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Το πρόγραμμα LIFE για τα θαλασσοπούλια

Πρόγραμμα LIFE-ΦΥΣΗ (2009 - 2012)
«Υλοποίηση δράσεων διατήρησης για τον
Θαλασσοκόρακα και τον Αιγαιόγλαρο
και αναγνώριση Θαλάσσιων Σημαντικών
Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας»
(LIFE07 NAT/GR/000285).

Υλοποιείται από την Ελληνική
Ορνιθολογική Εταιρεία σε 17 Ζώνες
Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και στην
ευρύτερη περιοχή τους

Σε συνεργασία με την Εταιρεία για τη
Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής
Φώκιας (ΜΟm), το Ελληνικό Κέντρο
Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το TEI 
Ιονίων Νήσων και την Πορτογαλική
Ορνιθολογική Εταιρεία (SPEA), με την
οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και τη συγχρηματοδότηση του
Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη. 

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η
βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του
Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii) και του Αιγαιόγλαρου (Larus 
audouinii) στην Ελλάδα, μέσω της
εφαρμογής στοχευόμενων δράσεων
διατήρησης στις 17 ΖΕΠ, σύμφωνα με τις
οδηγίες και προτεραιότητες που
καθορίζονται από τα ∆ιεθνή Σχέδια ∆ράσης
για τα δύο είδη.

∆ράσεις:
• Συλλογή στοιχείων για τον προσδιορισμό

των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά
(IBA) στο Θαλάσσιο Περιβάλλον

• Έλεγχος χερσαίων θηρευτών και
πληθυσμών των Ασημόγλαρων σε
επιλεγμένες ακατοίκητες νησίδες

• Αξιολόγηση και μείωση της τυχαίας
παγίδευσης (By catch) των
θαλασσοπουλιών σε αλιευτικά εργαλεία

• ∆ράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
του κοινού σε κύρια νησιά του Αιγαίου και
Ιονίου πελάγους

• Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού δικτύου της
Birdlife για τις Θαλάσσιες IBA 



Αιγαιόγλαρος (Larus audouinii)

• Σπανιότερο είδος γλάρου στην Ευρώπη
• Αναπαραγωγική κατανομή βρίσκεται εντός της

Μεσογείου (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο, 
Τουρκία)

• Ευρωπαϊκός αναπαραγωγικός πληθυσμός εκτιμάται
στα 21,000 - 21,300 ζευγάρια

• Πάνω από 90% αυτού αναπαράγεται σε λιγότερο από
10 αποικίες

• Η αποικία του Ebro delta στην Ισπανία φιλοξενεί
περίπου 65% του παγκόσμιου πληθυσμού.
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• Θεωρείται ‘Σχεδόν Απειλούμενο’ σύμφωνα με τις
κατηγορίες απειλής της IUCN

• Είδος Παραρτήματος 1 της Οδηγίας 79/409
• Είδος Παραρτήματος 2 της Συνθήκης Βέρνης, 

Βόννης και Συμφωνίας AEWA.
• Ευρωπαϊκό Καθεστώς Απειλής ‘Τοπικό’ (BirdLife

2004)



Απογραφή πληθυσμού (1998-99)

Σάρωση νησίδων από την θάλασσα
(εντοπισμός νησίδων ωοτοκίας) και
υπολογισμός του αναπαραγόμενου
πληθυσμού με επισκέψεις στις αποικίες
(μέτρηση φωλιών ή ενήλικων που
επωάζουν). 

Η 1η εθνική απογραφή του είδους
πραγματοποιήθηκε από την Ορνιθολογική
μέσα από το πρόγραμμα LIFE 1997-99 
‘The conservation of Larus audouinii* in 
Greece’ (B4-3200/96/498). 
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Γενικά χαρακτηριστικά αναπαραγόμενου πληθυσμού στην Ελλάδα
• Φωλιάζει σε μικρές ακατοίκητες νησίδες
• Αναγνωρίστηκαν 28 περιοχές που φιλοξενούν αποικίες
• Νησίδα ωοτοκίας αλλάζει από χρονιά σε χρονιά
• Ως το 2006 > 65 ακατοίκητες νησίδες χρησιμοποιούνταν για
φώλιασμα (0.26 - 1400 ha)

• Μικρές αποικίες με εύρος 3-86 ζευγάρια
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Μέσος όρος
ζευγαριών ανά
περιοχή

Υπολογισμός 700 - 800 ζευγάρια
(Birds in Europe 2004) 
Σημαντικότερες αποικίες (> 30 
ζευγάρια) στη Λήμνο, Λέσβο, 
Φούρνους, Λειψούς, Σύμη, Τήλο, 
Χάλκη, Κάσο, Αμοργό και
Κύθηρα.

Απογραφή πληθυσμού (1998-99)
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2η εθνική απογραφή (πρόγραμμα
LIFE+ για τα θαλασσοπούλια)
Κάλυψη σημαντικότερων περιοχών
αναπαραγωγής (90% του
πληθυσμού 1999).
Σημαντικότερες αποικίες στους Λειψούς, 
την Σύμη και την Αμοργό.
Νέες αποικίες επιβεβαιώθηκαν σε
νησίδες στην Εύβοια και στην Σέριφο.
∆εν βρέθηκαν αποικίες στην Λήμνο, 
Λέσβο, Τήλο, Αστυπάλαια, Πάρο και
Σκάτζουρα.

Αριθμός
ζευγαριών ανά
περιοχή (2010) 
και ΜΟ ζευγαριών
(1998-99)

Απογραφή πληθυσμού (2010)
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1-861-673-86Εύρος (ζευγάρια / αποικία)

222026Μ.Ο. ζευγαριών / αποικία

320
610 

(590-630)Αριθμός ζευγαριών

331521Αριθμός περιοχών

6625108Εμβαδόν νησίδας (ha)

8216 (19.5%)24 (30%)Αριθμός νησίδων

Σύνολο
(1995 -
2010)

Απογραφή
2010

Απογραφή
1998 - 99  

(Μ.Ο.)Παράμετρος

Απογραφή πληθυσμού (1998 - 2010)
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Απογραφή πληθυσμού (1998 - 2010)

1998-99
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Απογραφή πληθυσμού (1998 - 2010)

2010
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Αποτελέσματα:
• Ο εθνικός πληθυσμός του Αιγαιόγλαρου υπολογίζεται πλέον σε 350 - 500 ζευγάρια
δηλαδή παρουσιάζει μια φανερή μείωση περίπου 28 - 33%.

• Σε επίπεδο χώρας, ο πυρήνας του πληθυσμού καταλαμβάνει τις ίδιες ιστορικές περιοχές
αναπαραγωγής (∆ωδεκάνησα και ανατολικές Κυκλάδες, 95% percentile) ενώ ορισμένες
αποικίες πιθανώς να έχουν εγκαταλειφθεί. 

• Το γεωμετρικό κέντρο (geometric mean) των αποικιών παρουσιάζει ελάχιστη μετατόπιση
(< 20 χλμ).

• Η κατανομή του αναπαραγωγικού πληθυσμού μοιάζει να συρρικνώνεται προς το ΝΑ
Αιγαίο (από 13.295.430 ha το 1998-99 σε 9.032.993 ha το 2010).

Απογραφή πληθυσμού (1998 - 2010)
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Καταγραφή θαλασσοπουλιών στις 17 ΖΕΠ του προγράμματος αλλά και εκτός αυτών για την
συλλογή δεδομένων σχετικά με τις περιοχές τροφοληψίας και τους χώρους που
χρησιμοποιούν στην ευρύτερη παράκτια θαλάσσια ζώνη. 
Πραγματοποιήθηκαν καταγραφές με την μέθοδο ESAS (ευρύτερη θαλάσσια περιοχή) και
Coastal census (παράκτια θαλάσσια ζώνη) από σκάφη του προγράμματος, μισθωμένα
σκάφη και πλοία της γραμμής.

Καταγραφές θαλασσοπουλιών
στο θαλάσσιο χώρο
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Καταγραφές θαλασσοπουλιών
στο θαλάσσιο χώρο
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• Καταγράφηκαν 1038 άτομα
μέσα από τις καταγραφές
(ESAS και Coastal census)

• Προκύπτει ότι κατά την
αναπαραγωγική περίοδο οι
Αιγαιόγλαροι στην Ελλάδα
χρησιμοποιούν την παράκτια
ζώνη, κινούνται κοντά στις
αποικίες και τρέφονται κοντά
στην ακτή

2009-10:
Συνολικό μήκος
καταγραφών 4.459nm 



Συστηματική καταγραφή μετακινήσεων και
χρήση χώρου για τροφοληψία γύρω από
αποικίες από Αιγαιόγλαρους κατά την
αναπαραγωγική περίοδο (2009-10).

• από εποπτικά σημεία στην ακτή (Coastal 
counts) Σκύρο, Β. ∆ωδεκάνησα και

• Tηλεμετρία
Αιγαιόγλαροι χρησιμοποιούν την παράκτια
ζώνη και κοντά στις αποικίες και
τρέφονται κοντά στην ακτή (< 10 χλμ από
αποικία)

Τηλεμετρία και καταγραφές θαλασσοπουλιών στο
θαλάσσιο χώρο από την στεριά
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Τηλεμετρία και καταγραφές θαλασσοπουλιών στο
θαλάσσιο χώρο από την στεριά
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Τοποθετήθηκαν στη Σκύρο
και τα Β. ∆ωδεκάνησα

– 5 GPS καταγραφείς
δεδομένων

– 5 ραδιοπομποί
– 5 geolocators

Μάιος 2009



Τηλεμετρία και καταγραφές θαλασσοπουλιών στο
θαλάσσιο χώρο από την στεριά
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Προκαταρκτική ανάλυση γεωγραφικής
κατανομής του Αιγαιόγλαρου στο
θαλάσσιο περιβάλλον με λογισμικό
MaxEnt
Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα

– ESAS και coastal census
– Τηλεμετρίας και coastal 

counts
– Ωκεανογραφικών και

βιολογικών δεδομένων (SST, 
SSC, κλπ.) 

∆ιαχείριση και ανάλυση δεδομένων για τον
προσδιορισμό των θαλάσσιων ΙΒΑ
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Σημαντικότερες παράμετροι που
σχετίζονται με την πιθανότητα
παρουσίας των Αιγαιόγλαρων είναι:
- Απόσταση από την ακτή
- Απόσταση από την αποικία
- Βαθυμετρία



∆ιαχείριση και ανάλυση δεδομένων για τον
προσδιορισμό των θαλάσσιων ΙΒΑ
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∆ακτυλιώσεις

• Το πρόγραμμα των δακτυλιώσεων νεοσσών εφαρμόζεται
από 1997 έως σήμερα. 

• Συνολικά έχουν δακτυλιωθεί 603 νεοσσοί από τους
οποίους 418 με κόκκινο δαχτυλίδι DARVIC. 

• Η πλειοψηφία των δακτυλιώσεων έχει πραγματοποιηθεί
στα Β. ∆ωδεκάνησα, στο Β. Αιγαίο και τις Κυκλάδες.
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∆ακτυλιώσεις (επανευρέσεις)
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Έχουμε λάβει δεδομένα για 14 επανευρέσεις (2.3%).
Τα αποτελέσματα επηρεάζονται σίγουρα από την ύπαρξη
προγραμμάτων καταγραφής σε άλλες χώρες (π.χ. Ισπανία, 
Λιβύη, Τυνησία, Μάλτα, κλπ) αλλά δίνουν μια πρώτη ιδέα
για την χειμερινή κατανομή του είδους. 



∆ακτυλιώσεις (επανευρέσεις)
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Οι υγρότοποι της νότιας ακτής της Μεσογείου (Λιβύη, Τυνησία) 
εκτιμάται ότι αποτελούν σημαντικό χώρο ξεχειμωνιάσματος του
ελληνικού πληθυσμού. 
Τρεις επανευρέσεις προέρχονται από την περιοχή της Κύπρου και
του Λιβάνου δίνουν στοιχεία για την παραμονή ανήλικων ατόμων
εκτός Ελλάδας κατά την περίοδο αναπαραγωγής.
Η μεγαλύτερη απόσταση που έχει καταγραφεί από τις ανατολικές
ακτές της Ισπανίας (Βαλένσια) – 2.350 χλμ.



∆ακτυλιώσεις (επανευρέσεις)
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Άτομα πρώτου χρόνου (1st winter) που δακτυλιώθηκαν το 1998 βρέθηκαν
ζωντανά να ξεχειμωνιάζουν σε αυτούς τους υγροτόπους όπου βρέθηκαν και
ενήλικα άτομα κατά το 2009.
Σημαντική εύρεση ενός ατόμου που δακτυλιώθηκε στην αποικία της Λέρου το
2003, το οποίο φώλιασε το 2009 στην περιοχή των Λειψών, κάτι που παρέχει
δεδομένα για την φιλοπατρία του είδους αλλά και ότι οι αποικίες Λειψών και
Λέρου αποτελούν έναν ενιαίο πληθυσμό.



Συμπεράσματα

Αισθητή μείωση του εθνικού
πληθυσμού μέσα στην
περασμένη δεκαετία

Μέγεθος αποικίας έχει μειωθεί
επίσης ενώ οι αποικίες συχνά
διασπώνται σε πάνω από μια
νησίδες – πιο ευάλωτες σε
όχληση και θήρευση

Κατά την αναπαραγωγική περίοδο
τα ενήλικα πουλιά
χρησιμοποιούν την παράκτια
ζώνη γύρω από τις αποικίες για
τροφοληψία και σε αποστάσεις < 
10 χλμ από αυτές

Χειμερινή κατανομή ανήλικων αλλά
και ενήλικων ατόμων
συμπεριλαμβάνει τις νότιες ακτές
της Μεσογείου

Οι δράσεις του Προγράμματος LIFE έχουν βελτιώσει σημαντικά την γνώση μας και τα
δεδομένα στην κατανομή του Αιγαιόγλαρου και των άλλων θαλασσοπουλιών στον
ελληνικό θαλάσσιο χώρο. 

Παρέχουν επιπλέον δεδομένα για το θαλάσσιο περιβάλλον 15 ΖΕΠ και για μελλοντικές
θαλάσσιες ΖΕΠ μετά το 2012  


