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Στη Μεσόγειο υπάρχουν λιγοστές παρατηρήσεις και φαίνεται ότι αυτή η ανοιξιάτικη παρατήρηση στον Υμηττό έχει να κάνει με την προσπάθεια του φυλλοσκόπου να επιστρέψει
στους τόπους αναπαραγωγής του.

Μιχάλης
Κωτσάκης

Σ

τις 2 Απριλίου έζησα την απίστευτη χαρά και συγκίνηση
για έναν παρατηρητή ορνιθοπανίδας σε μια «τυπική» επίσκεψη στον Υμηττό για παρατήρηση-φωτογράφηση των
ειδών που συναντώνται εκεί (όπως ο Αιγαιοτσιροβάκος) να φωτογραφήσω ένα φυλλοσκόπο που δεν έμοιαζε με κανένα από
τα είδη φυλλοσκόπων που παρατηρούνται στην Ελλάδα. Το ίδιο
απόγευμα εμπειρότεροι παρατηρητές επιβεβαίωσαν ότι ήταν
Νανοφυλλοσκόπος (Phyloscopus proregulus) και τότε έμαθα το
απίστευτο, ότι ήταν η πρώτη (4440 είδος στην λίστα) παρατήρηση του είδους στην Ελλάδα. Οι τελευταίες παρατηρήσεις νέων
ειδών στην χώρα μας είχαν γίνει πριν μια πενταετία.

Πώς είναι
Ο φυλλοσκόπος αυτός μοιάζει αρκετά με Χρυσοβασιλίσκο
(Regulus regulus) άλλωστε το επιστημονικό όνομά του είναι
proregulus και είναι οριακά μεγαλύτερος από αυτόν, δηλαδή
πρόκειται για ένα από τα μικρότερα πουλιά της Ευρώπης.

photo:
Μιχάλης
Κωτσάκης

Νανοφυλλοσκόπος
Phyloscopus
proregulus

Οι δύο λωρίδες στα φτερά του και η κορόνα είναι κύρια χαρακτηριστικά του. Το δεύτερο είναι και το πιο καλό διαχωριστικό στοιχείο από τον Κιτρινόφρυδο φυλλοσκόπο (Phylloscopus
inornatus) που αναπαράγεται στην βόρεια Σιβηρία.

Πώς βρέθηκε στην Ελλάδα
Το πιο ενδιαφέρον σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι αιτίες που
φέρανε το πουλί αυτό τόσο μακριά από την ζώνη κατανομής
του. Το είδος αυτό φωλιάζει στην Νότια Σιβηρία και ξεχειμωνιάζει στην νότια Κίνα χαράζοντας μεταναστευτικές διαδρομές
τέτοιες ώστε να μπορεί να αποφύγει αρχικά την έρημο της
Μογγολίας Γκόμπι και στην συνέχεια τα Ιμαλάια. Από έρευνες
όμως που έχουν γίνει στα δύο είδη (Phylloscopus proregulus &
Phylloscopus inornatus) φαίνεται ότι κάποια άτομα, νεαρά πιθανότατα, για διάφορους λόγους μπορεί να πάρουν εντελώς
λανθασμένη μεταναστευτική και καταλήγουν στην ΒΒΔ Ευρώπη
– υπάρχουν πολλές παρατηρήσεις του είδους στην Βρετανία που
φαίνεται να έχουν αυξητική τάση γεγονός που δεν αποκλείει την
πιθανότητα να είναι πλέον επιλογή η ΒΒΔ Ευρώπη, κάτι που
μπορεί να προκύπτει από χαμηλή θνησιμότητα στο ξεχειμώνιασμα εκεί –. Στη Μεσόγειο υπάρχουν λιγοστές παρατηρήσεις και
φαίνεται ότι αυτή η ανοιξιάτικη παρατήρηση στον Υμηττό έχει να
κάνει με την προσπάθεια του φυλλοσκόπου να επιστρέψει στους
τόπους αναπαραγωγής του.
Κάθε φορά που σκέφτομαι τους λόγους για τους οποίους είναι
τόσο ελκυστικό το birdwatching πρώτον αξιολογώ το απίστευτο
φαινόμενο της μετανάστευσης, δύσκολα συγκρίσιμο με οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στον πλανήτη Γη.

Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον
στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000
Η ειδυλλιακή εικόνα της γαλάζιας θάλασσας σπαρμένης με νησιά και νησίδες κρύβει έναν εξαιρετικό και μοναδικό πλούτο πανίδας και
χλωρίδας. Τα θαλασσοπούλια, οι πρωταγωνιστές του προγράμματος LIFE της Ορνιθολογικής, δεν αποτελούν μόνο αναπόσπαστο μέρος του
περιβάλλοντος αυτού, αλλά και το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα νησιωτικά και τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Η διατήρηση των ξεχωριστών,
αλλά και ευάλωτων αυτών περιοχών, καθώς και των ειδών που φιλοξενούν, είναι περισσότερο επιτακτική από ποτέ, με το δίκτυο Natura 2000
να αποτελεί το σημαντικότερο και αποτελεσματικότερο εργαλείο για την ολοκληρωμένη προστασία τους.
Jakob Fric
Συντονιστής Προγράμματος LIFE για τα θαλασσοπούλια
Το Πρόγραμμα LIFE-ΦΥΣΗ «Υλοποίηση δράσεων διατήρησης για το 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 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 υποστήριξη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη.
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Μεσόγειος:
μια θάλασσα σπαρμένη με νησιά.
Τι την κάνει τόσο ξεχωριστή;
Η Μεσόγειος είναι τόσο πλούσια σε είδη, επειδή επηρεάζεται από τρεις
βιογεωγραφικές ζώνες, την εύκρατη, την ερημική και την τροπική.
Βασίλης
Χατζηρβασάνης
Δασολόγος –
Ερμηνευτής
Περιβάλλοντος
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εσογειακό κλίμα έχουν πέντε περιοχές του πλανήτη,
όλες σε γεωγραφικό πλάτος 30-430 και με τη θάλασσα να γλύφει από τα δυτικά μια ακτή με ξερικό
κλίμα. Μία από αυτές τις περιοχές είναι η Μεσόγειος, που συγκεντρώνει το 10% των χερσαίων φυτών στο 1,5% της παγκόσμιας στεριάς και το 5,6% των θαλάσσιων ζώων στο 0,8% της
παγκόσμιας θάλασσας.
Γιατί, όμως, είναι τόσο ξεχωριστή η Μεσόγειος;

Είναι μια θάλασσα ανάμεσα σε βουνά

Σχέδιο:
Βασίλης
Χατζηρβασάνης
Τσιροβάκοι

Τρεις ήπειροι και πολυάριθμες οροσειρές τριγυρίζουν τη Μεσόγειο. Οι μικροί ποταμοί της δεν μπορούν να αναπληρώσουν
την τεράστια απώλεια από την εξάτμιση 4.500 τετραγωνικών
χιλιομέτρων νερού κάθε χρόνο, αλλά το μόνιμο έλλειμμα νερού αναπληρώνεται από τον Ατλαντικό. Παρόλο που το νερό
του Ατλαντικού φτάνει ως την Κύπρο, η ανατολική Μεσόγειος
εξακολουθεί να είναι τόσο αλμυρή ώστε μοιάζει διαφορετική
θάλασσα από τη δυτική.
Ωστόσο, για να καταλάβουμε τη σύγχρονη Μεσόγειο πρέπει να
δούμε το παρελθόν της.

Γεννήθηκε από δύο ωκεανούς
Πρόγονος της Μεσογείου ήταν η Τηθύς, ένας μακρόστενος,
ρηχός ωκεανός που, πριν 250 εκατομμύρια χρόνια, χώρισε την
παγκόσμια στεριά σε δύο ηπείρους, τη Λαυρασία στο βορρά και
τη Γκοντβάνα στο νότο. Ως πριν περίπου 15 εκατομμύρια χρόνια, που η Αφρική ενώθηκε με την Ασία, η Τηθύς επικοινωνούσε
με τον Ατλαντικό και τον Ινδικό ωκεανό. Από τους δύο αυτούς
ωκεανούς προήλθαν τα πρώτα είδη που έζησαν στην κατοπινή
Μεσόγειο.

Είναι ένα μωσαϊκό από χερσονήσους και θαλάσσιες λεκάνες
Οι μεγάλες και μικρές ηπειρωτικές πλάκες συνέχισαν να μετακινούνται και μετά την εξαφάνιση της Τηθύος. Η Αφρική και η
Ευρώπη, αλλά και η Αραβία, η Ανατολία, το Αιγαίο, η Ιταλία και
η Ιβηρική αλλάζουν διαρκώς θέση μέχρι σήμερα, όπως φανερώνουν οι πολλοί σεισμοί. Από την κίνησή τους σχηματίστηκαν οι
μεσογειακές χερσόνησοι και οι θαλάσσιες λεκάνες. Είδη φυτών
και ζώων που απομονώθηκαν σε χερσονήσους και νησιά, εξελίχτηκαν σε ενδημικά είδη. Το ίδιο έγινε και στις βαθιές θαλάσσιες λεκάνες, που χωρίζονται από ρηχές θάλασσες και είναι πιο
θερμές από τις ωκεάνιες λεκάνες. Έτσι η Μεσόγειος εξελίχτηκε
σε ένα από τα πιο αξιόλογα κέντρα ενδημισμού στον πλανήτη,
με ενδημικό το 25% των ειδών στα θηλαστικά και τη θαλάσσια
χλωρίδα του βυθού.

Αλλάζει διαρκώς και τα
είδη προσαρμόζονται
Η εξέλιξη της Μεσογείου δημιουργεί αλλά και εξαφανίζει είδη φυτών και ζώων. Πριν 6 εκατομμύρια
χρόνια, μια γεωλογική μεταβολή
διέκοψε την παροχή νερού από τον
Ατλαντικό και αποξήρανε τη Μεσόγειο κατά τη λεγόμενη «Μεσήνειο
Κρίση Αλατότητας». Τότε εξαφανίστηκαν τα τροπικά θαλάσσια είδη
που είχε κληρονομήσει η Τηθύς στη
Μεσόγειο. Όταν όμως ο άνθρωπος
έφτιαξε τη διώρυγα του Σουέζ, εμφανίστηκαν ξανά τροπικά είδη, που
από την Ερυθρά θάλασσα αποικίζουν ξανά τη Μεσόγειο.
Η Μεσήνειος Κρίση εξαφάνισε τα
θαλάσσια ψάρια, αλλά ευνόησε τα
ψάρια γλυκού νερού. Τα ευρωπαϊκά ποτάμια έφτασαν ως το κέντρο
της Μεσογείου, ενώθηκαν μεταξύ
τους και δημιούργησαν πελώριες
λίμνες γλυκού νερού στο Αιγαίο και την Αδριατική. Έτσι φτιάχτηκε ένα δίκτυο επικοινωνίας για τα ψάρια. Γωβιοί και βάρβοι
εξαπλώθηκαν σε όλα τα ορεινά ποτάμια της βόρειας Μεσογείου. Όταν η στάθμη της Μεσογείου ανέβηκε, απομόνωσε κάθε
ποτάμι από τα γειτονικά του και τα ψάρια αυτά εξελίχθηκαν σε
δεκάδες ενδημικά είδη.

Έχει πολλά είδη ψαριών, αλλά σε μικρούς πληθυσμούς
Η Μεσόγειος έχει 650 είδη θαλάσσιων ψαριών και 148 ενδημικά είδη ψαριών γλυκού νερού, αλλά τα περισσότερα είδη είναι
ολιγάριθμα και ζουν σε μικρές περιοχές. Έχει βαθιά παράκτια
νερά, αλλά λιγοστές λιμνοθάλασσες και εκβολές ποταμών. Σε
αυτές συγκεντρώνονται, για να αναπαραχθούν, τα παράκτια είδη
ψαριών. Έχει μικρούς ποταμούς και κατά συνέπεια διαθέτει λίγα
θρεπτικά στοιχεία. Μπορεί να θρέψει λιγοστό πλαγκτόν και άρα
μικρούς πληθυσμούς ψαριών. Τα διάφανα νερά της είναι μια
υγρή έρημος.

Έχει θαλασσοπούλια, λίγα και καλά
Τα λίγα ψάρια μπορούν να θρέψουν λίγα θαλασσοπούλια. Αυτά
στη Μεσόγειο σχηματίζουν αποικίες με μόλις λίγες δεκάδες
άτομα, αλλά συχνά ανήκουν σε ενδημικά είδη (Αρτέμης, Αιγαι-
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όγλαρος) και υποείδη (Θαλασσοκόρακας), που φωλιάζουν σε
ακατοίκητες νησίδες. Όλοι οι Μαυροπετρίτες του κόσμου (περίπου 15.000 ζευγάρια) φωλιάζουν σε βραχονησίδες της Μεσογείου. Αυτό το είδος γερακιού ζευγαρώνει στα τέλη του καλοκαιριού, ώστε να θρέψει τα μικρά του πιάνοντας μεταναστευτικά
πουλιά, που πετούν προς την Αφρική.

γανα, θαμνώνες και δάση. Διαφορετικοί οικότοποι διεισδύουν
ο ένας στον άλλο και καίγονται ξανά και ξανά. Η Μεσόγειος
χαρακτηρίζεται από τα κινούμενα μωσαϊκά βλάστησης, αλλά και
από τα πολλά είδη (π.χ. 17 τσιροβάκοι) που συνοδεύουν το ένα
ή το άλλο στάδιο αναγέννησης.

Ισορροπεί ανάμεσα σε τρεις ηπείρους και τρία
κλίματα
Η Μεσόγειος είναι τόσο πλούσια σε είδη, επειδή επηρεάζεται
από τρεις βιογεωγραφικές ζώνες, την εύκρατη, την ερημική και
την τροπική. Περιοδικές αλλαγές στη θερμοκρασία, τις βροχές,
τους ανέμους, «σπρώχνουν» τη Μεσόγειο προς τη μία ή την
άλλη ζώνη. Οι μεταβολές αυτές ακολουθούνται από εισβολές ή
εξαφανίσεις ειδών, μεγάλες πυρκαγιές ή βαρυχειμωνιές, αλλαγές στη φυσική βλάστηση, στη ροή των ποταμών… Κάθε φορά
που επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες, νέα είδη έρχονται από την
Αφρική και την Ασία, ακολουθώντας το «Λεβαντίνικο διάδρομο»
της Εγγύς Ανατολής. Από αυτόν ήρθαν στη Μεσόγειο τα περισσότερα είδη θηλαστικών …και ο άνθρωπος.

Στις χερσονήσους της βρήκαν καταφύγιο ζώα και
φυτά
Διαδοχικές περίοδοι παγετώνων σημάδεψαν με κρύο και ξηρασία τα τελευταία 2 εκατομμύρια χρόνια της Ευρώπης. Τα περισσότερα είδη δέντρων και πολλά ζώα επιβίωσαν στις θερμές
κοιλάδες της Μεσογείου, που λειτούργησαν ως παγετωνικά καταφύγια. Ακόμα και σήμερα, 11.000 χρόνια μετά το τέλος της
τελευταίας παγετώδους, οι μεσογειακές χερσόνησοι (Ιβηρική,
Ιταλία, Βαλκάνια, Ανατολία) είναι πιο πλούσιες σε είδη δέντρων
και εντόμων από την Κεντρική Ευρώπη.

Είναι εμπόδιο, αλλά και δρόμος για τα μεταναστευτικά πουλιά
Εκατοντάδες εκατομμύρια μεταναστευτικά πουλιά διασχίζουν
δύο φορές κάθε χρόνο τα 3.000 χιλιόμετρα θάλασσας και ερήμου, που χωρίζουν τις ευρωπαϊκές περιοχές αναπαραγωγής από
τις αφρικανικές περιοχές διαχείμασης. Αφού πετάξουν ως και
40 ώρες χωρίς στάση, ξεκουράζονται στο πρώτο κατάλληλο σημείο που συναντούν, συνήθως έναν υγρότοπο ή μια συστάδα
δέντρων στις ακτές της Μεσογείου. Θα προσγειωθούν σε ένα
παρόμοιο σημείο και στην επιστροφή τους, για να χορτάσουν και
να συμπληρώσουν το απόθεμα λίπους, που θα τους επιτρέψει να
πετάξουν ως τον επόμενο σταθμό.

Σχέδιο:
Βασίλης
Χατζηρβασάνης

Έγινε πιο πλούσια χάρη στον άνθρωπο
Οι συχνές φωτιές είναι φυσικό φαινόμενο στη Μεσόγειο. Όσο
καταστροφικές κι αν φαίνονται, έχουν συμβάλει -σε συνδυασμό
με το ξερό κλίμα και τον άνθρωπο- στο μεγάλο φυτικό πλούτο
της, ειδικά στην ανατολική πλευρά. Οι φωτιές διατηρούν ανοίγματα στην πυκνή βλάστηση. Εκεί ανθίζουν τα 250 είδη άγριας
ορχιδέας της μεσογειακής Ευρώπης και φωλιάζουν οι τσιροβάκοι. Πολλά μεσογειακά ζώα και φυτά θα ήταν σήμερα εξαιρετικά
σπάνια, αν ο άνθρωπος δε διατηρούσε τα ξέφωτα ανοιχτά (με
τη φωτιά και τη βόσκηση), από το τέλος της τελευταίας παγετώδους μέχρι σήμερα.
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Η Μεσόγειος θα επιβιώσει, οι λαοί της ίσως όχι
Σήμερα, ο άνθρωπος εξαντλεί τη Μεσόγειο: ψαρεύει όλο και
πιο νεαρά ψάρια, ρυπαίνει με ουσίες τοξικές και πολύ ανθεκτικές στην αποσύνθεση, χτίζει και φωτίζει σχεδόν κάθε παραλία
και ορεινή κοιλάδα. Το αποτέλεσμα είναι ήδη ορατό: πολλά είδη
μειώνονται και τα φυσικά οικοσυστήματα απειλούνται με κατάρρευση και οι άνθρωποι με λιμό. Η Μεσόγειος θα επιβιώσει.
Όχι απαραίτητα με τα σημερινά της είδη και σίγουρα όχι με τον
πυκνό ανθρώπινο πληθυσμό των ημερών μας. Ωστόσο υπάρχει
ακόμα περιθώριο να διαχειριστούμε ορθά τη Μεσόγειο. Αυτό
είναι το πολυτιμότερο μάθημα που έχουμε πάρει από τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών της.

Έχει φρύγανα και Ασπροκωλίνες, στο περιθώριο
της ερήμου
Τα φρύγανα είναι η πιο κοντινή
στην έρημο και ωστόσο χαρακτηριστικά μεσογειακή μορφή
βλάστησης. Δείχνουν πόσο λίγο
απέχει η Μεσόγειος από την
έρημο. Κέντρο ενδημισμού για πολλά είδη ξερικών περιοχών, η
Μεσόγειος διαθέτει σήμερα δεκάδες είδη Aστοιβής (αγκαθωτοί
θάμνοι του γένους Euphorbia), αλλά και 13 διαφορετικά είδη
ασπροκωλίνας, που εξελίχτηκαν από αφρικανικά είδη.

Είναι πλούσια, επειδή διαρκώς αλλάζει
Τα μεσογειακά τοπία δύσκολα περιγράφονται. Οι πολλές φωτιές
δημιουργούν καψάλες που, στη συνέχεια, γίνονται λιβάδια, φρύ-

Σχέδιο:
Βασίλης
Χατζηρβασάνης

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

LIFE07 NAT/GR/000285

Μεσόγειος:
μια θάλασσα σπαρμένη με νησιά.
Τι την κάνει τόσο ξεχωριστή;
Η Μεσόγειος είναι τόσο πλούσια σε είδη, επειδή επηρεάζεται από τρεις
βιογεωγραφικές ζώνες, την εύκρατη, την ερημική και την τροπική.
Βασίλης
Χατζηρβασάνης
Δασολόγος –
Ερμηνευτής
Περιβάλλοντος

12

Μ

εσογειακό κλίμα έχουν πέντε περιοχές του πλανήτη,
όλες σε γεωγραφικό πλάτος 30-430 και με τη θάλασσα να γλύφει από τα δυτικά μια ακτή με ξερικό
κλίμα. Μία από αυτές τις περιοχές είναι η Μεσόγειος, που συγκεντρώνει το 10% των χερσαίων φυτών στο 1,5% της παγκόσμιας στεριάς και το 5,6% των θαλάσσιων ζώων στο 0,8% της
παγκόσμιας θάλασσας.
Γιατί, όμως, είναι τόσο ξεχωριστή η Μεσόγειος;

Είναι μια θάλασσα ανάμεσα σε βουνά

Σχέδιο:
Βασίλης
Χατζηρβασάνης
Τσιροβάκοι

Τρεις ήπειροι και πολυάριθμες οροσειρές τριγυρίζουν τη Μεσόγειο. Οι μικροί ποταμοί της δεν μπορούν να αναπληρώσουν
την τεράστια απώλεια από την εξάτμιση 4.500 τετραγωνικών
χιλιομέτρων νερού κάθε χρόνο, αλλά το μόνιμο έλλειμμα νερού αναπληρώνεται από τον Ατλαντικό. Παρόλο που το νερό
του Ατλαντικού φτάνει ως την Κύπρο, η ανατολική Μεσόγειος
εξακολουθεί να είναι τόσο αλμυρή ώστε μοιάζει διαφορετική
θάλασσα από τη δυτική.
Ωστόσο, για να καταλάβουμε τη σύγχρονη Μεσόγειο πρέπει να
δούμε το παρελθόν της.

Γεννήθηκε από δύο ωκεανούς
Πρόγονος της Μεσογείου ήταν η Τηθύς, ένας μακρόστενος,
ρηχός ωκεανός που, πριν 250 εκατομμύρια χρόνια, χώρισε την
παγκόσμια στεριά σε δύο ηπείρους, τη Λαυρασία στο βορρά και
τη Γκοντβάνα στο νότο. Ως πριν περίπου 15 εκατομμύρια χρόνια, που η Αφρική ενώθηκε με την Ασία, η Τηθύς επικοινωνούσε
με τον Ατλαντικό και τον Ινδικό ωκεανό. Από τους δύο αυτούς
ωκεανούς προήλθαν τα πρώτα είδη που έζησαν στην κατοπινή
Μεσόγειο.

Είναι ένα μωσαϊκό από χερσονήσους και θαλάσσιες λεκάνες
Οι μεγάλες και μικρές ηπειρωτικές πλάκες συνέχισαν να μετακινούνται και μετά την εξαφάνιση της Τηθύος. Η Αφρική και η
Ευρώπη, αλλά και η Αραβία, η Ανατολία, το Αιγαίο, η Ιταλία και
η Ιβηρική αλλάζουν διαρκώς θέση μέχρι σήμερα, όπως φανερώνουν οι πολλοί σεισμοί. Από την κίνησή τους σχηματίστηκαν οι
μεσογειακές χερσόνησοι και οι θαλάσσιες λεκάνες. Είδη φυτών
και ζώων που απομονώθηκαν σε χερσονήσους και νησιά, εξελίχτηκαν σε ενδημικά είδη. Το ίδιο έγινε και στις βαθιές θαλάσσιες λεκάνες, που χωρίζονται από ρηχές θάλασσες και είναι πιο
θερμές από τις ωκεάνιες λεκάνες. Έτσι η Μεσόγειος εξελίχτηκε
σε ένα από τα πιο αξιόλογα κέντρα ενδημισμού στον πλανήτη,
με ενδημικό το 25% των ειδών στα θηλαστικά και τη θαλάσσια
χλωρίδα του βυθού.

Αλλάζει διαρκώς και τα
είδη προσαρμόζονται
Η εξέλιξη της Μεσογείου δημιουργεί αλλά και εξαφανίζει είδη φυτών και ζώων. Πριν 6 εκατομμύρια
χρόνια, μια γεωλογική μεταβολή
διέκοψε την παροχή νερού από τον
Ατλαντικό και αποξήρανε τη Μεσόγειο κατά τη λεγόμενη «Μεσήνειο
Κρίση Αλατότητας». Τότε εξαφανίστηκαν τα τροπικά θαλάσσια είδη
που είχε κληρονομήσει η Τηθύς στη
Μεσόγειο. Όταν όμως ο άνθρωπος
έφτιαξε τη διώρυγα του Σουέζ, εμφανίστηκαν ξανά τροπικά είδη, που
από την Ερυθρά θάλασσα αποικίζουν ξανά τη Μεσόγειο.
Η Μεσήνειος Κρίση εξαφάνισε τα
θαλάσσια ψάρια, αλλά ευνόησε τα
ψάρια γλυκού νερού. Τα ευρωπαϊκά ποτάμια έφτασαν ως το κέντρο
της Μεσογείου, ενώθηκαν μεταξύ
τους και δημιούργησαν πελώριες
λίμνες γλυκού νερού στο Αιγαίο και την Αδριατική. Έτσι φτιάχτηκε ένα δίκτυο επικοινωνίας για τα ψάρια. Γωβιοί και βάρβοι
εξαπλώθηκαν σε όλα τα ορεινά ποτάμια της βόρειας Μεσογείου. Όταν η στάθμη της Μεσογείου ανέβηκε, απομόνωσε κάθε
ποτάμι από τα γειτονικά του και τα ψάρια αυτά εξελίχθηκαν σε
δεκάδες ενδημικά είδη.

Έχει πολλά είδη ψαριών, αλλά σε μικρούς πληθυσμούς
Η Μεσόγειος έχει 650 είδη θαλάσσιων ψαριών και 148 ενδημικά είδη ψαριών γλυκού νερού, αλλά τα περισσότερα είδη είναι
ολιγάριθμα και ζουν σε μικρές περιοχές. Έχει βαθιά παράκτια
νερά, αλλά λιγοστές λιμνοθάλασσες και εκβολές ποταμών. Σε
αυτές συγκεντρώνονται, για να αναπαραχθούν, τα παράκτια είδη
ψαριών. Έχει μικρούς ποταμούς και κατά συνέπεια διαθέτει λίγα
θρεπτικά στοιχεία. Μπορεί να θρέψει λιγοστό πλαγκτόν και άρα
μικρούς πληθυσμούς ψαριών. Τα διάφανα νερά της είναι μια
υγρή έρημος.

Έχει θαλασσοπούλια, λίγα και καλά
Τα λίγα ψάρια μπορούν να θρέψουν λίγα θαλασσοπούλια. Αυτά
στη Μεσόγειο σχηματίζουν αποικίες με μόλις λίγες δεκάδες
άτομα, αλλά συχνά ανήκουν σε ενδημικά είδη (Αρτέμης, Αιγαι-
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όγλαρος) και υποείδη (Θαλασσοκόρακας), που φωλιάζουν σε
ακατοίκητες νησίδες. Όλοι οι Μαυροπετρίτες του κόσμου (περίπου 15.000 ζευγάρια) φωλιάζουν σε βραχονησίδες της Μεσογείου. Αυτό το είδος γερακιού ζευγαρώνει στα τέλη του καλοκαιριού, ώστε να θρέψει τα μικρά του πιάνοντας μεταναστευτικά
πουλιά, που πετούν προς την Αφρική.

γανα, θαμνώνες και δάση. Διαφορετικοί οικότοποι διεισδύουν
ο ένας στον άλλο και καίγονται ξανά και ξανά. Η Μεσόγειος
χαρακτηρίζεται από τα κινούμενα μωσαϊκά βλάστησης, αλλά και
από τα πολλά είδη (π.χ. 17 τσιροβάκοι) που συνοδεύουν το ένα
ή το άλλο στάδιο αναγέννησης.

Ισορροπεί ανάμεσα σε τρεις ηπείρους και τρία
κλίματα
Η Μεσόγειος είναι τόσο πλούσια σε είδη, επειδή επηρεάζεται
από τρεις βιογεωγραφικές ζώνες, την εύκρατη, την ερημική και
την τροπική. Περιοδικές αλλαγές στη θερμοκρασία, τις βροχές,
τους ανέμους, «σπρώχνουν» τη Μεσόγειο προς τη μία ή την
άλλη ζώνη. Οι μεταβολές αυτές ακολουθούνται από εισβολές ή
εξαφανίσεις ειδών, μεγάλες πυρκαγιές ή βαρυχειμωνιές, αλλαγές στη φυσική βλάστηση, στη ροή των ποταμών… Κάθε φορά
που επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες, νέα είδη έρχονται από την
Αφρική και την Ασία, ακολουθώντας το «Λεβαντίνικο διάδρομο»
της Εγγύς Ανατολής. Από αυτόν ήρθαν στη Μεσόγειο τα περισσότερα είδη θηλαστικών …και ο άνθρωπος.

Στις χερσονήσους της βρήκαν καταφύγιο ζώα και
φυτά
Διαδοχικές περίοδοι παγετώνων σημάδεψαν με κρύο και ξηρασία τα τελευταία 2 εκατομμύρια χρόνια της Ευρώπης. Τα περισσότερα είδη δέντρων και πολλά ζώα επιβίωσαν στις θερμές
κοιλάδες της Μεσογείου, που λειτούργησαν ως παγετωνικά καταφύγια. Ακόμα και σήμερα, 11.000 χρόνια μετά το τέλος της
τελευταίας παγετώδους, οι μεσογειακές χερσόνησοι (Ιβηρική,
Ιταλία, Βαλκάνια, Ανατολία) είναι πιο πλούσιες σε είδη δέντρων
και εντόμων από την Κεντρική Ευρώπη.

Είναι εμπόδιο, αλλά και δρόμος για τα μεταναστευτικά πουλιά
Εκατοντάδες εκατομμύρια μεταναστευτικά πουλιά διασχίζουν
δύο φορές κάθε χρόνο τα 3.000 χιλιόμετρα θάλασσας και ερήμου, που χωρίζουν τις ευρωπαϊκές περιοχές αναπαραγωγής από
τις αφρικανικές περιοχές διαχείμασης. Αφού πετάξουν ως και
40 ώρες χωρίς στάση, ξεκουράζονται στο πρώτο κατάλληλο σημείο που συναντούν, συνήθως έναν υγρότοπο ή μια συστάδα
δέντρων στις ακτές της Μεσογείου. Θα προσγειωθούν σε ένα
παρόμοιο σημείο και στην επιστροφή τους, για να χορτάσουν και
να συμπληρώσουν το απόθεμα λίπους, που θα τους επιτρέψει να
πετάξουν ως τον επόμενο σταθμό.

Σχέδιο:
Βασίλης
Χατζηρβασάνης

Έγινε πιο πλούσια χάρη στον άνθρωπο
Οι συχνές φωτιές είναι φυσικό φαινόμενο στη Μεσόγειο. Όσο
καταστροφικές κι αν φαίνονται, έχουν συμβάλει -σε συνδυασμό
με το ξερό κλίμα και τον άνθρωπο- στο μεγάλο φυτικό πλούτο
της, ειδικά στην ανατολική πλευρά. Οι φωτιές διατηρούν ανοίγματα στην πυκνή βλάστηση. Εκεί ανθίζουν τα 250 είδη άγριας
ορχιδέας της μεσογειακής Ευρώπης και φωλιάζουν οι τσιροβάκοι. Πολλά μεσογειακά ζώα και φυτά θα ήταν σήμερα εξαιρετικά
σπάνια, αν ο άνθρωπος δε διατηρούσε τα ξέφωτα ανοιχτά (με
τη φωτιά και τη βόσκηση), από το τέλος της τελευταίας παγετώδους μέχρι σήμερα.
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Η Μεσόγειος θα επιβιώσει, οι λαοί της ίσως όχι
Σήμερα, ο άνθρωπος εξαντλεί τη Μεσόγειο: ψαρεύει όλο και
πιο νεαρά ψάρια, ρυπαίνει με ουσίες τοξικές και πολύ ανθεκτικές στην αποσύνθεση, χτίζει και φωτίζει σχεδόν κάθε παραλία
και ορεινή κοιλάδα. Το αποτέλεσμα είναι ήδη ορατό: πολλά είδη
μειώνονται και τα φυσικά οικοσυστήματα απειλούνται με κατάρρευση και οι άνθρωποι με λιμό. Η Μεσόγειος θα επιβιώσει.
Όχι απαραίτητα με τα σημερινά της είδη και σίγουρα όχι με τον
πυκνό ανθρώπινο πληθυσμό των ημερών μας. Ωστόσο υπάρχει
ακόμα περιθώριο να διαχειριστούμε ορθά τη Μεσόγειο. Αυτό
είναι το πολυτιμότερο μάθημα που έχουμε πάρει από τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών της.

Έχει φρύγανα και Ασπροκωλίνες, στο περιθώριο
της ερήμου
Τα φρύγανα είναι η πιο κοντινή
στην έρημο και ωστόσο χαρακτηριστικά μεσογειακή μορφή
βλάστησης. Δείχνουν πόσο λίγο
απέχει η Μεσόγειος από την
έρημο. Κέντρο ενδημισμού για πολλά είδη ξερικών περιοχών, η
Μεσόγειος διαθέτει σήμερα δεκάδες είδη Aστοιβής (αγκαθωτοί
θάμνοι του γένους Euphorbia), αλλά και 13 διαφορετικά είδη
ασπροκωλίνας, που εξελίχτηκαν από αφρικανικά είδη.

Είναι πλούσια, επειδή διαρκώς αλλάζει
Τα μεσογειακά τοπία δύσκολα περιγράφονται. Οι πολλές φωτιές
δημιουργούν καψάλες που, στη συνέχεια, γίνονται λιβάδια, φρύ-

Σχέδιο:
Βασίλης
Χατζηρβασάνης
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Αποικία με
Θαλασσοκόρακες στο
Βόρειο Αιγαίο

Το θαλάσσιο Δίκτυο Νatura 2000
στην Ελλάδα
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Tο Δίκτυο Natura 2000 είναι ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών που έχουν οριστεί για
την προστασία συγκεκριμένων τύπων οικοτόπων και ειδών.

Ελένη
Τρύφων
Τμήμα
Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος
Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Σ

τόχος της δημιουργίας του Δικτύου είναι η διασφάλιση της
διατήρησης ή η αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των συγκεκριμένων τύπων οικοτόπων και
ειδών για τα οποία αυτές έχουν οριστεί.
Αν και έχει ένα όνομα, το Δίκτυο Natura 2000 αποτελείται στην
πραγματικότητα από δύο διαφορετικά δίκτυα περιοχών, των οποίων οι εκτάσεις μπορεί να αλληλεπικαλύπτονται: α) το δίκτυο των
Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), εντός των οποίων προστατεύονται τύποι οικοτόπων και είδη που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και β) το δίκτυο των Ζωνών
Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), εντός των οποίων προστατεύονται
είδη ορνιθοπανίδας σύμφωνα με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ.
Στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα 99 ΖΕΠ με θαλάσσιο τμήμα, οι
οποίες καλύπτουν περίπου 166.239 ha (1,47% των εθνικών χωρικών υδάτων) και 104 ΤΚΣ με θαλάσσιο τμήμα, οι οποίοι καλύπτουν περίπου 645.112 ha (5,7% των εθνικών χωρικών υδάτων).
Οι περιοχές εμφανίζουν μεταξύ τους αλληλεπικαλύψεις. Συνολικά, εάν εξαιρεθούν οι αλληλεπικαλύψεις, το Δίκτυο Natura 2000
στην Ελλάδα καλύπτει 691.605 ha (6,12% των εθνικών χωρικών
υδάτων).
Σύμφωνα με το Κοινοτικό Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα μέχρι το 2010 και μετέπειτα, το οποίο υιοθετήθηκε τον Μάιο
2006, το δίκτυο των θαλάσσιων περιοχών Natura 2000 θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2008 ενώ μέχρι το 2012 θα
πρέπει να θεσπιστούν προτεραιότητες διαχείρισης για τις περιοχές αυτές και να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα διατήρησης.
Ωστόσο, τα περισσότερα Κράτη Μέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες
στην υλοποίηση του ανωτέρω στόχου. Ως αποτέλεσμα, το Ευρω-

παϊκό Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο 2010 εξέφρασε την ανησυχία
του για την έλλειψη προόδου σε ότι αφορά στη δημιουργία του
Δικτύου Natura 2000 στο θαλάσσιο χώρο και ζήτησε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη – Μέλη να επιταχύνουν τις
απαραίτητες διαδικασίες.
Το Σεπτέμβριο 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ως
στόχο την προστασία του 20% της χερσαίας και θαλάσσιας έκτασης της Ευρώπης μέχρι το 2020. Παράλληλα, κατά τη 10η Σύνοδο των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης για τη Βιολογική
Ποικιλότητα (Ναγκόγια, Ιαπωνία, Οκτώβριος 2010), υιοθετήθηκε
ως στόχος η κάλυψη του 10% των παράκτιων – θαλάσσιων περιοχών της γης με μέτρα προστασίας και διαχείρισης έως το 2020.
Για την αξιολόγηση της επάρκειας των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) που έχει εντάξει το κάθε Κράτος Μέλος στο Δίκτυο
Natura 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθιερώσει επιστημονικές συναντήσεις ανά βιογεωγραφική ζώνη της Ευρώπης.
Ως εργαλεία αξιολόγησης χρησιμοποιούνται η βάση δεδομένων
του Δικτύου Νatura 2000, οι εκθέσεις εφαρμογής της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ, συγκεκριμένα εγκεκριμένα κριτήρια και η διεθνής
βιβλιογραφία. Η Ελλάδα ανήκει εξ’ ολοκλήρου στη Μεσογειακή
βιογεωγραφική ζώνη. Για τη ζώνη αυτή πραγματοποιήθηκε βιογεωγραφικό σεμινάριο αξιολόγησης των ΤΚΣ τον Ιούνιο 2010
στο Μπρίντιζι της Ιταλίας. Στο σεμινάριο αυτό, προσδιορίστηκαν
για την Ελλάδα συγκεκριμένες εκκρεμότητες που αφορούν τους
υποθαλάσσιους σχηματισμούς που δημιουργούνται από εκπομπές
αερίων, τους λειμώνες ποσειδωνίας, τις βαθιές μορφές υφάλων,
το είδος σαρδελομάνα, τη θαλάσσια χελώνα, την πράσινη χελώνα, το ρινοδέλφινο, τη φώκαινα και τη μεσογειακή φώκια.

Για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) δεν ισχύει από το κοινοτικό δίκαιο η ίδια διαδικασία αξιολόγησης. Είναι όμως εύλογο
ότι η εκτίμηση της επάρκειας του Δικτύου των ΖΕΠ θα πρέπει να
πραγματοποιείται με παρόμοιες προσεγγίσεις αξιολόγησης.
Για την προώθηση της ολοκλήρωσης του θαλάσσιου Δικτύου
Natura 2000 στην Ελλάδα, το ΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με το ΕΛΕΚΕΘΕ, διοργάνωσε το Δεκέμβριο 2010 ημερίδα εργασίας, στην
οποία παρουσιάστηκαν προτάσεις νέων θαλάσσιων περιοχών από
ερευνητικά ιδρύματα και ΜΚΟ. Οι προτάσεις αυτές θα εξεταστούν
από τις συναρμόδιες υπηρεσίες, ενδεχομένως μετά την υποβολή
συμπληρωματικής τεκμηρίωσης από τους φορείς που τις υπέβαλλαν.
Κατά τη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν επίσης πολλά και ιδιαίτερα
ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν στην προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Τονίστηκε ότι η επιλογή των
θαλάσσιων περιοχών Natura 2000 θα πρέπει να γίνει βάσει εθνικού σχεδιασμού με στόχο τη δημιουργία ενός πραγματικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών. Επίσης, ότι ο σχεδιασμός αυτός
θα πρέπει να συμβαδίζει με τους τομεακούς χωροταξικούς σχεδιασμούς. Για την αναγνώριση και επιλογή των περιοχών απαιτείται
τεκμηριωμένη και εύκολα προσβάσιμη ακαδημαϊκή γνώση, ωστόσο επειδή δεν υπάρχουν ικανοποιητικά δεδομένα για όλο το θαλάσσιο χώρο, πολλές φορές απαιτείται ο συνδυασμός εμπειρικών
εκτιμήσεων και πρωτογενών δεδομένων από εργασίες πεδίου.

Και βέβαια, εν τέλει, η ένταξη των περιοχών στο Δίκτυο απαιτεί
και την ανάλογη πολιτική βούληση.
Συζητήθηκε επίσης ότι σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, οι
προτάσεις για χαρακτηρισμό νέων περιοχών Natura 2000 βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από μέτρα προστασίας και διαχείρισης. Εν τούτοις, τα μέτρα
αυτά απαιτείται να προσδιοριστούν και να θεσμοθετηθούν άμεσα
μετά την ένταξη των περιοχών στο Δίκτυο.
Θεωρήθηκε δεδομένο ότι για να είναι αποτελεσματική η διαχείριση μιας περιοχής, εκτός από την επιστημονική τεκμηρίωση των
προτεινόμενων μέτρων είναι πολύ κρίσιμη η κοινωνική συναίνεση, ενώ παράλληλα, η εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών στη διατήρηση και τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών είναι
εξαιρετικά σημαντική και θα μπορούσε να αποδώσει οικονομικά
οφέλη. Τέλος, υπήρξε κοινή αποδοχή στο ότι ένας σταθερός μηχανισμός χρηματοδότησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την
αποτελεσματική διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.
Η ανωτέρω ημερίδα εργασίας κατέδειξε για άλλη μια φορά ότι
η συνεργασία μεταξύ Υπηρεσιών, επιστημόνων και περιβαλλοντικών ινστιτούτων και οργανώσεων βρίσκεται σε φάση ωριμότητας,
ενώ οι ενδεχόμενες συγκρούσεις και διαφορές απόψεων προωθούν με ορθότερο και δημιουργικότερο τρόπο το Δίκτυο Natura
2000 και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
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Η συμβολή του προγράμματος LIFE στο
θαλάσσιο τμήμα του δικτύου Natura 2000
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Το πρόγραμμα LIFE της Ορνιθολογικής για τα θαλασσοπούλια φιλοδοξεί να επιτύχει μια σημαντική
βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης του Αιγαιόγλαρου (Larus audouinii) και του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) στο ελληνικό θαλάσσιο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό,
υλοποιούνται δράσεις διατήρησης σε 17 διαφορετικές περιοχές του Αιγαίου και Ιονίου.
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Έ

να από τα βασικότερα συστατικά του προγράμματος είναι
ο προσδιορισμός των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά στο θαλάσσιο τμήμα των περιοχών αυτών (θαλάσσια
ΙΒΑ). Συγκεκριμένα, υλοποιούνται πέντε δράσεις για τον σκοπό
αυτό:

•

Συλλογή δεδομένων για τον Θαλασσοκόρακα και τον Αιγόγλαρο στο Αιγαίο και στο Ιόνιο χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία ESAS (καταγραφές από πλοία).

•

Αναγνώριση των σημαντικών θαλάσσιων περιοχών τροφοληψίας, κουρνιάσματος και μετανάστευσης, με τη χρήση
τηλεμετρίας και καταγραφών από την ακτή.

•

Συλλογή ωκεανογραφικών, βιολογικών και αλιευτικών δεδομένων που σχετίζονται με τα θαλάσσια ΙΒΑ.

•

Επεξεργασία όλων των δεδομένων που θα συλλεχθούν
από τις παραπάνω δράσεις έτσι ώστε να προσδιοριστούν
τα θαλάσσια ΙΒΑ.

Για κάθε περιοχή, αφού συλλεχθούν τα απαραίτητα δεδομένα με
τις δράσεις που προαναφέρθηκαν, εφαρμόζονται τα ΙΒΑ κριτήρια και, εφόσον πληρούνται, η περιοχή χαρακτηρίζεται ως ΙΒΑ.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για το θαλάσσιο περιβάλλον, ένα
ΙΒΑ μπορεί να περιλαμβάνει την θαλάσσια επέκταση του αντίστοιχου χερσαίου ΙΒΑ (πχ η θαλάσσια επέκταση μιας παράκτιας
αναπαραγωγικής αποικίας Θαλασσοκόρακα) ή να αποτελείται
από αμιγώς θαλάσσιο τμήμα που δεν συνδέεται με το χερσαίο
περιβάλλον, όπως μια θαλάσσια περιοχή τροφοληψίας Αιγαιόγλαρων.
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Ο προσδιορισμός των θαλάσσιων ΙΒΑ αποτελεί το πρώτο στάδιο για την θεσμική προστασία
των θαλάσσιων περιοχών, που
είναι σημαντικές για τα πουλιά.
Σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, τα ΙΒΑ αποτελούν
την βάση αναφοράς για τον
καθορισμό των Ζωνών Ειδικής
Προστασίας (ΖΕΠ). Επομένως,
όποια περιοχή αναγνωριστεί
ως θαλάσσιο ΙΒΑ αυτόματα είναι «υποψήφια» και για θαλάσσια ΖΕΠ.
Είναι φανερό λοιπόν ότι μέσα
από το πρόγραμμα LIFE για τα
θαλασσοπούλια και την αναγνώριση των θαλάσσιων ΙΒΑ
στις 17 περιοχές του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί ένα καθοριστικό βήμα για τον προσδιορισμό των αντίστοιχων θαλάσσιων ΖΕΠ.
Δεδομένης της καθυστέρησης που έχει επιδείξει η χώρα μας στον
προσδιορισμό του θαλάσσιου τμήματος του δικτύου Natura και
της πρόθεσης του ΥΠΕΚΑ να επιταχύνει τις απαραίτητες διαδικασίες για τον προσδιορισμό αυτό, οι δράσεις διατήρησης που
υλοποιεί η Ορνιθολογική στα πλαίσια του προγράμματος LIFE
αποτελούν σημαντικό όπλο για την επιστημονική τεκμηρίωση
της ορνιθολογικής αξίας των περιοχών του προγράμματος και
συνεπώς για την μετέπειτα προστασία τους με την ένταξη τους
στο δίκτυο των ΖΕΠ. Φυσικά, μέσα από το πρόγραμμα LIFE δεν
μπορούν να καλυφθούν όλες οι σημαντικές για τα θαλασσοπούλια περιοχές των ελληνικών θαλασσών. Περαιτέρω έρευνα
απαιτείται για την ορνιθολογική τεκμηρίωση πολλών περιοχών
που δεν καλύπτονται από το παρόν πρόγραμμα. Παρ’ όλα αυτά
όμως η συμβολή του προγράμματος LIFE στην ολοκλήρωση του
θαλάσσιου Natura είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα δώσει
τα απαραίτητα στοιχεία για την θεσμική προστασία πολλών περιοχών στο ελληνικό θαλάσσιο περιβάλλον.
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•

Αναγνώριση των σημαντικών θαλάσσιων περιοχών τροφοληψίας, κουρνιάσματος και μετανάστευσης, με τη χρήση
τηλεμετρίας και καταγραφών από την ακτή.

•

Συλλογή ωκεανογραφικών, βιολογικών και αλιευτικών δεδομένων που σχετίζονται με τα θαλάσσια ΙΒΑ.

•

Επεξεργασία όλων των δεδομένων που θα συλλεχθούν
από τις παραπάνω δράσεις έτσι ώστε να προσδιοριστούν
τα θαλάσσια ΙΒΑ.

Για κάθε περιοχή, αφού συλλεχθούν τα απαραίτητα δεδομένα με
τις δράσεις που προαναφέρθηκαν, εφαρμόζονται τα ΙΒΑ κριτήρια και, εφόσον πληρούνται, η περιοχή χαρακτηρίζεται ως ΙΒΑ.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για το θαλάσσιο περιβάλλον, ένα
ΙΒΑ μπορεί να περιλαμβάνει την θαλάσσια επέκταση του αντίστοιχου χερσαίου ΙΒΑ (πχ η θαλάσσια επέκταση μιας παράκτιας
αναπαραγωγικής αποικίας Θαλασσοκόρακα) ή να αποτελείται
από αμιγώς θαλάσσιο τμήμα που δεν συνδέεται με το χερσαίο
περιβάλλον, όπως μια θαλάσσια περιοχή τροφοληψίας Αιγαιόγλαρων.
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Ο προσδιορισμός των θαλάσσιων ΙΒΑ αποτελεί το πρώτο στάδιο για την θεσμική προστασία
των θαλάσσιων περιοχών, που
είναι σημαντικές για τα πουλιά.
Σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, τα ΙΒΑ αποτελούν
την βάση αναφοράς για τον
καθορισμό των Ζωνών Ειδικής
Προστασίας (ΖΕΠ). Επομένως,
όποια περιοχή αναγνωριστεί
ως θαλάσσιο ΙΒΑ αυτόματα είναι «υποψήφια» και για θαλάσσια ΖΕΠ.
Είναι φανερό λοιπόν ότι μέσα
από το πρόγραμμα LIFE για τα
θαλασσοπούλια και την αναγνώριση των θαλάσσιων ΙΒΑ
στις 17 περιοχές του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί ένα καθοριστικό βήμα για τον προσδιορισμό των αντίστοιχων θαλάσσιων ΖΕΠ.
Δεδομένης της καθυστέρησης που έχει επιδείξει η χώρα μας στον
προσδιορισμό του θαλάσσιου τμήματος του δικτύου Natura και
της πρόθεσης του ΥΠΕΚΑ να επιταχύνει τις απαραίτητες διαδικασίες για τον προσδιορισμό αυτό, οι δράσεις διατήρησης που
υλοποιεί η Ορνιθολογική στα πλαίσια του προγράμματος LIFE
αποτελούν σημαντικό όπλο για την επιστημονική τεκμηρίωση
της ορνιθολογικής αξίας των περιοχών του προγράμματος και
συνεπώς για την μετέπειτα προστασία τους με την ένταξη τους
στο δίκτυο των ΖΕΠ. Φυσικά, μέσα από το πρόγραμμα LIFE δεν
μπορούν να καλυφθούν όλες οι σημαντικές για τα θαλασσοπούλια περιοχές των ελληνικών θαλασσών. Περαιτέρω έρευνα
απαιτείται για την ορνιθολογική τεκμηρίωση πολλών περιοχών
που δεν καλύπτονται από το παρόν πρόγραμμα. Παρ’ όλα αυτά
όμως η συμβολή του προγράμματος LIFE στην ολοκλήρωση του
θαλάσσιου Natura είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα δώσει
τα απαραίτητα στοιχεία για την θεσμική προστασία πολλών περιοχών στο ελληνικό θαλάσσιο περιβάλλον.
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Η δημιουργία πελαγικών και παράκτιων ΖΕΠ βάσει της Οδηγίας για τα Πουλιά, θα ενισχύσει τη
βιώσιμη ανάπτυξη σε πολλές περιοχές της Ε.Ε.

Θ

αλασσοπούλια διαφόρων μορφών και μεγεθών απαντώνται σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Παρ’ όλες
τις διαφορές μεταξύ τους μοιράζονται μια κοινή εξάρτηση από το θαλάσσιο περιβάλλον στο οποίο περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους. Πολλά από τα θαλασσοπούλια
παρουσιάζουν εξαιρετικά μεγάλη κινητικότητα, διασχίζοντας
πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα θαλάσσιας έκτασης, αγνοώντας τα
εθνικά και διεθνή σύνορα και πλησιάζουν τη στεριά μόνο για
αναπαραγωγή.
Η ιδιαιτερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου λίγες μόνο χώρες έχουν θεσπίσει Aποκλειστικές Oικονομικές Zώνες (ΑΟΖ)
δυσκολεύει περαιτέρω τη διατήρηση και την προστασία της
θαλάσσιας βιοποικιλότητας από τα Κράτη Μέλη. Εντούτοις, η
πλειοψηφία των σημαντικών αποικιών θαλασσοπουλιών, ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται στην Ευρώπη, είναι γνωστές, με
ένα μικρό όμως ποσοστό από αυτές να υπόκειται ήδη σε κάποιο
καθεστώς προστασίας. Από την άλλη μεριά, οι συνήθειες και η
συμπεριφορά των θαλασσοπουλιών στη θάλασσα είναι πολύ λιγότερο γνωστές, με αποτέλεσμα λίγες μόνο θαλάσσιες περιοχές,
εξαιρετικά σημαντικές για την επιβίωσή τους, να έχουν οριοθετηθεί συστηματικά.
Οι κυριότερες απειλές για τα θαλασσοπούλια στην στεριά, όπως
είναι η μείωση των περιοχών αναπαραγωγής εξαιτίας της απώλειας ενδιαιτημάτων ή η μείωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας λόγω ειδών εισβολέων, μπορούν σχετικά εύκολα να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν. Ωστόσο, υπάρχει μια συνεχώς
αυξανόμενη ανάγκη προσδιορισμού και εφαρμογής μέτρων για
την επαρκή διατήρηση των θαλασσοπουλιών στη θάλασσα, μακριά από τις αποικίες τους, όπου περνούν το περισσότερο χρόνο
τους. Παρόλο που σε ορισμένες περιοχές καταγράφεται σημαντική πρόοδος στη μείωση της τυχαίας παγίδευσης των θαλασ-

σοπουλιών σε παραγάδια, το πρόβλημα αυτό παραμένει σοβαρό.
Ο συνδυασμός των θαλάσσιων αιολικών πάρκων, της επέκτασης
της αλιείας, της αυξανόμενης κυκλοφορίας των πλοίων και της
ενδεχόμενης αξιοποίησης του υποθαλάσσιου ορυκτού πλούτου
αυξάνει όλο και περισσότερο τις ανθρώπινες πιέσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αν δεν προηγηθεί κατάλληλος και προσεκτικός
σχεδιασμός, τα θαλασσοπούλια και η υπόλοιπη θαλάσσια πανίδα πιθανόν να υποστούν τις σοβαρές συνέπειες των δραστηριοτήτων αυτών.
Στοχεύοντας στην αντιμετώπιση των παραπάνω απειλών, αλλά
και στην καλύτερη κατανόηση της κατανομής και των μετακινήσεων των πουλιών στη θάλασσα, η BirdLife International
μέσω του Παγκόσμιου Προγράμματος για τα Θαλασσοπούλια
(Global Seabird Project), καθώς και του Προγράμματος για τις
Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΙΒΑ), διαδραματίζει έναν
καθοριστικό ρόλο, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα.
Οι ΙΒΑ της BirdLife, που επιλέγονται βάσει επιστημονικά τεκμηριωμένων κριτηρίων, έχουν αναγνωριστεί επανειλημμένα από
το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως η βάση αναφοράς για τον προσδιορισμό των Ζωνών Ειδικής Προστασίας
(ΖΕΠ) του δικτύου Natura 2000. Η επέκταση του προγράμματος
των ΙΒΑ στο θαλάσσιο περιβάλλον, αν και αποτέλεσε μια λογική
και σημαντική εξέλιξη, ωστόσο προέβαλε μια εννοιολογική και
πρακτική πρόκληση. Για το λόγο αυτό, η BirdLife δημοσίευσε
πρόσφατα την εκτενή αναφορά «Οδηγίες για τον προσδιορισμό των Θαλάσσιων ΙΒΑ» (“Marine IBA Toolkit”, http://www.
birdlife.org/eu/pdfs/Marinetoolkitnew.pdf) η οποία παρέχει
οδηγίες για τη διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων, καθώς
και για τον προσδιορισμό των Θαλάσσιων ΙΒΑ. Επίσης, η αναφορά αυτή αναγνωρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μια
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σημαντική συνδρομή στη δημιουργία του δικτύου Natura 2000
στο θαλάσσιο περιβάλλον και έχει παρουσιαστεί στα Κράτη
Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μια μεθοδολογία που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί στο προσδιορισμό των εθνικών ΖΕΠ.
Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, μαζί με άλλους εταίρους της
BirdLife στη Μεσόγειο, έχει συμβάλει ενεργά στη δημιουργία
των οδηγιών αυτών, μέσω της εφαρμογής και αξιολόγησης των
μεθόδων που προτείνονται (π.χ. Καταγραφή Θαλασσοπουλιών
από την Θάλασσα – μέθοδος ESAS), καθώς και μέσω της συμμετοχής σε συναντήσεις εργασίας για τη βελτίωση των μεθοδολογιών.
Σε συνδυασμό με την παραπάνω αναφορά, η BirdLife δημοσίευσε επίσης την αναφορά «Οι θαλάσσιες ΙΒΑ στην Ε.Ε.» (“Marine
IBAs in the EU”), εξαιτίας του ότι η προθεσμία για τη θέσπιση
των θαλάσσιων περιοχών Natura 2000 μέχρι το 2008 αγνοήθηκε επανειλημμένα από τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. Η ηλεκτρονική
αυτή αναφορά, η οποία ανανεώνεται κάθε έξι μήνες, παρέχει
μια ανασκόπηση της παρούσας κατάστασης και της προόδου ως
προς τη δημιουργία δικτύου Θαλάσσιων ΙΒΑ και ΖΕΠ. Το γενικό
συμπέρασμα της αναφοράς δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό:
μόνο 6 Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ολοκληρώσει το προσδιορισμό
των Θαλάσσιων ΙΒΑ, ενώ μόνο σε 4 από αυτές το μεγαλύτερο
μέρος των Θαλάσσιων ΙΒΑ προστατεύεται βάσει της Οδηγίας
για τα Πουλιά.
Ο συνδυασμός της επιστημονικής μελέτης στη θάλασσα με πολιτικές και νομικές ενέργειες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
(Ε.Ε. και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) είναι άλλο ένα κρίσιμο στοιχείο της στρατηγικής της BirdLife. Μια σειρά από
συντονισμένες πρωτοβουλίες και ενέργειες μεταξύ των
εταίρων της BirdLife, στόχευσαν στην αλλαγή διαφόρων Κανονισμών της Ε.Ε. και αναμένεται να έχουν σημαντικές συνέπειες στο μέλλον των θαλασσοπουλιών στην
Ευρώπη. Για παράδειγμα, η αλιεία που ρυθμίζεται από
την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (Κ.Αλ.Π.) είχε καταστρεπτικές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα, καθώς
το 72% των αλιευτικών αποθεμάτων υπεραλιεύεται και
πολλά θαλάσσια οικοσυστήματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή διαταραχές. Τα θαλασσοπούλια βρίσκονται
ανάμεσα στα θύματα της μη-βιώσιμης αλιείας, καθώς
200.000 θαλασσοπούλια πεθαίνουν ετησίως στις Ευρωπαϊκές θάλασσες εξαιτίας της τυχαίας παγίδευσης σε
αλιευτικά εργαλεία. Η BirdLife κάνει έκκληση προς την
Ε.Ε. για τη λήψη άμεσων μέτρων ώστε να σταματήσουν
οι άσκοποι θάνατοι των ειδών που προστατεύονται από
τη κοινοτική νομοθεσία. Η δράση αυτή περιλαμβάνει και
το ψήφισμα για τη βελτίωση των συνθηκών αλίευσης
που επιδόθηκε στην Επίτροπο Θαλάσσιας Πολιτικής και
Αλιείας, κα. Μαρία Δαμανάκη, τον Ιούνιο του 2010, με τις υπογραφές 23.000 πολιτών που συλλέχθηκαν μέσω διαδικτύου.
Μία στρατηγική-κλειδί για τη BirdLife είναι ο συνδυασμός της
έρευνας στη θάλασσα με την πολιτική και τις παρεμβάσεις, τόσο
σε επίπεδο εθνικών αρμόδιων αρχών, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, όλοι οι εταίροι της
BirdLife συνεργάστηκαν για την οργάνωση πρωτοβουλιών και
την κατάθεση θέσεων και προτάσεων σε σχέση με διάφορους
Κανονισμούς της Ε.Ε. Αυτή η προσπάθεια θα επηρεάσει σημαντικά τους μελλοντικούς πληθυσμούς των θαλασσοπουλιών στην
Ευρώπη.

Η δημιουργία πελαγικών και παράκτιων ΖΕΠ βάσει της Οδηγίας για τα Πουλιά, θα ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη σε πολλές περιοχές της Ε.Ε., μερικές από τις οποίες ήδη υφίστανται
μεγάλες πιέσεις από διαφόρους οικονομικούς τομείς όπως είναι τουρισμός, η θήρα ή δραστηριότητες αναψυχής. Η θέσπιση
των παράκτιων ΖΕΠ δεν οφελεί μόνο τα θαλασσοπούλια, αλλά
ταυτόχρονα εξασφαλίζει τη συμβατότητα της οικονομικής ανάπτυξης με τη φυσική αξία της κάθε επιμέρους περιοχής. Οργανωμένες εκδρομές, κέντρα επισκεπτών, πιστοποιημένα προϊόντα
που παράχθηκαν σε προστατευόμενες περιοχές αποτελούν προστιθέμενη αξία με οφέλη τόσο για τις τοπικές κοινωνίες, όσο και
για την άγρια πανίδα και χλωρίδα. Ιδιαίτερα, τα ελληνικά νησιά
αναμένεται να έχουν σημαντικά οφέλη από τη δημιουργία των
παράκτιων ΖΕΠ, καθώς τα Σχέδια Δράσης των προστατευόμενων αυτών περιοχών θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συζήτησης
και συνεννόησης όλων των οικονομικά εμπλεκόμενων τομέων
με σκοπό τη βέλτιστη προστασία και αξιοποίηση του νομικού αυτού καθεστώτος. Το μεγάλο πλεονέκτημα των πελαγικών ΖΕΠ,
παρόλο που είναι λιγότερες, βρίσκεται στην απλότητά τους,
τόσο όσον αφορά την εκτίμηση απειλών, όσο και τη διαχείρισής
τους, καθώς το 90% των διαχειριστικών κανόνων συσχετίζεται
με την αλιεία ή θαλάσσιες μεταφορές μαζί με την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, η θέσπιση των
πελαγικών ΖΕΠ αναμένεται να είναι ο βέλτιστος τρόπος για την
εξασφάλιση του διαλόγου ανάμεσα σε φορείς διατήρησης περιβάλλοντος και τους χρήστες των περιοχών αυτών.
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Όλα τα παραπάνω μπορούν να συνοψιστούν σε ένα απλό μήνυμα προς τους φορείς λήψης αποφάσεων και τους επιστήμονες
που εμπλέκονται σε θέματα διατήρησης: «Χρησιμοποιείστε την
πληροφορία που συλλέγουν οι εταίροι της BirdLife και εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο τα υφιστάμενα νομικά εργαλεία για την
προστασία της Ευρωπαϊκής Βιοποικιλότητας». Τους προσεχείς
μήνες η BirdLife θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της και θα
χρησιμοποιήσει τις ειδικές γνώσεις και πληροφορίες της, καθώς
και τα απαραίτητα νομικά εργαλεία για να εξασφαλίσει ότι τα
Κράτη Μέλη της Ε.Ε. θα προστατέψουν τις Σημαντικότερες Περιοχές για τα Πουλιά στη Θάλασσα.
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Η δημιουργία πελαγικών και παράκτιων ΖΕΠ βάσει της Οδηγίας για τα Πουλιά, θα ενισχύσει τη
βιώσιμη ανάπτυξη σε πολλές περιοχές της Ε.Ε.

Θ

αλασσοπούλια διαφόρων μορφών και μεγεθών απαντώνται σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Παρ’ όλες
τις διαφορές μεταξύ τους μοιράζονται μια κοινή εξάρτηση από το θαλάσσιο περιβάλλον στο οποίο περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους. Πολλά από τα θαλασσοπούλια
παρουσιάζουν εξαιρετικά μεγάλη κινητικότητα, διασχίζοντας
πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα θαλάσσιας έκτασης, αγνοώντας τα
εθνικά και διεθνή σύνορα και πλησιάζουν τη στεριά μόνο για
αναπαραγωγή.
Η ιδιαιτερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου λίγες μόνο χώρες έχουν θεσπίσει Aποκλειστικές Oικονομικές Zώνες (ΑΟΖ)
δυσκολεύει περαιτέρω τη διατήρηση και την προστασία της
θαλάσσιας βιοποικιλότητας από τα Κράτη Μέλη. Εντούτοις, η
πλειοψηφία των σημαντικών αποικιών θαλασσοπουλιών, ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται στην Ευρώπη, είναι γνωστές, με
ένα μικρό όμως ποσοστό από αυτές να υπόκειται ήδη σε κάποιο
καθεστώς προστασίας. Από την άλλη μεριά, οι συνήθειες και η
συμπεριφορά των θαλασσοπουλιών στη θάλασσα είναι πολύ λιγότερο γνωστές, με αποτέλεσμα λίγες μόνο θαλάσσιες περιοχές,
εξαιρετικά σημαντικές για την επιβίωσή τους, να έχουν οριοθετηθεί συστηματικά.
Οι κυριότερες απειλές για τα θαλασσοπούλια στην στεριά, όπως
είναι η μείωση των περιοχών αναπαραγωγής εξαιτίας της απώλειας ενδιαιτημάτων ή η μείωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας λόγω ειδών εισβολέων, μπορούν σχετικά εύκολα να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν. Ωστόσο, υπάρχει μια συνεχώς
αυξανόμενη ανάγκη προσδιορισμού και εφαρμογής μέτρων για
την επαρκή διατήρηση των θαλασσοπουλιών στη θάλασσα, μακριά από τις αποικίες τους, όπου περνούν το περισσότερο χρόνο
τους. Παρόλο που σε ορισμένες περιοχές καταγράφεται σημαντική πρόοδος στη μείωση της τυχαίας παγίδευσης των θαλασ-

σοπουλιών σε παραγάδια, το πρόβλημα αυτό παραμένει σοβαρό.
Ο συνδυασμός των θαλάσσιων αιολικών πάρκων, της επέκτασης
της αλιείας, της αυξανόμενης κυκλοφορίας των πλοίων και της
ενδεχόμενης αξιοποίησης του υποθαλάσσιου ορυκτού πλούτου
αυξάνει όλο και περισσότερο τις ανθρώπινες πιέσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αν δεν προηγηθεί κατάλληλος και προσεκτικός
σχεδιασμός, τα θαλασσοπούλια και η υπόλοιπη θαλάσσια πανίδα πιθανόν να υποστούν τις σοβαρές συνέπειες των δραστηριοτήτων αυτών.
Στοχεύοντας στην αντιμετώπιση των παραπάνω απειλών, αλλά
και στην καλύτερη κατανόηση της κατανομής και των μετακινήσεων των πουλιών στη θάλασσα, η BirdLife International
μέσω του Παγκόσμιου Προγράμματος για τα Θαλασσοπούλια
(Global Seabird Project), καθώς και του Προγράμματος για τις
Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΙΒΑ), διαδραματίζει έναν
καθοριστικό ρόλο, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα.
Οι ΙΒΑ της BirdLife, που επιλέγονται βάσει επιστημονικά τεκμηριωμένων κριτηρίων, έχουν αναγνωριστεί επανειλημμένα από
το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως η βάση αναφοράς για τον προσδιορισμό των Ζωνών Ειδικής Προστασίας
(ΖΕΠ) του δικτύου Natura 2000. Η επέκταση του προγράμματος
των ΙΒΑ στο θαλάσσιο περιβάλλον, αν και αποτέλεσε μια λογική
και σημαντική εξέλιξη, ωστόσο προέβαλε μια εννοιολογική και
πρακτική πρόκληση. Για το λόγο αυτό, η BirdLife δημοσίευσε
πρόσφατα την εκτενή αναφορά «Οδηγίες για τον προσδιορισμό των Θαλάσσιων ΙΒΑ» (“Marine IBA Toolkit”, http://www.
birdlife.org/eu/pdfs/Marinetoolkitnew.pdf) η οποία παρέχει
οδηγίες για τη διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων, καθώς
και για τον προσδιορισμό των Θαλάσσιων ΙΒΑ. Επίσης, η αναφορά αυτή αναγνωρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μια
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σημαντική συνδρομή στη δημιουργία του δικτύου Natura 2000
στο θαλάσσιο περιβάλλον και έχει παρουσιαστεί στα Κράτη
Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μια μεθοδολογία που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί στο προσδιορισμό των εθνικών ΖΕΠ.
Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, μαζί με άλλους εταίρους της
BirdLife στη Μεσόγειο, έχει συμβάλει ενεργά στη δημιουργία
των οδηγιών αυτών, μέσω της εφαρμογής και αξιολόγησης των
μεθόδων που προτείνονται (π.χ. Καταγραφή Θαλασσοπουλιών
από την Θάλασσα – μέθοδος ESAS), καθώς και μέσω της συμμετοχής σε συναντήσεις εργασίας για τη βελτίωση των μεθοδολογιών.
Σε συνδυασμό με την παραπάνω αναφορά, η BirdLife δημοσίευσε επίσης την αναφορά «Οι θαλάσσιες ΙΒΑ στην Ε.Ε.» (“Marine
IBAs in the EU”), εξαιτίας του ότι η προθεσμία για τη θέσπιση
των θαλάσσιων περιοχών Natura 2000 μέχρι το 2008 αγνοήθηκε επανειλημμένα από τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. Η ηλεκτρονική
αυτή αναφορά, η οποία ανανεώνεται κάθε έξι μήνες, παρέχει
μια ανασκόπηση της παρούσας κατάστασης και της προόδου ως
προς τη δημιουργία δικτύου Θαλάσσιων ΙΒΑ και ΖΕΠ. Το γενικό
συμπέρασμα της αναφοράς δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό:
μόνο 6 Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ολοκληρώσει το προσδιορισμό
των Θαλάσσιων ΙΒΑ, ενώ μόνο σε 4 από αυτές το μεγαλύτερο
μέρος των Θαλάσσιων ΙΒΑ προστατεύεται βάσει της Οδηγίας
για τα Πουλιά.
Ο συνδυασμός της επιστημονικής μελέτης στη θάλασσα με πολιτικές και νομικές ενέργειες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
(Ε.Ε. και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) είναι άλλο ένα κρίσιμο στοιχείο της στρατηγικής της BirdLife. Μια σειρά από
συντονισμένες πρωτοβουλίες και ενέργειες μεταξύ των
εταίρων της BirdLife, στόχευσαν στην αλλαγή διαφόρων Κανονισμών της Ε.Ε. και αναμένεται να έχουν σημαντικές συνέπειες στο μέλλον των θαλασσοπουλιών στην
Ευρώπη. Για παράδειγμα, η αλιεία που ρυθμίζεται από
την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (Κ.Αλ.Π.) είχε καταστρεπτικές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα, καθώς
το 72% των αλιευτικών αποθεμάτων υπεραλιεύεται και
πολλά θαλάσσια οικοσυστήματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή διαταραχές. Τα θαλασσοπούλια βρίσκονται
ανάμεσα στα θύματα της μη-βιώσιμης αλιείας, καθώς
200.000 θαλασσοπούλια πεθαίνουν ετησίως στις Ευρωπαϊκές θάλασσες εξαιτίας της τυχαίας παγίδευσης σε
αλιευτικά εργαλεία. Η BirdLife κάνει έκκληση προς την
Ε.Ε. για τη λήψη άμεσων μέτρων ώστε να σταματήσουν
οι άσκοποι θάνατοι των ειδών που προστατεύονται από
τη κοινοτική νομοθεσία. Η δράση αυτή περιλαμβάνει και
το ψήφισμα για τη βελτίωση των συνθηκών αλίευσης
που επιδόθηκε στην Επίτροπο Θαλάσσιας Πολιτικής και
Αλιείας, κα. Μαρία Δαμανάκη, τον Ιούνιο του 2010, με τις υπογραφές 23.000 πολιτών που συλλέχθηκαν μέσω διαδικτύου.
Μία στρατηγική-κλειδί για τη BirdLife είναι ο συνδυασμός της
έρευνας στη θάλασσα με την πολιτική και τις παρεμβάσεις, τόσο
σε επίπεδο εθνικών αρμόδιων αρχών, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, όλοι οι εταίροι της
BirdLife συνεργάστηκαν για την οργάνωση πρωτοβουλιών και
την κατάθεση θέσεων και προτάσεων σε σχέση με διάφορους
Κανονισμούς της Ε.Ε. Αυτή η προσπάθεια θα επηρεάσει σημαντικά τους μελλοντικούς πληθυσμούς των θαλασσοπουλιών στην
Ευρώπη.

Η δημιουργία πελαγικών και παράκτιων ΖΕΠ βάσει της Οδηγίας για τα Πουλιά, θα ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη σε πολλές περιοχές της Ε.Ε., μερικές από τις οποίες ήδη υφίστανται
μεγάλες πιέσεις από διαφόρους οικονομικούς τομείς όπως είναι τουρισμός, η θήρα ή δραστηριότητες αναψυχής. Η θέσπιση
των παράκτιων ΖΕΠ δεν οφελεί μόνο τα θαλασσοπούλια, αλλά
ταυτόχρονα εξασφαλίζει τη συμβατότητα της οικονομικής ανάπτυξης με τη φυσική αξία της κάθε επιμέρους περιοχής. Οργανωμένες εκδρομές, κέντρα επισκεπτών, πιστοποιημένα προϊόντα
που παράχθηκαν σε προστατευόμενες περιοχές αποτελούν προστιθέμενη αξία με οφέλη τόσο για τις τοπικές κοινωνίες, όσο και
για την άγρια πανίδα και χλωρίδα. Ιδιαίτερα, τα ελληνικά νησιά
αναμένεται να έχουν σημαντικά οφέλη από τη δημιουργία των
παράκτιων ΖΕΠ, καθώς τα Σχέδια Δράσης των προστατευόμενων αυτών περιοχών θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συζήτησης
και συνεννόησης όλων των οικονομικά εμπλεκόμενων τομέων
με σκοπό τη βέλτιστη προστασία και αξιοποίηση του νομικού αυτού καθεστώτος. Το μεγάλο πλεονέκτημα των πελαγικών ΖΕΠ,
παρόλο που είναι λιγότερες, βρίσκεται στην απλότητά τους,
τόσο όσον αφορά την εκτίμηση απειλών, όσο και τη διαχείρισής
τους, καθώς το 90% των διαχειριστικών κανόνων συσχετίζεται
με την αλιεία ή θαλάσσιες μεταφορές μαζί με την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, η θέσπιση των
πελαγικών ΖΕΠ αναμένεται να είναι ο βέλτιστος τρόπος για την
εξασφάλιση του διαλόγου ανάμεσα σε φορείς διατήρησης περιβάλλοντος και τους χρήστες των περιοχών αυτών.
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Όλα τα παραπάνω μπορούν να συνοψιστούν σε ένα απλό μήνυμα προς τους φορείς λήψης αποφάσεων και τους επιστήμονες
που εμπλέκονται σε θέματα διατήρησης: «Χρησιμοποιείστε την
πληροφορία που συλλέγουν οι εταίροι της BirdLife και εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο τα υφιστάμενα νομικά εργαλεία για την
προστασία της Ευρωπαϊκής Βιοποικιλότητας». Τους προσεχείς
μήνες η BirdLife θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της και θα
χρησιμοποιήσει τις ειδικές γνώσεις και πληροφορίες της, καθώς
και τα απαραίτητα νομικά εργαλεία για να εξασφαλίσει ότι τα
Κράτη Μέλη της Ε.Ε. θα προστατέψουν τις Σημαντικότερες Περιοχές για τα Πουλιά στη Θάλασσα.
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Νησίδες χωρίς ησυχία

Βραχόκηποι στο πέλαγος

Οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα στις νησίδες δημιουργεί πρόβλημα, αφού η οικολογική
αξία των νησίδων οφείλεται ακριβώς στην απουσία ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Βράχια των ελληνικών πελάγων που σφύζουν από ζωή.
Αυτοί οι πέτρινοι όγκοι που ξεπροβάλλουν από τη θάλασσα στο καλοκαιρινό μας ταξίδι στα νησιά, που άλλοτε τους κοιτάμε με δέος και άλλοτε αδιάφορα
- τι άγριο και άγονο τοπίο! - , σε αυτούς τους βράχους η φύση μας ξαφνιάζει και πάλι.

Τ

ην ξεχωριστή οικολογική αξία των ακατοίκητων νησίδων την έχουμε αναδείξει πολλές φορές στο παρελθόν.
Συνοπτικά, ας επαναλάβουμε τους τρεις βασικούς λόγους
για τους οποίους οι νησίδες είναι τόσο σημαντικές:

•
Κώστας
Παπακωνσταντίνου

Aethionema
retsina

•

•

Αποτελούν τον αποκλειστικό χώρο αναπαραγωγής για λίγα
αλλά πολύ σημαντικά είδη από θαλασσοπούλια, το Μαυροπετρίτη, όπως και για τη Μεσογειακή Φώκια.
Αποτελούν έναν ολοένα και πιο σημαντικό καταφύγιο για
πολλά ακόμα είδη πουλιών (διάφορα αρπακτικά, καλοβατικά, υδρόβια κ.λπ.) που δεν ζουν αποκλειστικά στις νησίδες
αλλά τελικά καταφεύγουν σε αυτές αναζητώντας ησυχία
για να φωλιάσουν ή να κουρνιάσουν.
Έχουν μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον για διάφορα ενδημικά ή πολύ ειδικευμένα είδη άγριας ζωής και για τον
τρόπο με τον οποίο αυτά έχουν προσαρμοστεί σε αυτό το
«ακραίο» περιβάλλον.

Αν εστιάσουμε στο βασικό λόγο για τον οποίο οι νησίδες έχουν
τόσο μεγάλη σημασία για την προστασία σπανίων ειδών – κυρίως πουλιών – τότε αυτός είναι απλός: από τις νησίδες απουσιάζει ο άνθρωπος, αλλά και τα επικίνδυνα για τα πουλιά χερσαία
σαρκοφάγα ζώα και οι αρουραίοι.
Και εφόσον ο μόνος τρόπος να βρεθεί στις νησίδες κάποιο επικίνδυνο ζώο είναι να το μεταφέρει άνθρωπος, τότε, στην ουσία,
η απουσία ανθρώπινης δραστηριότητας είναι το ένα, μεγάλο,
καθοριστικό στοιχείο που δίνει αξία στις νησίδες.
Κάποιοι άνθρωποι και κάποια ζώα – ιδίως οι αρουραίοι – καταστρέφουν συστηματικά τις φωλιές των πουλιών. Ωστόσο, η
θήρευση δεν είναι το μόνο πρόβλημα που πρέπει να αποτρέψουμε προκειμένου να προστατεύσουμε τα πουλιά σε μια νησίδα.
Η παρουσία ενός ανθρώπου, η θέα ενός θηρευτή (όπως, π.χ. ο
σκύλος που έχει μαζί του ο επισκέπτης) αρκεί για να προκαλέσει
αναστάτωση, ίσως και εγκατάλειψη μιας αποικίας. Η φωτιά που
άναψε μια παρέα στην παραλία, τα φώτα ενός ιστιοπλοϊκού το
βράδυ αρκούν για να αποπροσανατολίσουν δεκάδες Μύχους και

Αρτέμηδες και να χάσουν τις φωλιές τους – ή και να σκοτωθούν
όταν επιστρέφουν τη νύχτα στην αποικία.
Πολλοί πιστεύουν ότι με προσεκτικό σχεδιασμό και «σεβασμό
στο περιβάλλον» μπορούμε να σχεδιάσουμε επενδύσεις και, γενικά, ανθρώπινη παρουσία στις νησίδες.
Όπως, όμως, τονίσαμε παραπάνω, δεν είναι μόνο οι υποδομές
αλλά η ίδια η ανθρώπινη παρουσία που μειώνει την αξία μιας
νησίδας.
Σήμερα, ο πολλαπλασιασμός των σκαφών αναψυχής και των
σύγχρονων συστημάτων πλοήγησης κάνει τις άλλοτε έρημες νησίδες προσιτές σε πολλούς.
Ακόμη πιο ανησυχητικές είναι δύο ακόμη εξελίξεις που, θεωρώντας τις νησίδες «άχρηστους βράχους» και αγνοώντας την
οικολογική τους αξία, σχεδιάζονται με σκοπό την «αξιοποίησή»
τους: η εγκατάσταση αιολικών πάρκων και η εκποίηση για τουριστική αξιοποίηση.
Και στις δύο περιπτώσεις τα αποτελέσματα θα είναι ολέθρια για
την άγρια ζωή. Τα αιολικά πάρκα θα διαλύσουν το βιότοπο και
θα αποδεκατίσουν τα πουλιά, ενώ επιπλέον θα υπάρχουν φώτα,
επισκέψεις ανθρώπων κ.λπ. Οι τουριστικές εγκαταστάσεις, ακόμη κι αν σχεδιαστούν πολύ προσεκτικά, είναι σχεδόν βέβαιο ότι
θα προκαλέσουν έντονη ανθρώπινη παρουσία, φώτα κ.λπ.
Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση
είναι να ενημερώσουμε άμεσα τους επενδυτές. Να καταλάβουν
ότι οι περιοχές αυτές είναι σημαντικές και πολύ συχνά βρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών.
Αν πρόκειται να κάνουν σοβαρή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τότε αυτές αναπόφευκτα θα καταλήξουν σε περιβαλλοντικούς όρους (π.χ. αποκλεισμός μεγάλων περιοχών από
πρόσβαση, απαγόρευση κατοικίδιων, σχολαστική ησυχία, σβήσιμο κάθε φωτός το βράδυ κ.λπ.) που τελικά ίσως κάνουν την
επένδυσή τους ασύμφορη.
Τελικά, το μόνο που πρέπει να κάνουμε με τις νησίδες είναι να
παραδεχτούμε ότι όντως δεν κάνουν για τον άνθρωπο και να τις
αφήσουμε στην ησυχία τους!

Δ

ιαψεύδοντας την πρώτη, επιφανειακή εικόνα που μας
δίνουν, στην πραγματικότητα κρύβουν έναν ανεκτίμητο
φυσικό θησαυρό και αποτελούν πολύτιμα καταφύγια όχι
μόνο για τα θαλασσοπούλια, αλλά και για την άγρια χλωρίδα.
“Μα τι φυτά μπορεί να βγαίνουν στα βράχια;” Η απάντηση: όχι
τόσα πολλά σε αριθμό, αλλά ανάμεσά τους θα βρούμε αρκετά
πολύ σπάνια και με ιδιαίτερη οικολογική σημασία! Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των ενδημικών,
σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελλάδας είναι χασμόφυτα, δηλαδή φυτά τα οποία φυτρώνουν και μεγαλώνουν σε
σχισμές βράχων, με λίγο ή καθόλου χώμα, χρωματίζοντας τα
φαράγγια, τις ορθοπλαγιές και τις βραχονησίδες της χώρας.
Οι ελληνικές θάλασσες, που είναι γεμάτες με τέτοιες βραχώδεις
εκτάσεις, φιλοξενούν μεγάλο φυτικό πλούτο, με πολλές περιπτώσεις ειδών που είναι ενδημικά σε ένα νησί, μία βραχονησίδα
ή ένα τοπικό σύμπλεγμα νησιών, ως αποτέλεσμα των χιλιάδων
ετών απομόνωσης των περιοχών αυτών. Σε οποιαδήποτε μεριά
της νησιωτικής χώρας μπορεί να βρει κανείς τέτοιες περιπτώσεις: στο αρχιπέλαγος της Σκύρου, για παράδειγμα, βρίσκουμε
το είδος Aethionema retsina, μία αγριοβιολέτα που βρίσκεται
σε πολύ λίγα σημεία του ορεινού όγκου του Κόχυλα στη νότια
Σκύρο και στη γειτονική νησίδα Σκυροπούλα. Ο όμορφος αυτός θάμνος βγαίνει μονάχα σε κατακόρυφα βράχια κοντά στη
θάλασσα και θεωρείται ως είδος απειλούμενο με εξαφάνιση,
καθώς μόνο μερικές δεκάδες φυτά από αυτό το είδος έχουν
βρεθεί από το 1973 που περιγράφηκε για πρώτη φορά.
Ταξιδεύοντας στην άλλη μεριά του Αιγαίου, στα ανοικτά της
βορειοδυτικής Κρήτης φτάνουμε στην Άγρια Γραμβούσα.
Σε αυτή την ακατοίκητη βραχονησίδα επιβιώνει μία μικρή ετήσια
μαργαρίτα με το επιστημονικό όνομα Anthemis glaberrima, την
οποία βρίσκουμε μόνο σε αυτή τη νησίδα και τη γειτονική της,

την Ήμερη Γραμβούσα, σχεδόν αποκλειστικά μέσα σε κοιλώματα
με λίγο χώμα που σχηματίζονται στη βραχώδη ακτή της νησίδας.
Η βοτανική και οικολογική έρευνα στον ελληνικό νησιωτικό
χώρο έχει να επιδείξει πολλά ακόμη ενδιαφέροντα ευρήματα:
φυτά που είναι εξειδικευμένα στη διαβίωση στις ιδιαίτερες συνθήκες των βραχονησίδων (islet specialists) και σπάνια παρατηρούνται σε μεγαλύτερα νησιά˙ φυτά με καρπούς που μπορούν
να επιπλέουν και να ταξιδεύουν στην επιφάνεια της θάλασσας˙
ειδικές σχέσεις φυτών με τα πουλιά, που τα χρησιμοποιούν ως
θέσεις τροφοληψίας ή φωλιάσματος και αυτά με τη σειρά τους
βοηθούν στη διασπορά των σπόρων των φυτών. Αυτές οι ανέγγιχτες περιοχές, με λίγα λόγια, όχι μόνο φιλοξενούν μεγάλο (και,
πολλές φορές, ανεξερεύνητο!) οικολογικό πλούτο, αλλά αποτελούν και ζωντανά εργαστήρια της Φύσης.
Είναι σαφές, βεβαίως, πως τις μοναδικές οικολογικές σχέσεις
που διατηρούνται και εξελίσσονται σε αυτά τα απομονωμένα
οικοσυστήματα μπορούμε ακόμη και τις συναντούμε εκεί επειδή
μέχρι σήμερα δεν ήταν τόποι πρόσφοροι για την… θεοποιημένη
“αξιοποίηση”. Ακούγοντας, λοιπόν, κατά καιρούς τα σχέδια για
πωλήσεις νησίδων για τουριστική χρήση ή για εγκαταστάσεις
βιομηχανικών αιολικών σταθμών και εξορύξεις στη νησιωτική
χώρα, καλό θα είναι να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτές οι σοβαρές επεμβάσεις στα μικρά και ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες στην
άγρια ζωή. Και τελικά, αν είναι ζητούμενο να περιοριστούν οι
συνέπειες της αλόγιστης και άναρχης οικονομικής ανάπτυξης
στο φυσικό περιβάλλον, ένα σημαντικό βήμα είναι να αφήσουμε
ανέπαφες έστω αυτές τις λίγες περιοχές που γλίτωσαν από την
ανθρώπινη επέμβαση.
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Νησίδες χωρίς ησυχία

Βραχόκηποι στο πέλαγος

Οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα στις νησίδες δημιουργεί πρόβλημα, αφού η οικολογική
αξία των νησίδων οφείλεται ακριβώς στην απουσία ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Βράχια των ελληνικών πελάγων που σφύζουν από ζωή.
Αυτοί οι πέτρινοι όγκοι που ξεπροβάλλουν από τη θάλασσα στο καλοκαιρινό μας ταξίδι στα νησιά, που άλλοτε τους κοιτάμε με δέος και άλλοτε αδιάφορα
- τι άγριο και άγονο τοπίο! - , σε αυτούς τους βράχους η φύση μας ξαφνιάζει και πάλι.

Τ

ην ξεχωριστή οικολογική αξία των ακατοίκητων νησίδων την έχουμε αναδείξει πολλές φορές στο παρελθόν.
Συνοπτικά, ας επαναλάβουμε τους τρεις βασικούς λόγους
για τους οποίους οι νησίδες είναι τόσο σημαντικές:

•
Κώστας
Παπακωνσταντίνου

Aethionema
retsina

•

•

Αποτελούν τον αποκλειστικό χώρο αναπαραγωγής για λίγα
αλλά πολύ σημαντικά είδη από θαλασσοπούλια, το Μαυροπετρίτη, όπως και για τη Μεσογειακή Φώκια.
Αποτελούν έναν ολοένα και πιο σημαντικό καταφύγιο για
πολλά ακόμα είδη πουλιών (διάφορα αρπακτικά, καλοβατικά, υδρόβια κ.λπ.) που δεν ζουν αποκλειστικά στις νησίδες
αλλά τελικά καταφεύγουν σε αυτές αναζητώντας ησυχία
για να φωλιάσουν ή να κουρνιάσουν.
Έχουν μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον για διάφορα ενδημικά ή πολύ ειδικευμένα είδη άγριας ζωής και για τον
τρόπο με τον οποίο αυτά έχουν προσαρμοστεί σε αυτό το
«ακραίο» περιβάλλον.

Αν εστιάσουμε στο βασικό λόγο για τον οποίο οι νησίδες έχουν
τόσο μεγάλη σημασία για την προστασία σπανίων ειδών – κυρίως πουλιών – τότε αυτός είναι απλός: από τις νησίδες απουσιάζει ο άνθρωπος, αλλά και τα επικίνδυνα για τα πουλιά χερσαία
σαρκοφάγα ζώα και οι αρουραίοι.
Και εφόσον ο μόνος τρόπος να βρεθεί στις νησίδες κάποιο επικίνδυνο ζώο είναι να το μεταφέρει άνθρωπος, τότε, στην ουσία,
η απουσία ανθρώπινης δραστηριότητας είναι το ένα, μεγάλο,
καθοριστικό στοιχείο που δίνει αξία στις νησίδες.
Κάποιοι άνθρωποι και κάποια ζώα – ιδίως οι αρουραίοι – καταστρέφουν συστηματικά τις φωλιές των πουλιών. Ωστόσο, η
θήρευση δεν είναι το μόνο πρόβλημα που πρέπει να αποτρέψουμε προκειμένου να προστατεύσουμε τα πουλιά σε μια νησίδα.
Η παρουσία ενός ανθρώπου, η θέα ενός θηρευτή (όπως, π.χ. ο
σκύλος που έχει μαζί του ο επισκέπτης) αρκεί για να προκαλέσει
αναστάτωση, ίσως και εγκατάλειψη μιας αποικίας. Η φωτιά που
άναψε μια παρέα στην παραλία, τα φώτα ενός ιστιοπλοϊκού το
βράδυ αρκούν για να αποπροσανατολίσουν δεκάδες Μύχους και

Αρτέμηδες και να χάσουν τις φωλιές τους – ή και να σκοτωθούν
όταν επιστρέφουν τη νύχτα στην αποικία.
Πολλοί πιστεύουν ότι με προσεκτικό σχεδιασμό και «σεβασμό
στο περιβάλλον» μπορούμε να σχεδιάσουμε επενδύσεις και, γενικά, ανθρώπινη παρουσία στις νησίδες.
Όπως, όμως, τονίσαμε παραπάνω, δεν είναι μόνο οι υποδομές
αλλά η ίδια η ανθρώπινη παρουσία που μειώνει την αξία μιας
νησίδας.
Σήμερα, ο πολλαπλασιασμός των σκαφών αναψυχής και των
σύγχρονων συστημάτων πλοήγησης κάνει τις άλλοτε έρημες νησίδες προσιτές σε πολλούς.
Ακόμη πιο ανησυχητικές είναι δύο ακόμη εξελίξεις που, θεωρώντας τις νησίδες «άχρηστους βράχους» και αγνοώντας την
οικολογική τους αξία, σχεδιάζονται με σκοπό την «αξιοποίησή»
τους: η εγκατάσταση αιολικών πάρκων και η εκποίηση για τουριστική αξιοποίηση.
Και στις δύο περιπτώσεις τα αποτελέσματα θα είναι ολέθρια για
την άγρια ζωή. Τα αιολικά πάρκα θα διαλύσουν το βιότοπο και
θα αποδεκατίσουν τα πουλιά, ενώ επιπλέον θα υπάρχουν φώτα,
επισκέψεις ανθρώπων κ.λπ. Οι τουριστικές εγκαταστάσεις, ακόμη κι αν σχεδιαστούν πολύ προσεκτικά, είναι σχεδόν βέβαιο ότι
θα προκαλέσουν έντονη ανθρώπινη παρουσία, φώτα κ.λπ.
Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση
είναι να ενημερώσουμε άμεσα τους επενδυτές. Να καταλάβουν
ότι οι περιοχές αυτές είναι σημαντικές και πολύ συχνά βρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών.
Αν πρόκειται να κάνουν σοβαρή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τότε αυτές αναπόφευκτα θα καταλήξουν σε περιβαλλοντικούς όρους (π.χ. αποκλεισμός μεγάλων περιοχών από
πρόσβαση, απαγόρευση κατοικίδιων, σχολαστική ησυχία, σβήσιμο κάθε φωτός το βράδυ κ.λπ.) που τελικά ίσως κάνουν την
επένδυσή τους ασύμφορη.
Τελικά, το μόνο που πρέπει να κάνουμε με τις νησίδες είναι να
παραδεχτούμε ότι όντως δεν κάνουν για τον άνθρωπο και να τις
αφήσουμε στην ησυχία τους!

Δ

ιαψεύδοντας την πρώτη, επιφανειακή εικόνα που μας
δίνουν, στην πραγματικότητα κρύβουν έναν ανεκτίμητο
φυσικό θησαυρό και αποτελούν πολύτιμα καταφύγια όχι
μόνο για τα θαλασσοπούλια, αλλά και για την άγρια χλωρίδα.
“Μα τι φυτά μπορεί να βγαίνουν στα βράχια;” Η απάντηση: όχι
τόσα πολλά σε αριθμό, αλλά ανάμεσά τους θα βρούμε αρκετά
πολύ σπάνια και με ιδιαίτερη οικολογική σημασία! Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των ενδημικών,
σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελλάδας είναι χασμόφυτα, δηλαδή φυτά τα οποία φυτρώνουν και μεγαλώνουν σε
σχισμές βράχων, με λίγο ή καθόλου χώμα, χρωματίζοντας τα
φαράγγια, τις ορθοπλαγιές και τις βραχονησίδες της χώρας.
Οι ελληνικές θάλασσες, που είναι γεμάτες με τέτοιες βραχώδεις
εκτάσεις, φιλοξενούν μεγάλο φυτικό πλούτο, με πολλές περιπτώσεις ειδών που είναι ενδημικά σε ένα νησί, μία βραχονησίδα
ή ένα τοπικό σύμπλεγμα νησιών, ως αποτέλεσμα των χιλιάδων
ετών απομόνωσης των περιοχών αυτών. Σε οποιαδήποτε μεριά
της νησιωτικής χώρας μπορεί να βρει κανείς τέτοιες περιπτώσεις: στο αρχιπέλαγος της Σκύρου, για παράδειγμα, βρίσκουμε
το είδος Aethionema retsina, μία αγριοβιολέτα που βρίσκεται
σε πολύ λίγα σημεία του ορεινού όγκου του Κόχυλα στη νότια
Σκύρο και στη γειτονική νησίδα Σκυροπούλα. Ο όμορφος αυτός θάμνος βγαίνει μονάχα σε κατακόρυφα βράχια κοντά στη
θάλασσα και θεωρείται ως είδος απειλούμενο με εξαφάνιση,
καθώς μόνο μερικές δεκάδες φυτά από αυτό το είδος έχουν
βρεθεί από το 1973 που περιγράφηκε για πρώτη φορά.
Ταξιδεύοντας στην άλλη μεριά του Αιγαίου, στα ανοικτά της
βορειοδυτικής Κρήτης φτάνουμε στην Άγρια Γραμβούσα.
Σε αυτή την ακατοίκητη βραχονησίδα επιβιώνει μία μικρή ετήσια
μαργαρίτα με το επιστημονικό όνομα Anthemis glaberrima, την
οποία βρίσκουμε μόνο σε αυτή τη νησίδα και τη γειτονική της,

την Ήμερη Γραμβούσα, σχεδόν αποκλειστικά μέσα σε κοιλώματα
με λίγο χώμα που σχηματίζονται στη βραχώδη ακτή της νησίδας.
Η βοτανική και οικολογική έρευνα στον ελληνικό νησιωτικό
χώρο έχει να επιδείξει πολλά ακόμη ενδιαφέροντα ευρήματα:
φυτά που είναι εξειδικευμένα στη διαβίωση στις ιδιαίτερες συνθήκες των βραχονησίδων (islet specialists) και σπάνια παρατηρούνται σε μεγαλύτερα νησιά˙ φυτά με καρπούς που μπορούν
να επιπλέουν και να ταξιδεύουν στην επιφάνεια της θάλασσας˙
ειδικές σχέσεις φυτών με τα πουλιά, που τα χρησιμοποιούν ως
θέσεις τροφοληψίας ή φωλιάσματος και αυτά με τη σειρά τους
βοηθούν στη διασπορά των σπόρων των φυτών. Αυτές οι ανέγγιχτες περιοχές, με λίγα λόγια, όχι μόνο φιλοξενούν μεγάλο (και,
πολλές φορές, ανεξερεύνητο!) οικολογικό πλούτο, αλλά αποτελούν και ζωντανά εργαστήρια της Φύσης.
Είναι σαφές, βεβαίως, πως τις μοναδικές οικολογικές σχέσεις
που διατηρούνται και εξελίσσονται σε αυτά τα απομονωμένα
οικοσυστήματα μπορούμε ακόμη και τις συναντούμε εκεί επειδή
μέχρι σήμερα δεν ήταν τόποι πρόσφοροι για την… θεοποιημένη
“αξιοποίηση”. Ακούγοντας, λοιπόν, κατά καιρούς τα σχέδια για
πωλήσεις νησίδων για τουριστική χρήση ή για εγκαταστάσεις
βιομηχανικών αιολικών σταθμών και εξορύξεις στη νησιωτική
χώρα, καλό θα είναι να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτές οι σοβαρές επεμβάσεις στα μικρά και ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες στην
άγρια ζωή. Και τελικά, αν είναι ζητούμενο να περιοριστούν οι
συνέπειες της αλόγιστης και άναρχης οικονομικής ανάπτυξης
στο φυσικό περιβάλλον, ένα σημαντικό βήμα είναι να αφήσουμε
ανέπαφες έστω αυτές τις λίγες περιοχές που γλίτωσαν από την
ανθρώπινη επέμβαση.
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Η σημασία των νησίδων και των θαλάσσιων Natura για τα θαλάσσια θηλαστικά
Τόσο τα νησιά και οι νησίδες, όσο και οι θαλάσσιες περιοχές γύρω από αυτά είναι εξαιρετικά
σημαντικές για τη ζωή των θαλασσοπουλιών.

Πάνος
Δενδρινός
&
Στέλλα Αδαμαντοπούλου
MOm –
Εταιρεία για
τη Μελέτη και
Προστασία
της Μεσογειακής Φώκιας

Λ

αμβάνοντας υπόψη το δεδομένο αυτό, καθώς και το δεδομένο ότι μέχρι πρόσφατα δεν είχαν πραγματοποιηθεί συστηματικές καταγραφές των θαλασσοπουλιών σε εθνικό
επίπεδο η Ορνιθολογική πραγματοποιεί από το 2009 το πρόγραμμα LIFE-Φύση: «Υλοποίηση δράσεων διατήρησης για τον Θαλασσοκόρακα και τον Αιγαιόγλαρο και αναγνώριση Θαλάσσιων
Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας». Παράλληλα
τόσο οι ακτές των νησιών όσο και η τριγύρω θάλασσα έχουν εξαιρετική σημασία και για μια άλλη ομάδα θαλάσσιων οργανισμών,
τα θαλάσσια θηλαστικά. Έτσι στις αποστολές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE για την καταγραφή

•

•

•

•
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των θαλασσοπουλιών καταγράφονται εξαιρετικά σημαντικές πληροφορίες και για τα θαλάσσια θηλαστικά. Δυστυχώς, αν και στις
ελληνικές θάλασσες ζουν 14 είδη θαλάσσιων θηλαστικών, πολλά
από τα οποία είναι εξαιρετικά σπάνια, το ελληνικό κοινό στη μεγάλη του πλειοψηφία έχει ελάχιστη γνώση για την ύπαρξή τους και
τη μεγάλη σημασία τους για τα θαλάσσια οικοσυστήματα.
Για να καλύψουν αυτό το κενό γνώσης η MOm, από το Σεπτέμβριο του 2010, σε συνεργασία με το WWF Ελλάς, υλοποιούν το
πρόγραμμα «Θάλασσα: Μάθε, Δράσε, Προστάτεψε». Πρόκειται
για μια «Ενημερωτική, Εκπαιδευτική, Συμμετοχική Εκστρατεία για
τα Θαλάσσια Θηλαστικά στην Ελλάδα». Η εκστρατεία, που θα διαρκέσει 40 μήνες, χρηματοδοτείται κατά 50% από το χρηματοδοτικό εργαλείο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, LIFE+
Information Communication και θα υλοποιηθεί με τη συνδρομή
του Ινστιτούτου Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος και το Tethys
Research Institute.
Κύριος στόχος του προγράμματος “Θάλασσα” είναι η αντιμετώπιση ενός σημαντικού περιβαλλοντικού προβλήματος για το θαλάσσιο περιβάλλον της Ελλάδας, το οποίο αφορά στη διατήρηση
όλων των σπάνιων και απειλούμενων θαλάσσιων θηλαστικών
που φιλοξενούνται στα ελληνικά νερά.
Οι απειλές που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια θηλαστικά είναι:
•
Εξάντληση τροφής: εξάντληση των πόρων λόγω της υπεραλίευσης.

•

Τυχαίες εμπλοκές σε αλιευτικά εργαλεία: Θνησιμότητα
ή τραυματισμοί που προκαλούνται από τυχαία εμπλοκή σε
αλιευτικά εργαλεία.
Ηθελημένη θανάτωση: Αλίευση για κατανάλωση από τον
άνθρωπο ή αιχμαλωσία, ή θανάτωση λόγω των ζημιών στα
αλιευτικά εργαλεία.
Συγκρούσεις και ατυχήματα με πλοία: Θνησιμότητα ή
τραυματισμοί που προκαλούνται από προσκρούσεις σε σκάφη.
Ενόχληση: Διαταραχή της συμπεριφοράς μέσω σκόπιμων
ή μη σκόπιμων προσεγγίσεων, που μπορεί να προκαλέσουν
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον πληθυσμό.
•
Ακουστική ρύπανση: Θνησιμότητα ή τραυματισμός από την έκθεση σε παρατεταμένους τεχνητούς ήχους.
•
Κατάποση στερεών υπολειμμάτων: Θνησιμότητα ή τραυματισμός από την κατάποση ξένων
αντικειμένων και υλικών.
•
Μόλυνση από ξενοβιοτικές ενώσεις:
Συσσώρευση στους ιστούς των οργανισμών ξενοβιοτικών ενώσεων που επηρεάζουν αρνητικά την
υγεία των θηλαστικών.
•
Πετρελαϊκή ρύπανση: Θνησιμότητα ή προβλήματα υγείας από μόλυνση, επαφή ή κατάποση
υδρογονανθράκων που προέρχονται από πετρελαιοκηλίδες.
•
Αλλαγή του οικοσυστήματος: Επιπτώσεις
από την υποβάθμιση του οικοτόπου (τουρισμός, αλιεία, χρήση δυναμίτη, στρατιωτικές ασκήσεις, ανθρώπινη παρέμβαση στις παράκτιες περιοχές).
Η αλλαγή του κλίματος: Υπάρχουν πιθανότητες οι πληθυσμοί να επηρεαστούν από τις αλλαγές στο οικοσύστημα που
απορρέουν από την αλλαγή του κλίματος.

Μέσω των στόχων που θέτονται, τόσο σε ατομικό όσο και σε
συλλογικό επίπεδο αλλά και επίπεδο αρχών και των ομάδων του
κοινού στις οποίες απευθύνεται η εκστρατεία «Θάλασσα», υπογραμμίζεται η σπουδαιότητα της θεσμοθέτησης θαλάσσιων
περιοχών Natura, ως ένα από τα βασικά μέτρα μιας συνολικής προσπάθειας για τη διατήρηση και προστασία όλων
των σπάνιων θαλάσσιων θηλαστικών που ζουν στις ελληνικές θάλασσες.
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Τα ερπετά του Αιγαίου
Το Αιγαίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά
εργαστήρια για τη μελέτη της εξέλιξης.
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πό το Πλειόκαινο ως σήμερα συνέβησαν εκτεταμένες γεωλογικές και κλιματικές αλλαγές που οδήγησαν σε έντονο ανάγλυφο, εκτεταμένο κερματισμό και τοπικές απομονώσεις, και σε αξιοσημείωτη ποικιλία ενδιαιτημάτων. Πολλά
από τα σημερινά νησιά υπήρξαν ενωμένα μεταξύ τους ή με τον
κεντρικό κορμό της χώρας ή της Μικράς Ασίας. Αυτή η γεωλογική ιστορία σε συνδυασμό με τη γεωγραφική θέση του ελλαδικού
χώρου, ανάμεσα σε τρεις ηπείρους με διαφορετικά χαρακτηριστικά, και το ήπιο κλίμα είναι οι κυριότεροι παράγοντες που συνέβαλαν στον πλούτο και την ιδιαιτερότητα της βιοποικιλότητας
του Αιγαίου. Δεν πρέπει επίσης να αγνοήσουμε την ανθρώπινη
παρουσία που υπήρξε συνεχής στην περιοχή επί τουλάχιστον
10.000 χρόνια.

Η ερπετοπανίδα του Αιγαίου είναι πλούσια σε είδη καθώς περιλαμβάνει 52 από τα 64 είδη ερπετών που υπάρχουν συνολικά
στην Ελλάδα και 11 από τα 22 είδη αμφιβίων. Χαρακτηρίζεται επίσης από υψηλό ενδημισμό καθώς στο Αιγαίο συναντάμε και τα τρία ενδημικά αμφίβια της χώρας μας: την Κοχυλίνα
Lyciasalamandra helverseni στην Κάρπαθο, τη Σαρία και την
Κάσο, τον Κρητικό Βάτραχο Pelophylax cretensis και το Βάτραχο της Καρπάθου Pelophylax cerigensis στα αντίστοιχα νησιά.
Πέντε, από τα συνολικά εννιά, ενδημικά είδη ερπετών της Ελλάδας ζουν στα νησιά και τις βραχονησίδες του Αιγαίου: η Σαύρα της Μήλου P. milensis και η Οχιά της Μήλου Macrovipera
schweizeri στο αντίστοιχο συγκρότημα, η Σαύρα της Σκύρου
Podarcis gaigeae στη Σκύρο και τα γειτονικά νησιά, το Κλωστιδάκι P. cretensis στις νησίδες Πρασονήσι και Λαγούβαρδος
βόρεια των Αντικυθήρων, και η Λεβεντόσαυρα P. levendis στην
Κρήτη.
Η εξάπλωση των ερπετών και των αμφιβίων στο Αιγαίο ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τη γεωλογική ιστορία των νησιών. Η βαθιά
μεσο-αιγαιακή αύλακα που διασχίζει το Αιγαίο από την Κάρπαθο
ως τη Χαλκιδική ξεχωρίζει την ευρωπαϊκή από την ανατολική ερπετοπανίδα. Ο Οφίσωψ Ophisops elegans είναι κοινό είδος στο
ανατολικό και βόρειο Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα και η αύλακα
είναι το δυτικότερο όριο εξάπλωσης του. Άλλα είδη με δυτικότερο όριο εξάπλωσης το Αιγαίο είναι η Χρυσόσαυρα Trachylepis
aurata στην Κω, τη Σύμη, τη Ρόδο και τη Σάμο, η Αμφίσβαινα Blanus strauchi στα Δωδεκάνησα, ο Ασιατικός βάτραχος
Pelophylax bedriagae στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και ο
Κουρκούταβλος Lyciasalamandra luschani στο Καστελόριζο. Κάποια είδη, όπως το κοινό σε όλο το Αιγαίο Σαμιαμίδι Cyrtopodion
kotschyi ή ο Οφιόμορος Ophiomorus punctatissimus που σήμερα
βρίσκεται στα Κύθηρα και στο Καστελόριζο, ήταν ήδη παρόντα
στο Αιγαίο πριν από το άνοιγμα της αύλακας. Τέλος τα φίδια
απουσιάζουν από την Ανάφη και την Αστυπάλαια, αποτέλεσμα
της πολύ παλιάς απομόνωσης αυτών των νησιών (πριν από περισσότερα από 15.000 χρόνια).
Η νησιωτική ερπετοπανίδα απειλείται κυρίως από την καταστροφή και υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων των ειδών, η οποία

Σαλαμάνδρα της
Καρπάθου
Lyciasalamandra
helverseni

μεταφράζεται σε άναρχη οικιστική επέκταση, εξορύξεις και πυρκαγιές. Για είδη όπως οι ενδημικές σαύρες, ο κοινός χαμαιλέοντας, το φίδι της Γυάρου και η οχιά της Μήλου, η ίδια η περιορισμένη εξάπλωσή τους αποτελεί παράγοντα κίνδυνου καθώς
οι πληθυσμοί τους είναι εξαιρετικά ευάλωτοι και ακόμη και μια
μέτριας έντασης όχληση να είναι δυνατό να εξαφανίσει ολόκληρο πληθυσμό. Η ελάττωση των βροχοπτώσεων και η ξηρασία απειλούν ειδικότερα τα αμφίβια αλλά και τις νεροχελώνες.
Η παράνομη συλλογή ατόμων αλλά και η θνησιμότητα στους
δρόμους αποτελούν επιπλέον απειλές για είδη όπως ο κοινός
χαμαιλέοντας και η οχιά της Μήλου.
Στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας, η
δερματοχελώνα Dermochelys coriacea και ο βάτραχος της Καρπάθου αξιολογούνται ως είδη Κρισίμως Κινδυνεύοντα και το ίδιο
ισχύει για τους πληθυσμούς της κοχυλίνας στην Κάσο. Στα Κινδυνεύοντα συναντάμε τις θαλάσσιες χελώνες καρέττα Caretta
caretta και πράσινη θαλασσοχελώνα Chelonia mydas, τον κοινό
χαμαιλέοντα, την οχιά της Μήλου και τον Κρητικό βάτραχο. Είδη
Τρωτά χαρακτηρίζονται οι ενδημικές σαύρες κλωστιδάκι και λεβεντόσαυρα, το φίδι της Γυάρου και ο κουρκούταβλος.
Τα νησιά και οι βραχονησίδες του Αιγαίου αποτέλεσαν και αποτελούν ένα μοναδικό εργαστήριο πειραματισμού της εξέλιξης
και πολύ σημαντικό φυσικό καταφύγιο για τα αμφίβια και ερπετά. Για χιλιετίες συνυπάρχουν με τον άνθρωπο αλλά πλέον η
επιβίωσή τους εξαρτάται από τον εξορθολογισμό των ανθρώπινων επεμβάσεων ή και από την ιδιαίτερη προσοχή στις πολύ
ευαίσθητες βραχονησίδες.
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Η σημασία των νησίδων και των θαλάσσιων Natura για τα θαλάσσια θηλαστικά
Τόσο τα νησιά και οι νησίδες, όσο και οι θαλάσσιες περιοχές γύρω από αυτά είναι εξαιρετικά
σημαντικές για τη ζωή των θαλασσοπουλιών.
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&
Στέλλα Αδαμαντοπούλου
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τη Μελέτη και
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Λ

αμβάνοντας υπόψη το δεδομένο αυτό, καθώς και το δεδομένο ότι μέχρι πρόσφατα δεν είχαν πραγματοποιηθεί συστηματικές καταγραφές των θαλασσοπουλιών σε εθνικό
επίπεδο η Ορνιθολογική πραγματοποιεί από το 2009 το πρόγραμμα LIFE-Φύση: «Υλοποίηση δράσεων διατήρησης για τον Θαλασσοκόρακα και τον Αιγαιόγλαρο και αναγνώριση Θαλάσσιων
Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας». Παράλληλα
τόσο οι ακτές των νησιών όσο και η τριγύρω θάλασσα έχουν εξαιρετική σημασία και για μια άλλη ομάδα θαλάσσιων οργανισμών,
τα θαλάσσια θηλαστικά. Έτσι στις αποστολές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE για την καταγραφή

•

•

•

•
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των θαλασσοπουλιών καταγράφονται εξαιρετικά σημαντικές πληροφορίες και για τα θαλάσσια θηλαστικά. Δυστυχώς, αν και στις
ελληνικές θάλασσες ζουν 14 είδη θαλάσσιων θηλαστικών, πολλά
από τα οποία είναι εξαιρετικά σπάνια, το ελληνικό κοινό στη μεγάλη του πλειοψηφία έχει ελάχιστη γνώση για την ύπαρξή τους και
τη μεγάλη σημασία τους για τα θαλάσσια οικοσυστήματα.
Για να καλύψουν αυτό το κενό γνώσης η MOm, από το Σεπτέμβριο του 2010, σε συνεργασία με το WWF Ελλάς, υλοποιούν το
πρόγραμμα «Θάλασσα: Μάθε, Δράσε, Προστάτεψε». Πρόκειται
για μια «Ενημερωτική, Εκπαιδευτική, Συμμετοχική Εκστρατεία για
τα Θαλάσσια Θηλαστικά στην Ελλάδα». Η εκστρατεία, που θα διαρκέσει 40 μήνες, χρηματοδοτείται κατά 50% από το χρηματοδοτικό εργαλείο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, LIFE+
Information Communication και θα υλοποιηθεί με τη συνδρομή
του Ινστιτούτου Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος και το Tethys
Research Institute.
Κύριος στόχος του προγράμματος “Θάλασσα” είναι η αντιμετώπιση ενός σημαντικού περιβαλλοντικού προβλήματος για το θαλάσσιο περιβάλλον της Ελλάδας, το οποίο αφορά στη διατήρηση
όλων των σπάνιων και απειλούμενων θαλάσσιων θηλαστικών
που φιλοξενούνται στα ελληνικά νερά.
Οι απειλές που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια θηλαστικά είναι:
•
Εξάντληση τροφής: εξάντληση των πόρων λόγω της υπεραλίευσης.

•

Τυχαίες εμπλοκές σε αλιευτικά εργαλεία: Θνησιμότητα
ή τραυματισμοί που προκαλούνται από τυχαία εμπλοκή σε
αλιευτικά εργαλεία.
Ηθελημένη θανάτωση: Αλίευση για κατανάλωση από τον
άνθρωπο ή αιχμαλωσία, ή θανάτωση λόγω των ζημιών στα
αλιευτικά εργαλεία.
Συγκρούσεις και ατυχήματα με πλοία: Θνησιμότητα ή
τραυματισμοί που προκαλούνται από προσκρούσεις σε σκάφη.
Ενόχληση: Διαταραχή της συμπεριφοράς μέσω σκόπιμων
ή μη σκόπιμων προσεγγίσεων, που μπορεί να προκαλέσουν
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον πληθυσμό.
•
Ακουστική ρύπανση: Θνησιμότητα ή τραυματισμός από την έκθεση σε παρατεταμένους τεχνητούς ήχους.
•
Κατάποση στερεών υπολειμμάτων: Θνησιμότητα ή τραυματισμός από την κατάποση ξένων
αντικειμένων και υλικών.
•
Μόλυνση από ξενοβιοτικές ενώσεις:
Συσσώρευση στους ιστούς των οργανισμών ξενοβιοτικών ενώσεων που επηρεάζουν αρνητικά την
υγεία των θηλαστικών.
•
Πετρελαϊκή ρύπανση: Θνησιμότητα ή προβλήματα υγείας από μόλυνση, επαφή ή κατάποση
υδρογονανθράκων που προέρχονται από πετρελαιοκηλίδες.
•
Αλλαγή του οικοσυστήματος: Επιπτώσεις
από την υποβάθμιση του οικοτόπου (τουρισμός, αλιεία, χρήση δυναμίτη, στρατιωτικές ασκήσεις, ανθρώπινη παρέμβαση στις παράκτιες περιοχές).
Η αλλαγή του κλίματος: Υπάρχουν πιθανότητες οι πληθυσμοί να επηρεαστούν από τις αλλαγές στο οικοσύστημα που
απορρέουν από την αλλαγή του κλίματος.

Μέσω των στόχων που θέτονται, τόσο σε ατομικό όσο και σε
συλλογικό επίπεδο αλλά και επίπεδο αρχών και των ομάδων του
κοινού στις οποίες απευθύνεται η εκστρατεία «Θάλασσα», υπογραμμίζεται η σπουδαιότητα της θεσμοθέτησης θαλάσσιων
περιοχών Natura, ως ένα από τα βασικά μέτρα μιας συνολικής προσπάθειας για τη διατήρηση και προστασία όλων
των σπάνιων θαλάσσιων θηλαστικών που ζουν στις ελληνικές θάλασσες.
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10.000 χρόνια.

Η ερπετοπανίδα του Αιγαίου είναι πλούσια σε είδη καθώς περιλαμβάνει 52 από τα 64 είδη ερπετών που υπάρχουν συνολικά
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Κάσο, τον Κρητικό Βάτραχο Pelophylax cretensis και το Βάτραχο της Καρπάθου Pelophylax cerigensis στα αντίστοιχα νησιά.
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Pelophylax bedriagae στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και ο
Κουρκούταβλος Lyciasalamandra luschani στο Καστελόριζο. Κάποια είδη, όπως το κοινό σε όλο το Αιγαίο Σαμιαμίδι Cyrtopodion
kotschyi ή ο Οφιόμορος Ophiomorus punctatissimus που σήμερα
βρίσκεται στα Κύθηρα και στο Καστελόριζο, ήταν ήδη παρόντα
στο Αιγαίο πριν από το άνοιγμα της αύλακας. Τέλος τα φίδια
απουσιάζουν από την Ανάφη και την Αστυπάλαια, αποτέλεσμα
της πολύ παλιάς απομόνωσης αυτών των νησιών (πριν από περισσότερα από 15.000 χρόνια).
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μεταφράζεται σε άναρχη οικιστική επέκταση, εξορύξεις και πυρκαγιές. Για είδη όπως οι ενδημικές σαύρες, ο κοινός χαμαιλέοντας, το φίδι της Γυάρου και η οχιά της Μήλου, η ίδια η περιορισμένη εξάπλωσή τους αποτελεί παράγοντα κίνδυνου καθώς
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δρόμους αποτελούν επιπλέον απειλές για είδη όπως ο κοινός
χαμαιλέοντας και η οχιά της Μήλου.
Στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας, η
δερματοχελώνα Dermochelys coriacea και ο βάτραχος της Καρπάθου αξιολογούνται ως είδη Κρισίμως Κινδυνεύοντα και το ίδιο
ισχύει για τους πληθυσμούς της κοχυλίνας στην Κάσο. Στα Κινδυνεύοντα συναντάμε τις θαλάσσιες χελώνες καρέττα Caretta
caretta και πράσινη θαλασσοχελώνα Chelonia mydas, τον κοινό
χαμαιλέοντα, την οχιά της Μήλου και τον Κρητικό βάτραχο. Είδη
Τρωτά χαρακτηρίζονται οι ενδημικές σαύρες κλωστιδάκι και λεβεντόσαυρα, το φίδι της Γυάρου και ο κουρκούταβλος.
Τα νησιά και οι βραχονησίδες του Αιγαίου αποτέλεσαν και αποτελούν ένα μοναδικό εργαστήριο πειραματισμού της εξέλιξης
και πολύ σημαντικό φυσικό καταφύγιο για τα αμφίβια και ερπετά. Για χιλιετίες συνυπάρχουν με τον άνθρωπο αλλά πλέον η
επιβίωσή τους εξαρτάται από τον εξορθολογισμό των ανθρώπινων επεμβάσεων ή και από την ιδιαίτερη προσοχή στις πολύ
ευαίσθητες βραχονησίδες.
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ριλαμβάνουν ένα πολύ μικρό ποσοστό υγρότοπων (9,9%), το οποίο
έχει ελάχιστη τιμή στα Ιόνια νησιά (1%). Συνολικά οι προστατευόμενες
υγροτοπικές περιοχές καταλαμβάνουν έκταση 18.849 στρέμματα δηλαδή μόνο το 22,2% της συνολικής έκτασης των φυσικών νησιωτικών
υγρότοπων.
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Η ύπαρξη πολλών νησιών αποτελεί αναμφισβήτητα μια από τις πιο σημαντικές ιδιαιτερότητες του
φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας.

Τ

α νησιά, καταλαμβάνουν περίπου το 20% του Ελλαδικού χώρου και δημιουργούν δυο μεγάλα αρχιπελάγη,
του Ιονίου και του Αιγαίου. Ιδιαίτερα το αρχιπέλαγος του
Αιγαίου περιλαμβάνοντας περισσότερα από 1.362 νησιά μεγαλύτερα από 3 στρέμματα, είναι το πλέον εκτεταμένο νησιωτικό
σύμπλεγμα στην Ευρώπη και παράλληλα ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα αρχιπελάγη στον κόσμο λόγω της γεωλογικής, της
παλαιογεωγραφικής και της πολιτιστικής του ιστορίας. Η νησιωτική Ελλάδα έχει πολλά χαρακτηριστικά, ξεχωρίζουν όμως
η μεγάλη βιολογική και οικολογική ποικιλία και, σε πολλές περιπτώσεις, το υψηλό ποσοστό ενδημισμού (10-60%) φυτών και
ζώων (> 350 είδη φυτών, 1 θηλαστικό, 5 αμφίβια & ερπετά,
πολλές εκατοντάδες ασπόνδυλα). Επιπλέον, αρκετά νησιά αποτελούν πολύ σημαντικές περιοχές για την αναπαραγωγή ειδών
προτεραιότητας για προστασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (θαλάσσια χελώνα, Μεσογειακή φώκια, Μαυροπετρίτης, κ.ά).

Μεταξύ των οικοσυστημάτων που ανέκαθεν είχαν μέγιστη σημασία για τη γεωγραφική συνέχεια, την ποικιλία και τη διατήρηση της ζωής στα νησιά, οι υγρότοποι έχουν ξεχωριστή θέση.
Λόγω του αριθμού και των γεωγραφικών τους θέσεων, οι νησιωτικοί υγρότοποι αποτελούν ενδιαιτήματα καθοριστικής σημασίας για πολλά σπάνια και ενδημικά είδη φυτών και ζώων της
Ελλάδας, αλλά και ενδιάμεσοι σταθμοί για εκατομμύρια μεταναστευτικά πουλιά.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα «Προστασία των Νησιωτικών
Υγρότοπων της Ελλάδας» του WWF Ελλάς υπάρχουν 583
φυσικοί και 222 τεχνητοί υγρότοποι μεγαλύτεροι από ένα
στρέμμα, σε 75 νησιά! Από αυτούς οι 98 βρίσκονται σε 8 νησιά του Ιονίου, οι 498 σε 64 νησιά του Αιγαίου και οι 209
στην Κρήτη και σε 2 δορυφορικά νησιά (Γαύδος και Χρυσή).
Στην πλειονότητά τους οι νησιωτικοί υγρότοποι έχουν έκταση 1-20 στρέμματα. Μόνο 11 υγρότοποι είναι μεγαλύτεροι από 1.500 στρέμματα, ενώ κάποιοι στα μεγάλα νησιά
όπως η Κέρκυρα, η Εύβοια, η Λέσβος και η
Λήμνος, φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 3.000
στρέμματα.Συνολικά οι νησιωτικοί υγρότοποι
καταλαμβάνουν έκταση σχεδόν 100 km2 εκ των
οποίων το 85% είναι φυσικές υγροτοπικές εκτάσεις.
Το 45.1% των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας είναι ενταγμένοι σε περιοχές του Δικτύου
Natura 2000 [Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ),
Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)] και σε Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ). Τα ποσοστά διαφέρουν
μεταξύ των νησιών του Αιγαίου (50,9%) της Κρήτης (45,8%) και του Ιονίου (19,1%) καθώς επίσης
και ανά κατηγορία Προστατευόμενης Περιοχής.
Ιδιαίτερα τα Καταφύγια Άγριας Ζωής συμπε-

Η αλλαγή του τρόπου ζωής τις τελευταίες δεκαετίες, η αύξηση του
τουρισμού, η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού, η εκτός σχεδίου δόμηση, η παράνομη δόμηση και ο ελλιπέστατος έλεγχος της νομιμότητας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων έχουν επιτρέψει ραγδαίους
ρυθμούς αλλαγής των χρήσεων γης. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες
υποβαθμίζουν και συρρικνώνουν με ανησυχητικούς ρυθμούς τους νησιωτικούς υγρότοπους. Ήδη τουλάχιστον 45 υγρότοποι έχουν καταστραφεί πλήρως τα τελευταία 30 χρόνια ενώ το 50% των φυσικών νησιωτικών υγρότοπων είναι κρίσιμα υποβαθμισμένοι. Τα σημαντικότερα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι οι εκχερσώσεις, τα μπαζώματα,
η δόμηση, οι διανοίξεις δρόμων, τα στερεά απορρίμματα, οι επεκτάσεις
των καλλιεργειών, οι αποστραγγίσεις και η διακοπή της τροφοδοσίας
τους με γλυκό νερό.
Για να προστατευτούν επαρκώς οι νησιωτικοί υγρότοποι θα πρέπει ή
να αναθεωρηθούν τα όρια κάποιων κατηγοριών προστατευόμενων περιοχών ή να θεσπιστεί ένα πλαίσιο προστασίας αποκλειστικά για τους
νησιωτικούς υγρότοπους. Βεβαίως, παραμένει το μεγάλο θέμα της
εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου.
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Αριθμητικά δεδομένα για τους νησιωτικούς υγρότοπους
και το καθεστώς προστασίας τους.
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ριλαμβάνουν ένα πολύ μικρό ποσοστό υγρότοπων (9,9%), το οποίο
έχει ελάχιστη τιμή στα Ιόνια νησιά (1%). Συνολικά οι προστατευόμενες
υγροτοπικές περιοχές καταλαμβάνουν έκταση 18.849 στρέμματα δηλαδή μόνο το 22,2% της συνολικής έκτασης των φυσικών νησιωτικών
υγρότοπων.
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Η ύπαρξη πολλών νησιών αποτελεί αναμφισβήτητα μια από τις πιο σημαντικές ιδιαιτερότητες του
φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας.
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α νησιά, καταλαμβάνουν περίπου το 20% του Ελλαδικού χώρου και δημιουργούν δυο μεγάλα αρχιπελάγη,
του Ιονίου και του Αιγαίου. Ιδιαίτερα το αρχιπέλαγος του
Αιγαίου περιλαμβάνοντας περισσότερα από 1.362 νησιά μεγαλύτερα από 3 στρέμματα, είναι το πλέον εκτεταμένο νησιωτικό
σύμπλεγμα στην Ευρώπη και παράλληλα ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα αρχιπελάγη στον κόσμο λόγω της γεωλογικής, της
παλαιογεωγραφικής και της πολιτιστικής του ιστορίας. Η νησιωτική Ελλάδα έχει πολλά χαρακτηριστικά, ξεχωρίζουν όμως
η μεγάλη βιολογική και οικολογική ποικιλία και, σε πολλές περιπτώσεις, το υψηλό ποσοστό ενδημισμού (10-60%) φυτών και
ζώων (> 350 είδη φυτών, 1 θηλαστικό, 5 αμφίβια & ερπετά,
πολλές εκατοντάδες ασπόνδυλα). Επιπλέον, αρκετά νησιά αποτελούν πολύ σημαντικές περιοχές για την αναπαραγωγή ειδών
προτεραιότητας για προστασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (θαλάσσια χελώνα, Μεσογειακή φώκια, Μαυροπετρίτης, κ.ά).

Μεταξύ των οικοσυστημάτων που ανέκαθεν είχαν μέγιστη σημασία για τη γεωγραφική συνέχεια, την ποικιλία και τη διατήρηση της ζωής στα νησιά, οι υγρότοποι έχουν ξεχωριστή θέση.
Λόγω του αριθμού και των γεωγραφικών τους θέσεων, οι νησιωτικοί υγρότοποι αποτελούν ενδιαιτήματα καθοριστικής σημασίας για πολλά σπάνια και ενδημικά είδη φυτών και ζώων της
Ελλάδας, αλλά και ενδιάμεσοι σταθμοί για εκατομμύρια μεταναστευτικά πουλιά.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα «Προστασία των Νησιωτικών
Υγρότοπων της Ελλάδας» του WWF Ελλάς υπάρχουν 583
φυσικοί και 222 τεχνητοί υγρότοποι μεγαλύτεροι από ένα
στρέμμα, σε 75 νησιά! Από αυτούς οι 98 βρίσκονται σε 8 νησιά του Ιονίου, οι 498 σε 64 νησιά του Αιγαίου και οι 209
στην Κρήτη και σε 2 δορυφορικά νησιά (Γαύδος και Χρυσή).
Στην πλειονότητά τους οι νησιωτικοί υγρότοποι έχουν έκταση 1-20 στρέμματα. Μόνο 11 υγρότοποι είναι μεγαλύτεροι από 1.500 στρέμματα, ενώ κάποιοι στα μεγάλα νησιά
όπως η Κέρκυρα, η Εύβοια, η Λέσβος και η
Λήμνος, φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 3.000
στρέμματα.Συνολικά οι νησιωτικοί υγρότοποι
καταλαμβάνουν έκταση σχεδόν 100 km2 εκ των
οποίων το 85% είναι φυσικές υγροτοπικές εκτάσεις.
Το 45.1% των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας είναι ενταγμένοι σε περιοχές του Δικτύου
Natura 2000 [Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ),
Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)] και σε Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ). Τα ποσοστά διαφέρουν
μεταξύ των νησιών του Αιγαίου (50,9%) της Κρήτης (45,8%) και του Ιονίου (19,1%) καθώς επίσης
και ανά κατηγορία Προστατευόμενης Περιοχής.
Ιδιαίτερα τα Καταφύγια Άγριας Ζωής συμπε-

Η αλλαγή του τρόπου ζωής τις τελευταίες δεκαετίες, η αύξηση του
τουρισμού, η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού, η εκτός σχεδίου δόμηση, η παράνομη δόμηση και ο ελλιπέστατος έλεγχος της νομιμότητας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων έχουν επιτρέψει ραγδαίους
ρυθμούς αλλαγής των χρήσεων γης. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες
υποβαθμίζουν και συρρικνώνουν με ανησυχητικούς ρυθμούς τους νησιωτικούς υγρότοπους. Ήδη τουλάχιστον 45 υγρότοποι έχουν καταστραφεί πλήρως τα τελευταία 30 χρόνια ενώ το 50% των φυσικών νησιωτικών υγρότοπων είναι κρίσιμα υποβαθμισμένοι. Τα σημαντικότερα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι οι εκχερσώσεις, τα μπαζώματα,
η δόμηση, οι διανοίξεις δρόμων, τα στερεά απορρίμματα, οι επεκτάσεις
των καλλιεργειών, οι αποστραγγίσεις και η διακοπή της τροφοδοσίας
τους με γλυκό νερό.
Για να προστατευτούν επαρκώς οι νησιωτικοί υγρότοποι θα πρέπει ή
να αναθεωρηθούν τα όρια κάποιων κατηγοριών προστατευόμενων περιοχών ή να θεσπιστεί ένα πλαίσιο προστασίας αποκλειστικά για τους
νησιωτικούς υγρότοπους. Βεβαίως, παραμένει το μεγάλο θέμα της
εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου.
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Αφρικάνικες ακτές είναι μεγαλύτερη, το φαινόμενο παρατηρείται πιο έντονο σύμφωνα με παρατηρήσεις των δύο τελευταίων
ανοιξιάτικων περιόδων.

ωση των παραπάνω φανέρωσε ότι, η κατανάλωση σε νέκταρ
είναι αυξημένη από τα πουλιά στα Αντικύθηρα σε σύγκριση με
πουλιά σε αλλά νησιά της κεντρικής και δυτικής Μεσογείου.

Τα πουλιά, που φτάνουν με περίσσεια ενεργειακών αποθεμάτων,
σε ένα νησί αμέσως μετά τη διάσχιση της Μεσογείου, δίνουν
κατά κανόνα προτεραιότητα στην ξεκούραση και στην αποφυγή
αρπακτικών, αφού θα συνεχίσουν το ταξίδι τους με τη δύση του
ηλίου. Η πλειοψηφία όμως των πουλιών που φτάνουν σε νησιά
όπως η Γαύδος, τα Αντικύθηρα και τα Στροφάδια, έχουν εξαντλήσει τα ενεργειακά τους αποθέματα και το πρώτο τους μέλημα είναι η γρήγορη ανεύρεση τροφής, ώστε να αναπληρώσουν
την απολεσθέντα σωματική τους μάζα και συνεπώς να είναι σε
θέση να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τις περιοχές αναπαραγωγής. Επειδή η αφομοίωση της τροφής είναι μειωμένη μετά
από μεταναστευτικές πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, αφού μέρος του πεπτικού συστήματος έχει καταβολιαστεί κατά την διάρκεια της πτήσης, πολλά είδη καταφεύγουν στην κατανάλωση
νέκταρ για τις πρώτες ώρες μετά την άφιξη τους καθώς είναι
ενεργειακά πλούσιο και εύκολα αφομοιώσιμο από το ταλαιπωρημένο πεπτικό τους σύστημα. Πρόσφατη εργασία σε επιβεβαί-

Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν αναδεικνύεται ο εξαιρετικά
σημαντικός ρόλος που παίζουν τα νησιωτικά οικοσυστήματα
στην επιτυχημένη μετανάστευση των πουλιών και πολλές φορές
στην ίδια την επιβίωση τους. Οι γνώσεις μας βέβαια για τις ενδιαιτηματικές απαιτήσεις κατά την παραμονή τους σε νησιωτικούς
ενδιάμεσους μεταναστευτικούς σταθμούς είναι περιορισμένες. Η
δουλειά που έχει γίνει και εξακολουθεί να γίνεται στα Αντικύθηρα (από την Ορνιθολογική μέσω του Ορνιθολογικού Σταθμού
Αντικυθήρων) στη Γαύδο (από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Κρήτης) και στα Στροφάδια (από το ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων, σε συνεργασία με την Ορνιθολογική και το Σουηδικό Μουσείου Φυσικής Ιστορίας) μας έχουν βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα
το φαινόμενο της μετανάστευσης.
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Με βάση θεωρητικά μοντέλα αλλά και εμπειρικά δεδομένα, είναι ξεκάθαρο ότι κατά την ανοιξιάτικη μεταναστευτική περίοδο, τα πουλιά βρίσκονται κάτω από την πίεση του χρόνου για γρήγορη
άφιξη στις περιοχές αναπαραγωγής.
Χρήστος
Μπαρμπούτης,
Γιώργος Καρρής,
Σταύρος
Ξηρουχάκης,
Thord Fransson

Δ

ισεκατομμύρια στρουθιόμορφα πουλιά διασχίζουν κάθε
χρόνο την έρημο της Σαχάρας και τη Μεσόγειο θάλασσα
προς και από τις περιοχές αναπαραγωγής στην Παλαιαρκτική και τις περιοχές διαχείμασης στην τροπική Αφρική. Κατά
την ανοιξιάτικη περίοδο, μικρά και μεγάλα νησιά στον Ελλαδικό
χώρο αποτελούν τον πρώτο ενδιάμεσο μεταναστευτικό σταθμό
στον οποίο τα πουλιά έχουν την δυνατότητα να τραφούν, μετά
από διάστημα τεσσάρων με πέντε ημερών, όσο δηλαδή διαρκεί
η διάσχιση της ερήμου και της Μεσογείου.
Με βάση θεωρητικά μοντέλα αλλά και εμπειρικά δεδομένα, είναι
ξεκάθαρο ότι κατά την ανοιξιάτικη μεταναστευτική περίοδο, τα
πουλιά βρίσκονται κάτω από την πίεση του χρόνου για γρήγορη
άφιξη στις περιοχές αναπαραγωγής. Ως εκ τούτου η δυνατότητα ανεύρεσης τροφής στους ενδιάμεσους μεταναστευτικούς
σταθμούς επηρεάζει το όλο εγχείρημα της μετανάστευσης αφού
καθορίζει τον χρόνο που τα πουλιά παραμένουν σε αυτά. Με
βάση δεδομένα από τον Κηποτσιροβάκο (Sylvia borin) φαίνεται

ότι τα μεταναστευτικά στρουθιόμορφα που φτάνουν σε κάποιο
νησί της δυτική ή κεντρικής Μεσογείου παραμένεουν σε αυτά
κατά κανόνα μόνο για μια ή δύο μέρες. Αντίθετα, στην ανατολική
Μεσόγειο από δεδομένα που έχουν συστηματικά συλλεχθεί στα
Αντικύθηρα γνωρίζουμε ότι, τα πουλιά παραμένουν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα με βάση προκαταρτικά αποτελέσματα
τηλεμετρίας. Αυτό συμβαίνει, πιθανότατα γιατί τα πουλιά που
φτάνουν στα ελληνικά νησιά (εικόνα που προκύπτει από δεδομένα από τα Αντικύθηρα, την Γαύδο και τα Στροφάδια) είναι
πιο εξασθενημένα από τα πουλιά που προσγειώνονται σε νησιά
της κεντρικής και δυτικής Μεσόγειου. Πολλά πουλιά μάλιστα
εξαντλούνται τόσο πολύ από τη διάσχιση της ερήμου και της
θάλασσας, που αδυνατούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς
την ηπειρωτική Ελλάδα (π.χ. Πελοπόννησος). Κατά την διάρκεια ήμερων ή ετών με δυσχερείς καιρικές συνθήκες (αντίθετους ανέμους, βροχόπτωση, κ.λπ.) μπορεί κάνεις να βρει δεκάδες νεκρά πουλιά από την εξαθλίωση και την ασιτία στη Γαύδο
και στα Αντικύθηρα. Στα Στροφάδια, όπου η απόσταση από τις
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