθέσιμα δεδομένα αναλύθηκαν
στατιστικά και με τη χρήση μοντέλων. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκαν τα
κριτήρια IBA σε κάθε περιοχή ξεχωριστά και σε περίπτωση που οι
πληθυσμοί των θαλασσοπουλιών πληρούσαν τα κριτήρια, η περιοχή
συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των θαλάσσιων ΙΒΑ.
Ο συνδυασμός όλων των διαθέσιμων δεδομένων που συλλέχθηκαν
κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, καθώς και δεδομένων από προηγούμενα προγράμματα, κατέστησαν δυνατό όχι μόνο τον προσδιορισμό θαλάσσιων ΙΒΑ στις 17 περιοχές του Προγράμματος, αλλά και

συνολικά 41 θαλάσσιων ΙΒΑ στο Αιγαίο και το Ιόνιο πέλαγος. Οι περιοχές αυτές προσδιορίστηκαν κυρίως για τον Θαλασσοκόρακα και
τον Αιγαιόγλαρο, αλλά και για τρία ακόμα θαλασσοπούλια, είδη προτεραιότητας στην Ελλάδα, τον Μύχο, τον Αρτέμη και τον Υδροβάτη και
καλύπτουν συνολική έκταση 9.943 km2, αντιστοιχώντας στο 8.7% του
εθνικού θαλάσσιου χώρου στην Ελλάδα.
Επιπλέον, το παρόν Πρόγραμμα LIFE μαζί με το Πορτογαλικό πρόγραμμα LIFE07 NAT/P/000649 “Ασφαλή νησιά για θαλασσοπούλια”
υποστήριξαν τη διεθνή συνεργασία ανάμεσα σε εταίρους της BirdLife
International σε θέματα σχετικά με τις θαλάσσιες ΙΒΑ, την εξάλειψη
ξενικών ειδών εισβολέων, την τυχαία παγίδευση θαλασσοπουλιών
σε αλιευτικά εργαλεία και τη διαχείριση νησιώτικων ενδιαιτημάτων.
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Τυχαία παγίδευση
θαλασσοπουλιών
σε αλιευτικά εργαλεία

© Ορνιθολογική/ Α. Ευαγγελίδης

Αξιολόγηση της τυχαίας παγίδευσης
και της χημικής ρύπανσης

© Ben Lascelles

Μέτρα πρόληψης
της τυχαίας παγίδευσης

Μέτρα πρόληψης

της τυχαίας παγίδευσης θαλασσοπουλιών σε αλιευτικά εργαλεία

Η συλλογή δεδομένων για την τυχαία παγίδευση του Αιγαιόγλαρου
και του Θαλασσοκόρακα, αλλά και άλλων ειδών θαλασσοπουλιών σε
διαφορετικούς τύπους αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται
στην Ελλάδα επιτεύχθηκε: α) με την καταγραφή επάνω σε αλιευτικά σκάφη στο Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος, β) με ειδικά σχεδιασμένα
ερωτηματολόγια για τους ψαράδες και γ) με την καταγραφή θαλασσοπουλιών που είχαν παγιδευτεί σε παραγάδια και τα οποία βρέθηκαν
είτε στη θάλασσα, είτε στις αποικίες τους.
Η έρευνα αυτή ανέδειξε ότι όλα τα είδη θαλασσοπουλιών στην Ελλάδα, εκτός από τον Υδροβάτη, απειλούνται από την τυχαία παγίδευση.
Πιο συγκεκριμένα, ο Αιγαιόγλαρος παγιδεύεται κυρίως σε παραγάδια
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βυθού, ενώ ο Θαλασσοκόρακας σε δίχτυα και σε μικρότερο βαθμό.
Τέλος, τα πιο συχνά θύματα της τυχαίας παγίδευσης είναι ο Μύχος
και ο Αρτέμης, τα οποία παγιδεύονται κυρίως σε παραγάδια βυθού.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μελέτη της χημικής ρύπανσης που
επηρεάζει τον Αιγαιόγλαρο και τον Θαλασσοκόρακα. Στα δείγματα
ιστών βρέθηκαν διάφορα βαρέα μέταλλα όπως υδράργυρος, κάδμιο,
ψευδάργυρος, χαλκός, χρώμιο, μόλυβδος, καθώς και υπολείμματα
φυτοφαρμάκων. Παρόλα αυτά, εκτιμήθηκε ότι το επίπεδο της ρύπανσης είναι τέτοιο που δεν προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στους πληθυσμούς των θαλασσοπουλιών που εξετάστηκαν.

Μια σειρά μέτρων πρόληψης της τυχαίας παγίδευσης προτάθηκαν στους ψαράδες, με σκοπό τη μείωση της τυχαίας παγίδευσης. Τα μέτρα αυτά αφορούν τους διαφορετικούς τύπους
αλιευτικών εργαλείων που προσδιορίστηκαν ως υπεύθυνα
για την τυχαία παγίδευση των θαλασσοπουλιών.
Η εφαρμογή αυτών των μέτρων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική
για την προστασία θαλασσοπουλιών όπως ο Αιγαιόγλαρος και
ο Μύχος, οι πληθυσμοί των οποίων έχουν μειωθεί σε εθνικό
και Μεσογειακό επίπεδο αντίστοιχα. Τα προτεινόμενα μέτρα
προσδιορίστηκαν σε συνεργασία με τους ψαράδες και ήδη
εφαρμόζονται σε κάποιο βαθμό με δική τους πρωτοβουλία.

• Ρίψη παραγαδιών τη νύχτα και με μειωμένο φωτισμό στο αλιευτικό σκάφος
•Α
 ποφυγή ρίψης παραγαδιών όταν στην περιοχή υπάρχει παρουσία μεγάλων
κοπαδιών Μύχων ή/και Αρτέμηδων, κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι

• Χ ρήση σημαδούρων ή ταινιών με έντονο χρώμα για τον εκφοβισμό
των θαλασσοπουλιών κατά τη ρίψη των παραγαδιών

• Ε κφοβισμός των πουλιών με δυνατούς ήχους όταν πλησιάζουν

κοντά στα εργαλεία, την ώρα του καλαρίσματος
• Τ οποθέτηση επιπρόσθετων βαριδιών σε παραγάδια βυθού
για να βυθίζονται ταχύτερα
• Χ ρήση ξεπαγωμένων δολωμάτων, που βουλιάζουν ταχύτερα
•Α
 ποφυγή ρίψης διχτυών σε τοποθεσίες όπου οι Θαλασσοκόρακες
και οι Μύχοι δημιουργούν μεγάλα κοπάδια στη θάλασσα ή την ακτή,
κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες
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Βελτιώνοντας
την ποιότητα των
ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής
του Αιγαιόγλαρου και
του Θαλασσοκόρακα

Έλεγχος του πληθυσμού
του Ασημόγλαρου

Παράδειγμα: Εξέλιξη της εξάλειψης αρουραίων σε νησίδα
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Οι πληθυσμοί του Θαλασσοκόρακα και του Αιγαιόγλαρου επηρεάζεται σημαντικά
από τη θήρευση των αυγών και των νεοσσών τους από αρουραίους. Συνεπώς, με
σκοπό τη βελτίωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας των δύο ειδών, υλοποιήθηκε μια
σειρά δράσεων εξάλειψης αρουραίων. Προηγήθηκε η αξιολόγηση και προτεραιοποίηση ως προς την υλοποίηση της δράσης 83 συμπλεγμάτων νησίδων που βρίσκονται εντός των 17 Ζωνών Ειδικής Προστασίας του Προγράμματος. Οι αρουραίοι
εξαλείφθηκαν από 9 συμπλέγματα, συγκεκριμένα σε 19 ακατοίκητες νησίδες συνολικής έκτασης 250 εκταρίων. Εκτιμάται ότι το 12-16% και το 13-52% των εθνικών
πληθυσμών του Θαλασσοκόρακα και του Αιγαιόγλαρου αντίστοιχα, ωφελήθηκε από
τις δράσεις αυτές. Η επιλογή των νησίδων όπου εφαρμόστηκε η εξάλειψη αρουραίων, καθώς και ο προσδιορισμός του κινδύνου επανεισβολής αρουραίων σε αυτές
-ώστε να ληφθούν κατάλληλα μέτρα πρόληψης επανεισαγωγής- πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση γενετικών μεθόδων.

© Ορνιθολογική/ Α. Χρηστίδης

© Ορνιθολογική/ Jakob Fric

Εξάλειψη αρουραίων
από τις ακατοίκητες νησίδες

Προκειμένου να εφαρμοστεί πιλοτικά ο έλεγχος του πληθυσμού του Ασημόγλαρου σε επιλεγμένες αποικίες, έγινε αξιολόγηση 144 νησιών με αποικίες Ασημόγλαρου, όπως και των
διαφορετικών μεθόδων ελέγχου. Στόχος ήταν να προσδιοριστεί η δυνατότητα εφαρμογής των
μεθόδων αυτών στην Ελλάδα και να βελτιωθεί η αναπαραγωγική επιτυχία του Αιγαιόγλαρου
και του Θαλασσοκόρακα. Ανάμεσα σε υφιστάμενες μεθόδους ελέγχου που χρησιμοποιούνται
παγκοσμίως, όπως η όχληση στις αποικίες, η διαχείριση των αυγών και των φωλιών ή ακόμα
και η θανάτωση, θεωρήθηκαν ως καταλληλότερες μέθοδοι το λάδωμα και η αφαίρεση των
αυγών από τις αποικίες του Ασημόγλαρου. Οι επιλεγμένες μέθοδοι εφαρμόστηκαν σε 736
φωλιές, ενώ και οι δύο αποδείχτηκαν επιτυχημένες στην μείωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας των Ασημόγλαρων, καθώς και στην αποτροπή τους να φωλιάσουν ξανά σε περιοχές
όπου πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος. Οι μέθοδοι αυτές αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για τη
διαχείριση κυρίως μεγάλων αποικιών Ασημόγλαρου, ιδιαίτερα εάν συνδυαστούν με τη μείωση των διαθέσιμων πηγών τροφής, όπως για παράδειγμα το κλείσιμο των χωματερών.
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Ενημερώνοντας το κοινό για τα θαλασσοπούλια
Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση και περιβαλλοντική εκπαίδευση

Δεδομένου ότι όλες οι απειλές που αντιμετωπίζουν τα θαλασσοπούλια, λίγο ή πολύ, συνδέονται με
τον άνθρωπο, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού ήταν προτεραιότητά μας, θεωρώντας
την απαραίτητη για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης των θαλασσοπουλιών αλλά
και των περιοχών που αυτά έχουν ανάγκη. Οι ομάδες 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 που έδωσαν
άλλη πνοή στις δράσεις μας και τις πήγαν ένα βήμα παραπέρα. Όπως και τα ίδια τα θαλασσοπούλια, οι
δράσεις μας για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του κοινού ‘ξέφυγαν’ από τα όρια των περιοχών
του Προγράμματος καλύπτοντας σχεδόν όλη την περιοχή του Αιγαίου και Ιονίου. Ο «Κοκκινομύτης»
γλάρος και η «Καλικατσού» ήταν σύντροφοί μας σε όλη αυτή τη διαδρομή των τεσσάρων χρόνων και
μαζί με τα θαλασσοπούλια συνοδοιπόροι μας έγιναν εκατοντάδες παιδιά από δεκάδες νησιά από τη
Ζάκυνθο ως τους Φούρνους και την Αμοργό και από τη Λέσβο ως την Κάρπαθο και τη Σκύρο.
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Η συνέχεια του Προγράμματος LIFE...

Στο παρόν Πρόγραμμα σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στη μελέτη
των θαλασσοπουλιών, αλλά και στη διατήρησή τους στην Ελλάδα.
Τα αποτελέσματα του Προγράμματος, όπως ο κατάλογος των θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (θαλάσσιες IBA), η αξιολόγηση της τυχαίας παγίδευσης των θαλασσοπουλιών σε αλιευτικά
εργαλεία, το υλικό ενημέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
αλλά και η γνώση και τεχνογνωσία που αποκτήθηκε κατά την υλοποίηση του Προγράμματος LIFE, ήδη χρησιμοποιούνται ως εργαλεία
για σκοπούς πέραν αυτών του Προγράμματος:
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Ο κατάλογος των θαλάσσιων ΙΒΑ αποτελεί τη βάση των επιστημονικών δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί για την επέκταση του
θαλάσσιου δικτύου Natura 2000, ενώ η Ορνιθολογική υποστηρίζει
πλέον γειτονικούς εταίρους της BirdLife στην υλοποίηση αντίστοιχων
προγράμματα προσδιορισμού των θαλασσίων ΙΒΑ. Επίσης, οι δράσεις εξάλειψης αρουραίων και ο έλεγχος του πληθυσμού του Ασημόγλαρου εφαρμόζονται ήδη και σε άλλα προγράμματα.
Όλες αυτές οι δράσεις διατήρησης, σε συνδυασμό με τις εκτεταμένες
δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθιστούν το Πρόγραμμα LIFE πιο ζωντανό από ποτέ!

Οι μεγαλύτερες
επιτυχίες μας...

• Η πρώτη καταγραφή των θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για τα
Πουλιά στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο
• Η εκτενέστερη υλοποίηση δράσεων εξάλειψης αρουραίων σε
ακατοίκητες νησίδες στην Ελλάδα (9 συμπλέγματα νησίδων)
• Η επιτυχής υλοποίηση πιλοτικών δράσεων ελέγχου του πληθυσμού του Ασημόγλαρου
• Η πρώτη αξιολόγηση της τυχαίας παγίδευσης θαλασσοπουλιών σε
όλα κύρια αλιευτικά εργαλεία στην Ελλάδα και της επίπτωσης της
χημικής ρύπανσης στον Αιγαιόγλαρο και τον Θαλασσοκόρακα
• Η σύνταξη πρότασης μέτρων πρόληψης της τυχαίας παγίδευσης

• Η επικαιροποίηση της εκτίμησης του εθνικού πληθυσμού του Θαλασσοκόρακα και του Αιγαιόγλαρου
• Η υποστήριξη και συνεργασία σε περιφερειακό (ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα) και ευρωπαϊκό επίπεδο
• Η εκτενής συνεργασία και δικτύωση περιβαλλοντικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών οργανισμών και φορέων στην Ελλάδα
• Η εθνικής εμβέλειας εκστρατεία ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης, απευθυνόμενη σε όλες τις κύριες κοινωνικές ομάδες των
ελληνικών νησιών
• Η υιοθέτηση του υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Προγράμματος από δεκάδες εκπαιδευτικές ομάδες σε όλη την Ελλάδα
και η ενσωμάτωσή του στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα.
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Ευχαριστίες
Ένα Πρόγραμμα LIFE απαιτεί ομαδική δουλειά!
Η υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος δεν θα ήταν εφικτή
χωρίς τη συνεισφορά δεκάδων αφοσιωμένων ανθρώπων από την
Ελλάδα και το εξωτερικό.

• στους Δήμους Φούρνων Κορσέων, Πάρου, Σκύρου, Αμοργού και
Λειψών
• στον Όμιλο Attica Group για την υποστήριξή του στις δράσεις πεδίου, αλλά και στη διάδοση και ενίσχυση των δράσεων ενημέρωσης
- ευαισθητοποίησης του κοινού
• στις ακτοπλοϊκές εταιρείες ANEK Lines και Minoan Lines για την
υποστήριξή τους στις δράσεις πεδίου
• στη Βρετανική Ορνιθολογική Εταιρεία (RSPB/ BirdLife UK) και στην
Ισπανική Ορνιθολογική Εταιρεία (SEO/ BirdLife Spain) για τη συνεχή
τους υποστήριξη και την εξειδικευμένη γνώση που μας παρείχαν
• στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
• στους Φορείς Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας, Εθνικού Θαλάσσιου
Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων και Εθνικού Θαλάσσιου
Πάρκου Ζακύνθου
• στα Πανεπιστήμια Πατρών, Ιωαννίνων και στο Πανεπιστήμιο του
Michigan
• στην Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου και Στροφάδων
• στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.)

Eλληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Αθήνα: Θεµιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα, Τηλ.| Fax: 210 8228704, 210 8227937
Θεσσαλονίκη: Κοµνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ.| Fax: 2310 244245

www.ornithologiki.gr/seabirds
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Οφείλουμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ»:
• στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οικονομική της υποστήριξη
• στο Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη για τη συνεχή του υποστήριξη και τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος
• στους συμμετέχοντες συναδέλφους όλων των εταίρων του Προγράμματος
• σε όλους τους συνεργάτες και εθελοντές που συνέβαλαν στο Πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών μέσω της
δουλειάς πεδίου, της παροχής εμπειρίας και γνώσης, της δημιουργίας υλικού ενημέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της
διάδοσής τους, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
• σε όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες που συμμετείχαν
στην υλοποίηση των δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του
Προγράμματος σε όλη την Ελλάδα

Εκδόσεις
του Προγράμματος
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The complete identiﬁcation process is described,
leading to the designation of 41 marine IBAs in
Greece, with the ultimate goal to promote and contribute to the conservation of seabirds and their
habitats in Greece. This book also summarizes the
knowledge acquired by the Hellenic Ornithological
Society during the past two decades of continuous
study of seabirds in the Aegean and Ionian Sea.
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