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Αυτός ο οδηγός προσπαθεί να συνοψίσει και να παρουσιάσει τις διαχειριστικές δράσεις, που εφαρμόστηκαν 
για τον Μαυροπετρίτη στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 NAT/GR/000909 «Διαχειριστικές δράσεις για τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae*) στην κλιματική αλλαγή» (LIFE ElClimA). 
Συνεργάστηκαν εταίροι με μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στη μελέτη και διαχείριση του Mαυροπετρίτη 
στην Ελλάδα και συγκεκριμένα το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, η Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία και η Nature Conservation Consultants - εταιρεία συμβούλων.

Είναι το αποτέλεσμα προσπαθειών για 5 χρόνια για να αντιμετωπιστούν οι απειλές που αντιμετωπίζει 
αυτό το εμβληματικό είδος. Παρόλο που η πληθυσμιακή κατάσταση του Μαυροπετρίτη στην Ελλάδα και 
σε άλλες Μεσογειακές χώρες θεωρείται ότι είναι σταθερή, το γεγονός ότι η Ελλάδα φιλοξενεί πάνω από το 
85% του παγκόσμιου πληθυσμού του κατά την αναπαραγωγική περίοδο, καθιστά απαραίτητη την εφαρμογή 
διαχειριστικών δράσεων που να διασφαλίζουν ευνοϊκή κατάσταση, σε έναν πλανήτη όπου η κλιματική αλλαγή 
και η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι εδώ και τώρα.

Οι σημερινές απειλές για το είδος περιλαμβάνουν: την επιδείνωση των συνθηκών στους βιοτόπους αναπαραγωγής 
λόγω της κλιματικής αλλαγής, αυξημένη πίεση από είδη-εισβολείς στις αποικίες αναπαραγωγής, μεταβολή 
λόγω κλιματικής αλλαγής του χρόνου διέλευσης και της εξάπλωσης των μεταναστευτικών στρουθιόμορφων 
το φθινόπωρο, που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα θηραμάτων κατά τη διάρκεια της κρίσιμης περιόδου της 
ανατροφής των νεοσσών, και τις συνέπειες των χρήσεων γης στις περιοχές τροφοληψίας του είδους.

Το LIFE ElClimA ασχολήθηκε με αυτές τις απειλές έτσι ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή του Μαυροπετρίτη 
στις τρέχουσες και μελλοντικές κλιματικές μεταβολές μέσω της υλοποίησης μιας σειράς διαχειριστικών 
δράσεων. Αυτές περιλάμβαναν (α) τη βελτίωση της ποιότητας του αναπαραγωγικού ενδιαιτήματος και 
της αναπαραγωγικής επιτυχίας του είδους (εξάλειψη αρουραίων σε επιλεγμένες αποικίες), (β) αύξηση της 
διαθεσιμότητας θέσεων φωλιάσματος (κατασκευή τεχνητών φωλιών σε επιλεγμένες αποικίες), (γ) αύξηση 
της ποιότητας και διαθεσιμότητας τροφής, με επιλεκτικές φυτεύσεις οπωροφόρων θάμνων και δέντρων σε 
στρατηγικές, για τη μετανάστευση των στρουθιόμορφων, τοποθεσίες.

Όλες αυτές οι δράσεις αποδείχθηκαν πετυχημένες και ελπίζουμε ότι θα χρησιμεύσουν ως καλά και χρήσιμα 
παραδείγματα για μελλοντικές δράσεις διατήρησης τόσο για τον Μαυροπετρίτη όσο και για άλλα είδη που 
αντιμετωπίζουν παρόμοιες απειλές. Με την υποστήριξη του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του Πράσινου Ταμείου, πιστεύουμε ότι κατορθώσαμε να βελτιώσουμε της προοπτικές του 
Μαυροπετρίτη σε ένα κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες δεν πρέπει να σταματήσουν 
εδώ. Πρέπει να υπάρξει ζωή και μετά το LIFE.

Σίνος Γκιώκας, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας και Εξέλιξης Χερσόβιων Ζώων
Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
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Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με 
την εφαρμογή ειδικών μέτρων διατήρησης για την προσαρμογή του Μαυροπετρίτη 
στην κλιματική αλλαγή, με έμφαση στα μέτρα που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο 
του προγράμματος LIFE ElClimA. Ο οδηγός αποσκοπεί στην παροχή πρακτικών 
κατευθυντήριων γραμμών και τεχνογνωσίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη 
βελτίωση της απόκρισης του είδους και την προσαρμογή του στην κλιματική αλλαγή.

Ο οδηγός αφορά τα παρακάτω θέματα:

- Ποιες είναι οι αναμενόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της 
Μεσογείου και της ανατολικής Αφρικής, ιδίως της Μαδαγασκάρης;

- Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του Μαυροπετρίτη;

- Πόσο ευάλωτο είναι το είδος στις προβλεπόμενες επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής;

- Ποια είναι τα ενδεχόμενα μέτρα μετριασμού στις περιοχές όπου το είδος 
αναπαράγεται και τρέφεται σήμερα;

- Πώς μπορούν αυτά τα μέτρα μετριασμού να εφαρμοστούν και υπό ποιες συνθήκες;

Παρέχονται μελέτες περίπτωσης για τα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού, καθώς και 
πρακτικές πληροφορίες.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο οδηγός δεν παρέχει εξαντλητικό κατάλογο μέτρων και 
ότι βασίζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE 
ElClimA.

Ο οδηγός απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους διαχειριστές των περιοχών Natura 
2000 και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των φορέων 
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, των δασικών υπηρεσιών, καθώς και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων που υλοποιούν μέτρα διατήρησης για τον Μαυροπετρίτη.

Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Ο Δ Η Γ Ο
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Ο  Μ ΑΥ Ρ Ο Π Ε Τ Ρ Ι Τ Η Σ
2.1 Ταυτότητα

2

Ο Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae Géné, 
1839) πήρε τη λατινική ονομασία του από την 
πριγκίπισσα της Σαρδηνίας Eleonora d’Arborea 
(1347-1404), η οποία το 1392 εξέδωσε τον πρώτο 
γνωστό νόμο κατά της λαθροθηρίας των 
πουλιών. Για τους περισσότερους κατοίκους 
των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων και της 
Κρήτης, όπου αναπαράγεται η πλειονότητα 
του παγκόσμιου πληθυσμού, είναι γνωστό και 
ως «Βαρβάκι».

Ο Μαυροπετρίτης είναι ένα μεταναστευτικό 
αρπακτικό πουλί μεσαίου μεγέθους, το οποίο 
ανήκει στην οικογένεια των γερακιών. Έχει 
χαρακτηριστικά μακριές, στενές και μυτερές 
φτερούγες, μακριά ουρά και λεπτό σώμα. 
Το μήκος του σώματός του είναι 36-42cm, 
το άνοιγμα των φτερών του 87-104cm και 
το βάρος του 350-450g, με τα θηλυκά να 
είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος. Παρουσιάζει 
ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλα γεράκια, 
καθώς απαντά σε δύο χρωματικές μορφές, 
μια σκούρα και μια ανοιχτόχρωμη. Ενώ και οι 
δύο μορφές έχουν μαύρη πλάτη, η εμφάνιση 
από κάτω είναι εντελώς διαφορετική. Η 
ανοιχτόχρωμη μορφή έχει κοκκινοκαφετί 
στήθος με μαύρες ραβδώσεις και λευκό λαιμό 
και μάγουλα, ενώ η σκούρα μορφή είναι μαύρη 

και από κάτω, καθιστώντας την ολόμαυρη. Τα 
νεαρά έχουν ανοιχτό καφέ στήθος με ανοιχτές 
καφέ άκρες φτερών στην πλάτη και τα φτερά, 
δημιουργώντας ένα φολιδωτό σχέδιο από 
πάνω. Μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των 
νεαρών είναι εντελώς σκούρο.

Ο Μαυροπετρίτης είναι πολύ ευκίνητος κατά την 
πτήση. Τις περισσότερες φορές έχει μια χαλαρή, 
φαινομενικά αβίαστη πτήση εξοικονόμησης 
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Καθεστώς απειλής και διατήρησης

IUCN, Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο: 

 Είδος μειωμένου ενδιαφέροντος

Οδηγία για τα Πουλιά: 

 Παράρτημα Ι

Συμβάσεις Βόννης, Βέρνης & CITES:  

 Παράρτημα II

ενέργειας, με μαλακά φτεροκοπήματα, 
αξιοποιώντας τα ρεύματα αέρα και τα θερμικά 
ρεύματα για να ανεμοπορεί και να γυροπετρά, 
η οποία αλλάζει όμως σε γρήγορη δυναμική 
πτήση με γρήγορο φτεροκόπημα όταν 
υπερασπίζεται την επικράτειά του ή κυνηγά.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυτού του 
μεταναστευτικού αποικιακού είδους εκτιμάται 
σε 29.200-29.600 ώριμα άτομα. Το είδος 
αναπαράγεται στα νησιά της Μεσογείου και 
της Δυτικής Αφρικής. Τον Οκτώβριο και τον 
Νοέμβριο ο Μαυροπετρίτης μεταναστεύει στη 
Μαδαγασκάρη, την ανατολική Αφρική και τα 
νησιά Μασκαρέν για να διαχειμάσει, από όπου 
επιστρέφει τον Απρίλιο και τον Μάιο. Η Ελλάδα 

φιλοξενεί πάνω από το 85% του παγκόσμιου 
αναπαραγόμενου πληθυσμού του.

Ο ετήσιος κύκλος του Μαυροπετρίτη 
αποτελείται από πέντε, εν μέρει επικαλυπτόμενα, 
στάδια: την περίοδο αναπαραγωγής, που 
εκτείνεται από τα τέλη Ιουλίου έως τον 
Οκτώβριο, την περίοδο της φθινοπωρινής 
μετανάστευσης, από τον Οκτώβριο μέχρι τον 
Δεκέμβριο, την περίοδο διαχείμασης, από τον 
Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο, την περίοδο της 
ανοιξιάτικης μετανάστευσης, από τον Μάρτιο 
μέχρι τον Μάιο και την προ-αναπαραγωγική 
περίοδο, από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο. Παρά 
το γεγονός ότι τα ώριμα άτομα επιστρέφουν στις 
περιοχές αναπαραγωγής τους την άνοιξη για 
να εδραιώσουν τις επικράτειες φωλιάσματός 
τους και να αναζητήσουν το ταίρι τους, ενώ 
αναπαράγονται αργότερα στα τέλη του 
καλοκαιριού, την περίοδο της φθινοπωρινής 
μετανάστευσης των στρουθιόμορφων 
που αποτελούν την κύρια πηγή τροφής 
για την ανατροφή των νεοσσών τους. Ο 
Μαυροπετρίτης εκδηλώνει έντονη συζυγική 
πίστη, καθώς και φιλοπατρία στην γενέθλια 
και αναπαραγωγική αποικία του. Πριν από τα 
τέλη του καλοκαιριού η διαθεσιμότητα τροφής 
γύρω από τις αποικίες είναι περιορισμένη. 
Επομένως, τα γεράκια μετακινούνται σε 
μεγάλες αποστάσεις μακριά από τις αποικίες 
τους για να τραφούν σε μεγαλύτερα νησιά ή 
την ηπειρωτική χώρα. Η περίοδος ωοτοκίας 
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ξεκινά στα τέλη Ιουλίου. Γεννά ένα έως τρία, 
κατά εξαίρεση τέσσερα, αυγά σε φωλιές, οι 
οποίες βρίσκονται σε κοιλότητες και σχισμές 
βράχων ή κάτω από φυτική κάλυψη κυρίως 
σε ακατοίκητες νησίδες ή δυσπρόσιτους 
γκρεμούς των μεγαλύτερων νησιών. Οι νεοσσοί 
εκκολάπτονται μετά από περίπου 35 ημέρες, 
δηλαδή κατά το δεύτερο μισό του Αυγούστου. 
Κατά την περίοδο επώασης των αυγών και τις 
πρώτες δύο εβδομάδες μετά την εκκόλαψη, 
τα αρσενικά ταΐζουν τους νεοσσούς, αλλά στη 
συνέχεια συμβάλλουν και οι δυο γονείς. Μετά 
από περίπου έναν μήνα, στα τέλη Σεπτεμβρίου, 
οι νεοσσοί κάνουν τις πρώτες πτήσεις τους 
και μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου είναι έτοιμοι να 
μεταναστεύσουν.

Αν και ο Μαυροπετρίτης είναι γνωστός για 
το ότι κυνηγά τα μεταναστευτικά πουλιά το 
φθινόπωρο για να αναθρέψει τους νεοσσούς 

του, το μεγαλύτερο μέρος του έτους 
εξαρτάται από ένα πιο “κοινό” είδος τροφής, 
τα έντομα. Ως εκ τούτου, παρά τη φήμη του 
ως κυνηγού στρουθιόμορφων, ουσιαστικά 
είναι εντομοφάγος και τρέφεται με μεγάλα 
έντομα, όπως τζιτζίκια, σκαθάρια, ακρίδες και 
πεταλούδες ή ιπτάμενα μυρμήγκια, τα οποία 
πιάνει με τα νύχια του και τρώει εν πτήσει.

Στα τέλη Οκτωβρίου, τα γεράκια ξεκινούν 
τη μετανάστευσή τους προς τις περιοχές 
διαχείμασής τους στη νοτιοανατολική Αφρική. 
Στη Μαδαγασκάρη, την κύρια περιοχή 
διαχείμασής τους, αξιοποιούν ανοικτές 
εκτάσεις με καλλιέργειες, φυτείες δέντρων 
και υποβαθμισμένα δάση για να τραφούν και 
τουλάχιστον κάποια μεγάλα δέντρα για να 
κουρνιάσουν.
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2.2 Αναπαραγωγικές αποικίες

Ο Μαυροπετρίτης αναπαράγεται σε μικρές 
νησίδες και σε βραχώδεις ακτές νησιών της 
Μεσογείου, από την Κύπρο μέχρι τις Βαλεαρίδες 
και τις ακτές της Αλγερίας, ωστόσο ορισμένες 
αποικίες εντοπίζονται και κατά μήκος της 
ακτής του Ατλαντικού, στο Μαρόκο, και τα 
Κανάρια νησιά.

Σύμφωνα με την παγκόσμια απογραφή του 
πληθυσμού που πραγματοποιήθηκε την 
τελευταία δεκαετία μέσω ενός έργου LIFE για 
το είδος, πάνω από 12.000 ζευγάρια φωλιάζουν 
στην Ελλάδα και μέχρι 3.500 στις υπόλοιπες 
χώρες. Η δεύτερη μεγαλύτερη αναπαραγωγική 
συγκέντρωση του είδους βρίσκεται στην 
Ισπανία (900 ζευγάρια), ενώ ακολουθεί η Ιταλία 
(650 ζευγάρια). Η ανατολικότερη αποικία του 
είδους βρίσκεται στην Κύπρο, η βορειότερη 
στην Κροατία, ενώ τη νοτιότερη και ταυτόχρονα 
δυτικότερη στα Κανάρια νησιά.

Το επίκεντρο της κατανομής των αποικιών 
του Μαυροπετρίτη στην Ελλάδα καλύπτει 
το Αιγαίο πέλαγος, συμπεριλαμβανομένης 
της περιοχής των Κυθήρων και των νησίδων 
βόρεια της Κρήτης. Το είδος είναι πολύ σπάνιο 
στο Ιόνιο Πέλαγος (Επτανήσα). Το μεγαλύτερο 
μέρος του πληθυσμού του Μαυροπετρίτη 
κατανέμεται σε έξι περιοχές και συγκεκριμένα 
στο βορειοανατολικό Αιγαίο, στις νότιες 

Σποράδες, στις ανατολικές Κυκλάδες, στα 
Αντικύθηρα, στα νοτιοδυτικά Δωδεκάνησα 
και στις νησίδες της ανατολικής Κρήτης. Οι 
μεγαλύτερες αποικίες εντοπίζονται σε περιοχές 
όπου κυριαρχούν τα μελτέμια (>6 της κλίμακας 
Beaufort), δημιουργώντας ευνοϊκούς ούριους 
ανέμους για τα μεταναστευτικά στρουθιόμορφα 
το φθινόπωρο.

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων 
δεκαετιών οι περιοχές των κύριων αποικιών 
παρέμειναν οι ίδιες. Ωστόσο, με εξαίρεση την 
Κρήτη, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία 
της προηγούμενης δεκαετίας σχετικά με 
την τάση του πληθυσμού του είδους για τα 
περισσότερα νησιά του Αιγαίου. Όσον αφορά 
την περίπτωση της Κρήτης, σε ορισμένες 
αποικίες που παρακολουθούνταν στενά από 
το 1965, παρατηρήθηκε μείωση του πληθυσμού 
κατά 15% σε ετήσια βάση την περίοδο 1997-
2000. Αυτή η αρνητική τάση αποδόθηκε σε 
περιστατικά δευτερογενούς δηλητηρίασης που 
εντοπίζονται σε περιοχές τροφοληψίας του 
είδους στην Κρήτη. Παρόλα αυτά, η κλιματική 
αλλαγή μπορεί να έπαιξε επίσης ρόλο στη 
μείωση του πληθυσμού αυτού, καθώς η 
συγκεκριμένη περιοχή περιλαμβάνει μερικές 
από τις νοτιότερες αποικίες του είδους.



Πάνω

Περιοχές
αναπαραγωγικών 

αποικιών του 
Μαυροπετρίτη

Δεξιά

Νεοσσός Μαυροπετρίτης
 

© Μ.Τζάλη/NCC
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2.3 Πεδία τροφοληψίας

Αν και απαιτητικό εγχείρημα, η αξιολόγηση της κατάστασης 
διατήρησης των πλέον χρησιμοποιούμενων ενδιαιτημάτων 
από κάθε είδος, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων 
πιέσεων και δυνητικών απειλών, αποτελεί βασικό 
συστατικό για την επιτυχή και αποτελεσματική διαχείριση 
προστατευόμενων ειδών, όπως ο Μαυροπετρίτης. Κατά τη 
διάρκεια του έτους τα μεταναστευτικά πουλιά εξαρτώνται 
από μια ποικιλία ενδιαιτημάτων που εντοπίζονται σε 
γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές. Οι πληροφορίες 
που παρουσιάζονται στη συνέχεια προέρχονται κυρίως 
από δεδομένα τηλεμετρίας που έχουν συλλεχθεί από 
Μαυροπετρίτες οι οποίοι αναπαράγονται στο κεντρικό και 
νότιο Αιγαίο, καθώς επίσης και από έρευνες πεδίου και 
αποτελέσματα τοξικολογικών αναλύσεων που εκπονήθηκαν 
στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE ElClimA, καθώς και 
προηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

Η περίοδος αναπαραγωγής ταυτίζεται χρονικά με το μέγιστο 
της φθινοπωρινής μετανάστευσης των πουλιών με τα 
οποία τρέφεται ο ίδιος ο Μαυροπετρίτης και ανατρέφει τα 
μικρά του αυτή την περίοδο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του 
υπόλοιπου χρόνου η διατροφή του Μαυροπετρίτη βασίζεται 
κυρίως σε έντομα. Τα χωροχρονικά πρότυπα διαθεσιμότητας 
αυτών των δύο πηγών τροφής, δηλαδή των εντόμων και των 
μεταναστευτικών στρουθιόμορφων, έχουν διαμορφώσει δύο 
βασικά πρότυπα θήρευσης: το πρώτο συνίσταται σε μικρής 
διάρκειας εξορμήσεις γύρω από τις αποικίες αναπαραγωγής 
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για τη σύλληψη πουλιών, 
ενώ το δεύτερο σε μεγάλες μετακινήσεις σε μια ευρεία 
γεωγραφική περιοχή για τη σύλληψη εντόμων κατά την προ-
αναπαραγωγική περίοδο και την περίοδο διαχείμασης.

©
 Θ

.Χατζηκυριάκου
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Προ-αναπαραγωγική περίοδος

Με την ολοκλήρωση της εαρινής 
μετανάστευσης και μέχρι την έναρξη της 
αναπαραγωγικής περιόδου οι Μαυροπετρίτες 
προτιμούν παραγωγικές περιοχές πλούσιες 
σε έντομα που διακρίνονται από έντονη 
μωσαϊκότητα ενδιαιτημάτων. Τα γεράκια 
περιπλανώνται αρκετές εκατοντάδες 
χιλιόμετρα μακριά από τις αποικίες όπου 
αναπαράγονται σε αναζήτηση τροφής σε 
δασικές, χορτολιβαδικές και καλλιεργούμενες 
εκτάσεις, καθώς και σε λίμνες και ποτάμια, 
τόσο σε ορεινές όσο και σε πεδινές περιοχές. 
Μερικά γεράκια περνούν αρκετό διάστημα 
στις αποικίες και τρέφονται σε παρακείμενες 
περιοχές ανάλογα με τη διαθεσιμότητα τροφής 
σε τοπικό επίπεδο. Τα πεδία τροφοληψίας που 

οι Μαυροπετρίτες χρησιμοποιούν κατά την 
προ-αναπαραγωγική περίοδο εντοπίζονται 
στην ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και σε 
μεγάλα νησιά του Αιγαίου. Τα δεδομένα 
τηλεμετρίας αν και προέρχονται από μικρό 
αριθμό γερακιών, υποδεικνύουν σημαντική 
φιλοπατρία στις περιοχές τροφοληψίας μεταξύ 
των ετών. Αυτές οι περιοχές θεωρούνται 
υψηλής αξίας ως προς τη βιοποικιλότητα που 
φιλοξενούν και μάλιστα, πολλές από αυτές 
έχουν χαρακτηριστεί ως προστατευόμενες σε 
εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο (π.χ. περιοχές 
του δικτύου Natura 2000, Σημαντικές 
Περιοχές για τα Πουλιά, Καταφύγια Άγριας 
Ζωής, περιοχές Ραμσάρ). 

©
 Χ

.Κασσάρα/Π
ανεπιστήμιο Π

ατρώ
ν

Αριστερά

Μαυροπετρίτης τρέφεται
με έντομο

Δεξιά

Δάση και λίμνες στην Ελλάδα
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Ωστόσο, οι αλλαγές στις χρήσεις γης 
ως αποτέλεσμα της εγκατάλειψης ή της 
εντατικοποίησης των γεωργικών πρακτικών, 
η υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων και η 
λειτουργία υποδομών, π.χ. αιολικών πάρκων 
ή γραμμών μεταφοράς ενέργειας, θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα 
των ενδιαιτημάτων αυτών. Η κλιματική 
αλλαγή αναμένεται επίσης να εντείνει την 
υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων μέσω της 
ερημοποίησης και της αυξημένης συχνότητας 
εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Επιπλέον, 
αν και η επιβάρυνση από βαρέα μέταλλα δεν 
είναι μεγάλη, περιπτώσεις δηλητηριασμένων 
γερακιών που έχουν αναφερθεί στο παρελθόν 
από τις περιοχές αναπαραγωγής του είδους 
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη 
χρήση των εντομοκτόνων στην Ευρώπη.

A.

Γνωστή κατανομή του Μαυροπετρίτη κατά την προ-
αναπαραγωγική περίοδο, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων 
του δικτύου Natura 2000, μη συστηματικά συλλεγμένα 
δεδομένα πεδίου (βάση δεδομένων ebird και προσωπικές 
παρατηρήσεις) και σε μικρότερη έκταση, δεδομένα 
τηλεμετρίας.

B.

Η επικράτεια ενός Μαυροπετρίτη όπως προέκυψε από 
δεδομένα τηλεμετρίας κατά την προ-αναπαραγωγική 
περίοδο εκτείνεται σε μια μεγάλη περιοχή που βρίσκεται 
στα σύνορα Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας.

C.

Το εύρος μετακινήσεων για τροφοληψία των 
Μαυροπετριτών που παρακολουθούνται από τα 
Αντικυθήρα κατά την περίοδο αναπαραγωγής.

A B C
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Περίοδος αναπαραγωγής

Οι γνώσεις για την κατανομή των αποικιών 
αναπαραγωγής του είδους είναι πλέον 
σε πολύ καλό επίπεδο, ενώ συλλέγονται 
συνεχώς νέα δεδομένα για την εμβέλεια των 
εξορμήσεων για αναζήτηση τροφής κατά την 
αναπαραγωγική περίοδο. Οι εξορμήσεις των 
αναπαραγόμενων γερακιών προς αναζήτηση 
τροφής μπορεί να εκτείνονται μέχρι και 
100km μακριά από την αποικία τους στην 
ανοιχτή θάλασσα, αν και οι περισσότερες 
λαμβάνουν χώρα σε μια ακτίνα 10km γύρω 
από αυτές. Σε μη ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, 
όπως σε μέρες με άπνοια όπου η φθινοπωρινή 
μετανάστευση των στρουθιόμορφων είναι 
πολύ περιορισμένη, οι Μαυροπετρίτες 
αναζητούν έντομα σε κοντινές ηπειρωτικές 
περιοχές σαν εναλλακτική πηγή τροφής. 
Σχετικά τακτικά επισκέπτονται το εσωτερικό 
των νησιών που φιλοξενούν τις αποικίες τους 
ή κοντινών νησιών σε αναζήτηση μικρών 
λιμνών ή ρεμάτων, μόνιμων ή εποχιακών, για 
πόση, μπάνιο και πιθανώς για θερμορύθμιση.

Η αναμενόμενη αύξηση φαινομένων ξηρασίας 
την καλοκαιρινή περίοδο ως αποτέλεσμα της 
κλιματικής αλλαγής ενδέχεται να περιορίσει 
τη διαθεσιμότητα νερού και κατά συνέπεια, 
να ξεπεράσει τις φυσιολογικές ανοχές του 
είδους. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη το 
υψηλό αιολικό δυναμικό στο Αιγαίο Πέλαγος, 

©
 J.Leung

όπου συγκεντρώνεται η πλειονότητα του 
παγκόσμιου αναπαραγόμενου πληθυσμού 
του είδους, μελλοντικά σχέδια για την 
ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, ειδικά 
σε ή κοντά σε πεδία αναπαραγωγής θα 
μπορούσε να αποτελέσει σημαντική απειλή 
για την παγκόσμια κατάσταση διατήρησης 
του Μαυροπετρίτη, λόγω άμεσης απώλειας 
ενδιαιτήματος αναπαραγωγής και κινδύνου 
θανάτου από πρόσκρουση.

Μαυροπετρίτης τρέφεται με στρουθιόμορφο



Περίοδος διαχείμασης

Με την ολοκλήρωση της αναπαραγωγικής 
περιόδου και της φθινοπωρινής 
μετανάστευσης των στρουθιόμορφων η 
μείωση στη διαθεσιμότητα τροφής οδηγεί τους 
Μαυροπετρίτες να εγκαταλείψουν τις αποικίες 
τους και να κατευθυνθούν προς τις περιοχές 
διαχείμασης στην νοτιοανατολική Αφρική. Η 
Μαδαγασκάρη αποτελεί την κύρια περιοχή 
διαχείμασης του είδους, όπου Μαυροπετρίτες 
ανεξαρτήτως της περιοχής αναπαραγωγής 
τους συγκεντρώνονται για να ξεχειμωνιάσουν. 
Οι γνώσεις για την κατανομή του είδους αυτή 
την περίοδο του έτους προέρχονται κυρίως 
από δεδομένα τηλεμετρίας. Βάσει αυτών, 
οι Μαυροπετρίτες απαντούν κυρίως σε 
βροχοδάση σε ορεινές περιοχές στο βόρειο 
και ανατολικό τμήμα της Μαδαγασκάρης, 
καθώς και σε καλλιεργούμενες εκτάσεις και 
λειμώνες στο κεντρικό οροπέδιο της χώρας.

Ωστόσο, η έκταση που καλύπτουν τα 

βροχοδάση έχει ήδη συρρικνωθεί σε μεγάλο 
βαθμό λόγω της εκτεταμένης υλοτομίας αλλά 
και αποψίλωσης για αλλαγές στις χρήσεις 
γης και μετατροπή τους για παράδειγμα 
σε δασικές φυτείες και καλλιέργειες. Η 
ανθρώπινη όχληση αναμένεται να ενταθεί 
στο μέλλον, καθώς, σύμφωνα με τα σενάρια 
κλιματικής αλλαγής, οι Μαυροπετρίτες θα 
εντοπίζονται πιο συχνά στο νότιο τμήμα της 
χώρας, σε περιοχές που τις εκμεταλλεύονται 
πιο εντατικά οι τοπικές κοινωνίες. Συνεπώς, 
τα μελλοντικά πεδία τροφοληψίας του είδους 
είναι αμφιβόλου ποιότητας, κυρίως εξαιτίας 
της εκτεταμένης χρήσης εντομοκτόνων και 
της επέκτασης της εντατικής γεωργικής 
εκμετάλλευσης σε βάρος των βροχοδασών και 
άλλων φυσικών ενδιαιτημάτων˙ οι πρακτικές 
αυτές αναμένεται να επιφέρουν επιπτώσεις 
στη διαθεσιμότητα τροφής (δηλαδή, τα 
έντομα) αλλά και να αυξήσουν τον κίνδυνο 
δευτερογενούς δηλητηρίασης.

©
 Θ

.Χατζηκυριάκου



Μεταναστευτική περίοδος

Τέλος, το μακρύ ταξίδι που πραγματοποιούν 
δύο φορές τον χρόνο μεταξύ των περιοχών 
διαχείμασης και αναπαραγωγής, απόστασης 
περίπου 10.000km, αποτελεί ένα απαιτητικό 
σε επίπεδο φυσιολογίας εγχείρημα για τους 
Μαυροπετρίτες. Σύμφωνα με δεδομένα 
τηλεμετρίας αυτό το μακρύ ταξίδι διαρκεί 
περίπου ένα μήνα, χωρίς μακρόχρονες 
στάσεις για ανεφοδιασμό˙ αντιθέτως τα 
γεράκια υιοθετούν μια στρατηγική «πτήσης 
και κυνηγιού» όταν βρεθούν σε περιοχές με 
κατάλληλα ενδιαιτήματα. Πιο συγκεκριμένα, 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς τον 
νότο, κυρίως τα άπειρα, νεαρά γεράκια και 
περιστασιακά τα μεγαλύτερης ηλικίας γεράκια 

μπορεί να ελαττώσουν την ταχύτητα πτήσης 
τους μετά τη διάσχιση της ερήμου Σαχάρα και 
να περιπλανώνται στη σαβάνα της Κεντρικής 
Αφρικής για να αναπληρώσουν τα ενεργειακά 
τους αποθέματα, εκμεταλλευόμενα τη 
σύντομη περίοδο βροχοπτώσεων. Αντίθετα, η 
χρονική συγκυρία του ταξιδιού της επιστροφής 
προς τις περιοχές αναπαραγωγής συμπίπτει 
με τη μεγάλη περίοδο βροχοπτώσεων˙ λόγω 
της μεγάλης αφθονίας εντόμων, αλλά και 
χωρίς τη χρονική πίεση να επιστρέψουν 
γρήγορα στις περιοχές αναπαραγωγής τους 
σε σχέση με άλλα μεταναστευτικά πουλιά, 
τόσο τα άπειρα όσο και τα πιο έμπειρα 
γεράκια περιπλανώνται για μερικές μέρες 
στα υψίπεδα στο Κέρας της Αφρικής πριν 
συνεχίσουν το ταξίδι τους. Τις τελευταίες 
δεκαετίες ενώ η περιοχή της Σαχέλ φαίνεται 
να ανακάμπτει από την έντονη ξηρασία 
των δεκαετιών 1970 και 1980, η ανατολική 
Αφρική αντιμετωπίζει ακραία καιρικά 
φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων παρατε- 
ταμένων περιόδων έντονης ξηρασίας ακόμα 
και κατά τη μεγάλη περίοδο βροχοπτώσεων, 
καθώς και ισχυρές πλημμύρες. Συνεπώς, 
η αυξανόμενη πίεση για επενδύσεις σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβα-
νομένης της αιολικής ενέργειας, λόγω 
της κλιματικής αλλαγής, θα μπορούσε 
να αποτελέσει σημαντική απειλή για τον 
Μαυροπετρίτη στις περιοχές ανεφοδιασμού.

Αριστερά

Δασωμένα λιβάδια στη Μαδαγασκάρη

Δεξιά

Λιβελούλα σε νησίδα

©
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΠΕΤΡΙΤΗΣ

Σήμερα: Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά του 
IPCC για την Ευρώπη, έχει παρατηρηθεί μια αύξηση 
της μέσης θερμοκρασίας, παρουσιάζοντας χωρικές 
και εποχιακές διαφοροποιήσεις. Από το 1950, η 
συχνότητα των ακραίων υψηλών θερμοκρασιών 
έχει αυξηθεί, ενώ η ετήσια βροχόπτωση έχει 
μειωθεί στη νότια Ευρώπη. 

Σήμερα: Η Αφρική λόγω της έντονης έκθεσης 
και της χαμηλής ικανότητας προσαρμογής 
αποτελεί μια από τις πιο ευάλωτες ηπείρους. 
Στις περισσότερες περιοχές της Αφρικής έχει 
παρατηρηθεί τα τελευταία 50-100 χρόνια 
αύξηση της θερμοκρασίας της τάξης των 0,5οC 
ή παραπάνω κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. 
Τα ισημερινά και τα νότια τμήματα της ανατολικής 
Αφρικής έχουν παρουσιάσει σημαντική αύξηση 
της θερμοκρασίας από τις αρχές της δεκαετίας 
του ’80, ενώ η βροχόπτωση έχει αυξηθεί σε 
περιοχές της ανατολικής και νότιας Αφρικής. Στην 
ανατολική Αφρική, συμπεριλαμβανομένης και 

Στο μέλλον:  Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ακόμα 
και για τα μετριοπαθή σενάρια, η θερμοκρασία 
στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί, κυρίως 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στη νότια 
Ευρώπη, ενώ αναμένεται περαιτέρω μείωση της 
βροχόπτωσης. Σημαντική αύξηση των ακραίων 
καιρικών φαινομένων αναμένεται στην Ευρώπη, 
ιδίως όσον αφορά την ξηρασία, τα κύματα 
καύσωνα και τις έντονες βροχοπτώσεις.

της Μαδαγασκάρης, έχουν παρατηρηθεί έντονες 
μεταβολές στη βροχόπτωση, με τα φαινόμενα 
ξηρασίας και έντονων βροχοπτώσεων να είναι πιο 
συχνά τα τελευταία 30-60 χρόνια.

Στο μέλλον: Σύμφωνα με τις προβλέψεις τον 21ο 
αιώνα, η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί 
ταχύτερα στην Αφρική σε σχέση με την παγκόσμια 
μέση αύξηση. Μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα, 
η ανατολική Αφρική αναμένεται να βιώσει ένα 
πιο υγρό κλίμα, με πιο έντονες υγρές εποχές 
και λιγότερο έντονες ξηρασίες τις περιόδους 
Οκτώβριο-Δεκέμβριο και Μάρτιο-Μάιο. Επιπλέον, 
αναμένεται αύξηση των έντονων βροχοπτώσεων.

Ε Υ Ρ Ω Π Η

Α Φ Ρ Ι Κ Η

Τα υπάρχοντα στοιχεία για την Αφρική είναι περιορισμένα και, ως εκ τούτου, η γνώση σχετικά με την 
υφιστάμενη κατάσταση είναι ελλιπής.

3
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΠΕΤΡΙΤΗΣ Απόκριση των ειδών στην κλιματική αλλαγή

Σήμερα: Στην Ευρώπη η κλιματική αλλαγή έχει 
οδηγήσει μέχρι σήμερα σε αλλαγές στις περιόδους 
αναπαραγωγής, τον χρόνο της ανοιξιάτικης 
μετανάστευσης, τα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής, 
την κατανομή ως προς το γεωγραφικό πλάτος 
και στη μεταναστευτική συμπεριφορά των 
πουλιών. Έτσι, οι ημερομηνίες άφιξης την άνοιξη 
έχουν μετατοπιστεί αργότερα για πολλά είδη 
μεταναστευτικών πουλιών.

Στο μέλλον: Τα μεσογειακά οικοσυστήματα έχουν 
αναγνωριστεί ως τα πιο πιθανά να επηρεαστούν 
από την κλιματική αλλαγή, λόγω της αναμενόμενης 
μείωσης των βροχοπτώσεων και της αύξησης της 
θερμοκρασίας, της ξηρασίας και της συχνότητας 
των πυρκαγιών. Οι προβλέψεις των μοντέλων 
δείχνουν περαιτέρω συρρίκνωση της εξάπλωσης 
των ειδών σε όλα τα σενάρια κλιματικής αλλαγής 
για τα μεσογειακά οικοσυστήματα, γεγονός που θα 
οδηγήσει σε απώλεια βιοποικιλότητας. Ειδικά για 
τα πουλιά της Ευρώπης, οι κατάλληλοι βιότοποι 
αναπαραγωγής αναμένεται να μετατοπιστούν 
σχεδόν 550km βορειοανατολικά μέχρι τα τέλη του 
21ου αιώνα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 
στο πιο δυσμενές σενάριο της κλιματικής αλλαγής 
(RCP8.5) ο ρυθμός εκτοπισμού θα είναι τόσο 
υψηλός που πολλά είδη δεν θα είναι σε θέση 
να προσαρμοστούν. Μέτριος ρυθμός (RCP4.5 
& RCP6 .0) θα επιτρέψει σε περισσότερα είδη 
να ανταποκριθούν, αλλά θα εξακολουθήσει 
να υπερβαίνει την ικανότητα πολλών ειδών 
για προσαρμογή, ενώ ο χαμηλότερος ρυθμός 
(RCP2.6) θα επέτρεπε στα περισσότερα είδη να 
προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.

Τα είδη αποκρίνονται στην κλιματική αλλαγή ανάλογα με τα περιθώρια γενοτυπικής προσαρμογής 
και φαινοτυπικής πλαστικότητας. Ως αποτέλεσμα, ορισμένα είδη μετακινούνται από δυσμενή προς 
ευνοϊκότερα κλίματα, ενώ άλλα εξαφανίζονται σε τοπική ή ακόμα και παγκόσμια κλίμακα.

©
 M

.Τζάλη/N
C

C



©
 M

.Τζάλη/N
C

C



21

Τρωτότητα του Μαυροπετρίτη στην κλιματική αλλαγή 
και αναμενόμενες επιπτώσεις 

Η ευαισθησία του είδους στην κλιματική αλλαγή σχετίζεται με τρεις 
κύριους παράγοντες: το βαθμό έκθεσης, την ευαισθησία του είδους στην 
αλλαγή και την ικανότητα προσαρμογής του. Σύμφωνα με τους Sajwaj 
κ.α. (2009), ο Μαυροπετρίτης χαρακτηρίζεται από υψηλή τρωτότητα 
για την περίοδο 2070-2099 στην περίπτωση ενός μετριοπαθούς 
κλιματικού σεναρίου συγκρίσιμου με το RCP6.0.

Επιπλέον, η αλληλεπικάλυψη του υφιστάμενου με το προσομοιωμένο 
εύρος αναπαραγωγής αναμένεται να είναι 35,8% για ένα σενάριο 
συγκρίσιμο με το RCP6.0 και 37,0% για ένα δυσμενές σενάριο συγκρίσιμο 
με το RCP8.2, ενώ η έκταση του εύρους εξάπλωσης αναμένεται να 
είναι 474% και 293,8% σε σχέση με το υφιστάμενο, αντίστοιχα. Αυτό 
δείχνει ότι το είδος θα χάσει το μεγαλύτερο μέρος του σημερινού 
εύρους εξάπλωσής του κατά την αναπαραγωγή και θεωρητικά θα 
χρειαζόταν να εξαπλωθεί και να καταλάβει σημαντικά μεγάλες εκτάσεις 
βορειότερα, κυρίως στην ηπειρωτική Ευρώπη. Δεδομένου ότι το είδος 
είναι εξειδικευμένο όσον αφορά το ενδιαίτημα και την τροφή του, ο 
εκτοπισμός αναμένεται να οδηγήσει στη μείωση της κατανομής του 
και δυνητικά του μεγέθους του πληθυσμού του και όχι στον εποικισμό 
νέων περιοχών.

Ανάλογα, οι προσομοιωμένες περιοχές διαχείμασης για το είδος στη 
Μαδαγασκάρη αναμένεται να αλληλεπικαλύπτονται με τις υφιστάμενες 
μόλις κατά 59,54% και η σημερινή κατανομή αναμένεται να αλλάξει 
ουσιαστικά και να μετατοπιστεί νοτιότερα.
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Σενάρια κλιματικής αλλαγής: 

Ένα Αντιπροσωπευτικό Μονοπάτι Συγκέ-
ντρωσης (RCP) είναι η τροχιά συγκέντρωσης 
αερίων του θερμοκηπίου. Τέσσερα μονο-
πάτια έχουν επιλεγεί και μελετώνται από 
την IPCC περιγράφοντας διαφορετικές 
μελλοντικές κλιματικές καταστάσεις, με 
όλες να θεωρούνται πιθανές. Τα μονοπάτια 
έχουν ονομαστεί με βάσει το πιθανό 
εύρος του κλιματικού εξαναγκασμού λόγω 
μεταβολής της ακτινοβολίας το έτος 2100 
σε σχέση με τις τιμές της προβιομηχανικής 
εποχής (+2.6, +4.5, +6.0, +8.5 W/m2)

Οι παράμετροι που επηρεάζουν την ικανότητά 
του να προσαρμόζεται στις αλλαγές του 
κλίματος είναι ποικίλες και περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα.

- Οι περιοχές αναπαραγωγής του αναμένεται 
να παρουσιάσουν αύξηση της θερμοκρασίας, 
καθώς και της συχνότητας και έντασης των 
ακραίων φαινομένων, όπως είναι η ξηρασία 
και τα κύματα καύσωνα. Κατά συνέπεια, (α) 
η βλάστηση των νησίδων, η οποία παρέχει 
προστασία από τις καιρικές συνθήκες, 
μπορεί επίσης να επηρεαστεί και να μειωθεί, 
οδηγώντας σε περαιτέρω υποβάθμιση των 
αβιοτικών συνθηκών για τα αυγά και τους 
νεοσσούς και (β) οι πηγές γλυκού νερού, που 
χρησιμοποιεί το είδος για να πιεί, να κάνει 
μπάνιο και να κυνηγήσει μεγάλα έντομα, 
μπορεί να επηρεαστούν και να συρρικνωθούν 
ή να εξαφανιστούν, επηρεάζοντας τη φυσική 
κατάσταση των πουλιών και την ευαισθησία 
τους σε παράσιτα και ασθένειες.

- Η κλιματική αλλαγή αναμένεται επίσης να 
μετατοπίσει την περίοδο μετανάστευσης των 
στρουθιόμορφων, από τα οποία εξαρτάται 
άμεσα ο Μαυροπετρίτης. Παρόλο που 
δεν έχει ακόμη παρατηρηθεί μετατόπιση 
της φθινοπωρινής μετανάστευσης, αυτή η 
πιθανότητα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια 
του συγχρονισμού μεταξύ της εκκόλαψης των 
αυγών και της μεταναστευτικής ροής και να 
οδηγήσει στη μείωση της αναπαραγωγικής 
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επιτυχίας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση 
που μειωθεί η ροή των μεταναστευτικών 
στρουθιόμορφων, είτε λόγω της μείωσης του 
πληθυσμού τους είτε λόγω της διαχείμασης 
περισσότερων πουλιών στην Ευρώπη.

- Σε περίπτωση που οι Μαυροπετρίτες 
αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις περιοχές 
αναπαραγωγής τους στις νησίδες, θα χάσουν 
και τα οφέλη που αυτές τους παρέχουν και 
περιλαμβάνουν: (α) την προσφορά καταφυγίου 
από τη θήρευση, καθώς το είδος φωλιάζει 
στο έδαφος και δε διαθέτει αμυντικούς 
μηχανισμούς για χερσαίους θηρευτές, (β) 
την αυξημένη διαθεσιμότητα θηραμάτων 
και ιδιαίτερα μεταναστευτικών πουλιών, 
καθώς οι νησίδες λειτουργούν ως περιοχές 
ανεφοδιασμού για τα στρουθιόμορφα 
που μεταναστεύουν σε ένα ευρύ μέτωπο, 
παρέχοντας έτσι αυξημένη διαθεσιμότητα 
τροφής σε σύγκριση με την ηπειρωτική χώρα.

- Στις περιοχές διαχείμασης η εκτιμώμενη 
μετατόπιση της κατανομής του Μαυροπετρίτη 
αναμένεται να συμπεριλάβει περιοχές με 
καλλιεργούμενες εκτάσεις στο κεντρικό 
τμήμα της Μαδαγασκάρης, οδηγώντας έτσι 
στην αύξηση της έκθεσης σε ανθρωπογενή 
ενδιαιτήματα και εντομοκτόνα που 
χρησιμοποιούνται στη γεωργία, και κατά 
συνέπεια στη μείωση της διαθεσιμότητας 
θηραμάτων και την αύξηση του κινδύνου 
δευτερογενούς δηλητηρίασης.

- Οι προ-αναπαραγωγικές περιοχές του 
αναμένεται να εμφανίσουν αυξημένη 
ερημοποίηση και συχνότητα δασικών 
πυρκαγιών.

- Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι ως 
μετανάστης μεγάλων αποστάσεων με την 
απόσταση μεταξύ περιοχών εξάπλωσης κατά 
την αναπαραγωγική και μη αναπαραγωγική 
περίοδο να είναι πάνω από 7.000km, το είδος 
αναμένεται να αντιμετωπίσει δυσκολία στην 
προσαρμογή στις φαινολογικές αλλαγές και 
θα είναι λιγότερο ευέλικτο σε σχέση με είδη 
που δεν μεταναστεύουν ή είναι μετανάστες 
μικρών αποστάσεων. Επιπλέον, ένα εμπόδιο 
για την προσαρμογή του είναι το γεγονός ότι 
εμφανίζει υψηλή φιλοπατρία και τα πουλιά 
παραμένουν πιστά στις θέσεις αναπαραγωγής 
τους και επιστρέφουν κάθε χρόνο, συχνά στην 
ίδια επικράτεια.

©
 Α

ρχείο N
C

C



24

Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η

4.1 Προσαρμοζόμενη διαχείριση

Η διαχείριση για την προστασία του 
Μαυροπετρίτη από την κλιματική αλλαγή 
πρέπει να είναι προσαρμοζόμενη, έτσι ώστε να 
επιτρέπει την παρακολούθηση της αντίδρασης 
του είδους στα μέτρα διατήρησης, καθώς και 
την προσαρμογή της διαχείρισης σύμφωνα με 
τις μεταβολές λόγω κλιματικής αλλαγής.

Η προσαρμοζόμενη διαχείριση είναι μια 
δομημένη, επαναληπτική διαδικασία 
βέλτιστης λήψης αποφάσεων διαχείρισης, 
ενώπιον της αβεβαιότητας, που βασίζεται 
στην παρακολούθηση του συστήματος (ΕΕ, 

«Η βέλτιστη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών είναι πιθανό να βοηθήσει τα είδη τα 
οποία μειώνονται σε μια περιοχή λόγω της κλιματικής αλλαγής, καθυστερώντας την εξαφάνισή 
τους και παρέχοντας έτσι μια συνεχή πηγή απογόνων για διασπορά σε περιοχές με ευνοϊκότερο 
κλίμα.» Huntley κ.α., 2008

«Η προστασία των περιοχών Natura 2000 που παρέχουν επί του παρόντος κατάλληλο 
ενδιαίτημα για τέτοια είδη [είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν εξειδίκευση στο 
ενδιαίτημα που χρησιμοποιούν και ήδη περιορίζονται από τη διαθεσιμότητα ή/και κατάσταση 
του ενδιαιτήματος] θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Παρόλα αυτά […] εξίσου σημαντική 
θα είναι η βελτίωση της ανθεκτικότητας του υπάρχοντος πληθυσμού μέσω της βελτίωσης της 
διαχείρισης των ενδιαιτημάτων και, όπου χρειάζεται, της επέκτασης και της επανασύνδεσης των 
ενδιαιτημάτων για τη δημιουργία ενός λειτουργικού συνεκτικού δικτύου.» Sajwaj κ.α., 2009

2013). Μέσω της εφαρμογής της διαχείρισης, η 
εμπειρία που προκύπτει αξιοποιείται μέσω της 
συνεχούς προσαρμογής των προσεγγίσεων, 
δράσεων και μέτρων ώστε να βελτιώνονται 
τα αποτελέσματα της διαχείρισης. Η βασική 
πρόκληση είναι η εξεύρεση της σωστής 
ισορροπίας μεταξύ της απόκτησης γνώσεων 
για τη βελτίωση της διαχείρισης στο μέλλον και 
την επίτευξη του καλύτερου βραχυπρόθεσμου 
αποτελέσματος με βάση τις υπάρχουσες 
γνώσεις.

4
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Τα κύρια βήματά της περιλαμβάνουν:

- Καθορισμό στόχων διατήρησης και αξιολόγηση 
των υφιστάμενων προβλημάτων

- Σχεδιασμό λύσεων

- Εφαρμογή μέτρων

- Παρακολούθηση

- Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 
μέτρων

- Προσαρμογή λύσεων και μέτρων

Τα κυριότερα μέτρα που έχει αναγνωριστεί ότι 
μπορούν να εφαρμοστούν για την προσαρμογή 
ειδών και οικοτόπων των περιοχών Natura 2000 
στην κλιματική αλλαγή αφορούν τον μετριασμό 
των επιπτώσεων που προκαλούνται από τις 
αλλαγές που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή 
και την αύξηση της ικανότητας προσαρμογής του 
οικοσυστήματος και των ειδών στην αλλαγή αυτή. 

Οι κύριες κατηγορίες περιλαμβάνουν:

- Μείωση των υφιστάμενων πιέσεων

- Διασφάλιση της ετερογένειας του οικοσυστήματος

- Αύξηση της συνδετικότητας

- Διασφάλιση αβιοτικών συνθηκών

- Διαχείριση επιπτώσεων λόγω ακραίων συμβάντων

- Άλλα μέτρα
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4.2 Προτεινόμενα διαχειριστικά μέτρα

Τα προτεινόμενα διαχειριστικά μέτρα 
επικεντρώνονται στα μέτρα που εφαρμόστηκαν 
στο έργο LIFE ElClimA, προκειμένου να 
μεταφερθεί η τεχνογνωσία και η εμπειρία που 
αποκτήθηκε από την εφαρμογή τους.

Τα διαχειριστικά μέτρα περιλαμβάνουν 
τη μείωση των υφιστάμενων πιέσεων στις 
αναπαραγωγικές αποικίες του είδους μέσω 
της εξάλειψης των αρουραίων, της βελτίωσης 
των αβιοτικών συνθηκών για τα φωλεάζοντα 
πουλιά μέσω της παροχής τεχνητών φωλιών, 

καθώς και την αύξηση της διαθεσιμότητας 
των θηραμάτων μέσω της δημιουργίας 
οάσεων ανεφοδιασμού για στρουθιόμορφα. 
Επιπλέον, περιλαμβάνονται μέτρα σχετικά με 
τη βελτίωση της γνώσης γύρω από τις περιοχές 
τροφοληψίας και τη χρήση τους από το είδος, 
καθώς και τις απειλές που αντιμετωπίζει 
λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων μέσω 
χαρτογράφησης ευαισθησίας και εκτίμησης 
του φορτίου μόλυνσης λόγω χημικών ουσιών.

Μάκαρες
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Τα νησιά της Μεσογείου είναι μοναδικά 
οικοσυστήματα που φιλοξενούν πολυάριθμα 
ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα είδη 
χλωρίδας και πανίδας. Τα οικοσυστήματα αυτά 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις ανθρωπογενείς 
πιέσεις, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής 
εισβλητικών ειδών που διαταράσσουν την 
αρχική οικολογική ισορροπία μέσω πρόσθετου 
ανταγωνισμού για τροφή και ενδιαίτημα, καθώς 
και της θήρευσης της αυτόχθονης πανίδας και 
χλωρίδας από εισαχθέντα είδη. Μεταξύ όλων 
των εισβλητικών ειδών φυτών και ζώων, τα 
ξενικά είδη θηλαστικών ευθύνονται για τις 
μεγαλύτερες επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα.

Μεταξύ των ξενικών ειδών θηλαστικών που 
έχουν εισαχθεί στα νησιά της Μεσογείου, ο 
αρουραίος (Rattus rattus) είναι ένα από τα 
πιο επιβλαβή, ενώ συγκαταλέγεται στα 100 
πιο εισβλητικά είδη σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Οι αρουραίοι είναι παμφάγοι και κατά 
την αναζήτηση τροφής ανταγωνίζονται, 
καταστέλλουν και ελέγχουν πολυάριθμους 
πληθυσμούς πουλιών, ζώων και φυτών. Σε 
παγκόσμια κλίμακα και ιδιαίτερα στα νησιά, το 
είδος αυτό έχει προκαλέσει ή συμβάλει στην 
εξαφάνιση πολλών ειδών πουλιών, μικρών 
θηλαστικών, ερπετών, ασπόνδυλων και φυτών. 

Στη Μεσόγειο εισάχθηκε ακούσια κατά μήκος 
των ανθρωπίνων εμπορικών και ταξιδιωτικών 
διαδρομών πριν από περισσότερα από 
2.000 χρόνια και σήμερα απαντάται στην 
πλειονότητα των νησιών της Μεσογείου, 
συμπεριλαμβανομένων των ακατοίκητων. 
Στα νησιά της Μεσογείου οι αρουραίοι είναι 
γνωστοί για τη θήρευση χερσαίων πουλιών 
και θαλασοπουλιών, ερπετών, ασπόνδυλων, 
φυτών και των σπόρων τους. Αν και το 
μεγαλύτερο μέρος της δίαιτας των αρουραίων 
στις ακατοίκητες νησίδες περιλαμβάνει φυτά, 
σπόρους και καρπούς, η επίπτωσή τους στα 
φωλεάζοντα πουλιά μέσω της θήρευσης των 
αυγών, των νεοσσών ή ακόμη και των ενήλικων 
ατόμων είναι ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά 
για εκείνα τα είδη που έχουν εξελιχθεί να 
αναπαράγονται σε νησιά όπου δεν υπάρχουν 
χερσαίοι θηρευτές, συμπεριλαμβανομένου και 
του Μαυροπετρίτη. Οι Μαυροπετρίτες δεν 
κυνηγούν χερσαία ζώα, επομένως τα αφύλακτα 
αυγά και οι νεοσσοί τους είναι εκτεθειμένα 
στη θήρευση από αρουραίους, γεγονός που 
μπορεί να καταστρέψει μέχρι και το 20-29% 
των αυγών των γερακιών. Εκτός από την 
άμεση θήρευση, υπάρχουν επίσης ενδείξεις 
ότι όταν οι αρουραίοι εισβάλλουν σε ένα νησί 
μειώνεται ο αριθμός των ενεργών φωλιών, με 

4.2.1 Αναπαραγωγικές αποικίες

4.2.1.1 Εξάλειψη αρουραίων
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αποτέλεσμα να μειώνεται περαιτέρω η 
παραγωγικότητα των αποικιών.

Η αντιμετώπιση των εισβλητικών 
ξενικών ειδών, όπως οι αρουραίοι, 
είναι ένα περίπλοκο έργο, διότι 
περιλαμβάνει επιστημονικές, τεχνικές 
και κοινωνικοοικονομικές πτυχές που 
απαιτούν μια ιεραρχική προσέγγιση που 
έχει συμφωνηθεί διεθνώς: (α) Πρόληψη 
εισαγωγής, (β) Έγκαιρη ανίχνευση της 
παρουσίας των ξενικών εισβλητικών ειδών 
και ταχεία εξάλειψη για την αποτροπή 
εγκατάστασής τους, (γ) Διαχείριση ήδη 
εγκατεστημένων ξενικών εισβλητικών ειδών 
για την αποτροπή της εξάπλωσής τους 
και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών 
τους και (δ) Αποκατάσταση της αυτόχθονης 
βιοποικιλότητας. Αυτή η προσέγγιση έχει 
εφαρμοστεί επιτυχώς σε εκατοντάδες 
περιπτώσεις παγκοσμίως για την πρόληψη 
της εισαγωγής ή επανεισαγωγής των 
αρουραίων σε νησιά καθώς και για 
τη διαχείριση των εγκατεστημένων 
πληθυσμών αρουραίων που βλάπτουν τη 
βιοποικιλότητα.
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Πρόληψη

Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη

Όπως και στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε 
προβλήματος, η πρόληψη της εμφάνισής 
του είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον και 
οικονομικά αποδοτικότερη σε σχέση με την 
αντιμετώπιση των εισβλητικών ξενικών ειδών 
μετά την εισαγωγή και εγκατάστασή τους. Στην 
περίπτωση των αρουραίων, πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για την πρόληψη αυθόρμητων ή 
τυχαίων εισαγωγών αρουραίων σε νησιά χωρίς 
αρουραίους ή νησιά όπου έχει γίνει εξάλειψη. 
Για το σκοπό αυτό, πρέπει να προσδιοριστούν 
οι κύριες δυνητικές διαδρομές εισβολής, οι 
οποίες συνήθως περιλαμβάνουν σκάφη που 
μεταφέρουν ανθρώπους, ζώα ή υλικά σε 
νησιά. Είτε η εισβολή οφείλεται σε φυσική 
εξάπλωση είτε σε ανθρωπογενείς παράγοντες, 

Το αντίστοιχο της πρόληψης στην πηγή 
είναι η άμεση ανίχνευση και επέμβαση στα 
ακατοίκητα νησιά όπου έχει γίνει εισβολή. 
Η έγκαιρη ανίχνευση είναι απαραίτητη για 
τη λήψη άμεσων μέτρων εξάλειψης για 
την αποφυγή εγκατάστασης σημαντικών 
πληθυσμών αρουραίων. Η έγκαιρη ανίχνευση 
βασίζεται στην επιτήρηση, η οποία εντοπίζει 
την παρουσία αρουραίων και μπορεί να 
περιλαμβάνει παρακολούθηση βιοδηλωτικών 
στοιχείων παρουσίας αρουραίων, όπως είναι 
τα περιττώματα αρουραίων, τα σημάδια 

τα μέτρα πρόληψης πρέπει να περιλαμβάνουν 
την ενημέρωση και την εκπαίδευση του 
κοινού, καθώς και τη λήψη δραστικών μέτρων 
περιορισμού και πρόληψης της εξάπλωσης 
των αρουραίων, όπως η αποτροπή εισόδου 
αρουραίων σε σκάφη στα λιμάνια και διατήρηση 
των σκαφών χωρίς αρουραίους. Το κοινό 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
εκστρατεία πρόληψης. Κατά την εξέταση των 
δράσεων πρόληψης, θα πρέπει να εξετάζεται ο 
κίνδυνος πιθανής εισβολής αρουραίων και οι 
συνέπειές του. Η προσπάθεια πρόληψης των 
εισβολών σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να 
μην είναι βιώσιμη λόγω χαμηλών οικολογικών 
πλεονεκτημάτων ή υψηλού κόστους.

θήρευσης σε ασπόνδυλα, πουλιά και τα αυγά 
τους ή φυτά και τους καρπούς ή τους σπόρους 
τους, ενδείξεις διαδρόμων αρουραίων, τρύπες 
ή πατημασιές. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει 
τη χρήση ποντικοπαγίδων, trail cameras, 
υλικού ροκανίσματος ή δολωματικών 
επιφανειών για την άμεση καταγραφή της 
παρουσίας αρουραίων ή των βιοδηλωτικών 
στοιχείων ροκανίσματος ή πατημασιών. Μετά 
την έγκαιρη ανίχνευση των αρουραίων-
εισβολέων, μια ταχεία εξάλειψη θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί.



Στην πλειονότητα των νησιών της Μεσογείου οι αρουραίοι έχουν εγκατασταθεί στο παρελθόν και για αυτό 
η διαχείριση των πληθυσμών τους μπορεί να είναι η μόνη επιλογή. Η διαχείριση μπορεί να περιλαμβάνει 
τις παρακάτω δράσεις:

1. Εξάλειψη αρουραίων: πλήρης και μόνιμη απομάκρυνση όλων των ατόμων που έχουν εισβάλει με τη 
χρήση βέλτιστων θανατηφόρων ή μη μέσων.

2. Μέτρα ελέγχου:

 α. Περιορισμός των αρουραίων: περιορισμός των αρουραίων σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική  
 περιοχή. 

 β. Έλεγχος του πληθυσμού: μείωση της πυκνότητας και της αφθονίας των αρουραίων κάτω από  
 ένα συμφωνημένο όριο για τη μείωση των επιπτώσεών τους σε ένα αποδεκτό επίπεδο.

 γ. Μείωση των επιπτώσεων από αρουραίους: περιορισμός και διατήρηση των επιπτώσεων από  
 αρουραίους σε ένα αποδεκτό επίπεδο.

3. Καμία δράση

Διαχείριση    
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Η απόφαση για την επιλογή της κατάλληλης 
διαχειριστικής δράσης θα πρέπει να βασίζεται στη 
βιωσιμότητα και τη χρησιμότητα της μεθόδου. 
Ωστόσο, γενικά, από άποψη διατήρησης της 
βιοποικιλότητας, η εξάλειψη είναι η πρώτη που 
πρέπει να εξετάζεται. Η εξάλειψη θεωρείται η 
πιο αποτελεσματική δράση, καθώς επιτρέπει 
την πλήρη αποκατάσταση του οικοσυστήματος. 
Ωστόσο, οι εξαλείψεις αρουραίων είναι 
συνήθως πολύ δαπανηρές και απαιτούν 
πλήρη δέσμευση μέχρι την ολοκλήρωσή τους. 
Επομένως, η βιωσιμότητα της εξάλειψης πρέπει 
να αξιολογηθεί με προσοχή και σε ρεαλιστικά 
πλαίσια. Εάν μια επιστημονική αξιολόγηση 
δείξει ότι η εξάλειψη, ο περιορισμός, ο έλεγχος 
ή ο μετριασμός δεν είναι βιώσιμα ή οι πόροι δεν 
είναι διαθέσιμοι, οι δράσεις αυτές δε θα πρέπει 
να πραγματοποιούνται. Σύμφωνα με τις μελέτες 
για την εκτίμηση επιτυχίας των επιχειρήσεων 
εξάλειψης, αυτές είναι πιο επιτυχημένες, 
οικονομικές και ηθικές από άλλες μεθόδους 
ελέγχου ή περιορισμού. Τα αποτελέσματα 
έχουν επίσης δείξει ότι η εξάλειψη αρουραίων 
είναι πολύ πιο επωφελής για την οικολογία 
ενός νησιού από ότι οι επιχειρήσεις ελέγχου 
των αρουραίων. Μακροπρόθεσμα, οι 
επιχειρήσεις ελέγχου είναι πολύ πιο δαπανηρές 
και προκαλούν περισσότερη όχληση στο 
περιβάλλον από ότι οι επιχειρήσεις εξάλειψης, 
καθώς τα νησιά διαταράσσονται επανειλημμένα. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν διάφορα θέματα που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη για έναν επιτυχή 
σχεδιασμό εξάλειψης αρουραίων:

- Απαιτείται μια επιστημονική μελέτη για τον 
καθορισμό της οικολογικής, οικονομικής και 
κοινωνικής βιωσιμότητας μιας επιχείρησης 
εξάλειψης. Η έρευνα περιλαμβάνει την 
παρακολούθηση των γνωστών πληθυσμών 
και των επιπτώσεών τους στο οικοσύστημα, 
τη βιωσιμότητα της αποτροπής περαιτέρω 
εισβολής, τη μελέτη των επιπτώσεων της 
εξάλειψης στα είδη-στόχους και σε είδη που 
δεν αποτελούν στόχο και την εκτίμηση της 
απαιτούμενης προσπάθειας για την επίτευξη 
του επιθυμητού οφέλους (ανάλυση κόστους-
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οφέλους). Πολιτικοί, κοινωνικοί, φυσικοί, 
τεχνικοί και βιολογικοί περιορισμοί θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό της 
εξάλειψης. Οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές 
πρέπει να είναι επιλεκτικές για τα είδη-στόχους 
και περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ηθικά 
αποδεκτές.

- Μια μέθοδος εξάλειψης πρέπει να επιλέγεται 
έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι όλα τα άτομα 
του πληθυσμού-στόχου είναι ευαίσθητα στην 
τεχνική εξάλειψης που χρησιμοποιείται, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι ολόκληρος ο πληθυσμός θα 
εξαλειφθεί και ότι η πιθανότητα επανεισβολής 
είναι ελάχιστη. Ο κύριος σκοπός της εξάλειψης 

δεν είναι μόνο να απομακρυνθούν οι αρουραίοι, 
αλλά και να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμα 
οικολογικά οφέλη για ολόκληρο το νησί. 
Διαφορετικές μέθοδοι μπορεί να εφαρμοστούν 
για να διασφαλίσουν ότι ολόκληρος ο 
πληθυσμός-στόχος θα εξαλειφθεί.

- Τα προγράμματα εξάλειψης πρέπει να 
διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους 
για την ολοκλήρωσή τους. Σε περίπτωση που 
δεν απομακρυνθούν όλοι οι αρουραίοι, η 
απομάκρυνση των τελευταίων ατόμων που 
έχουν απομείνει μπορεί να αυξήσει απρόβλεπτα 
τον απαιτούμενο χρόνο, προσπάθεια και κόστος 
ή μπορεί να οδηγήσει στην επανεγκατάσταση 
του πληθυσμού των αρουραίων.

- Μη επαρκείς πόροι για την ολοκλήρωση της 
εξάλειψης των αρουραίων, ειδικά με τη χρήση 
θανατηφόρων μέσων, μπορεί να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις σε ολόκληρο το οικοσύστημα.

- Μόνο η εφαρμογή δοκιμασμένων μεθόδων 
εξάλειψης από μια καλά εκπαιδευμένη και με 
εμπειρία ομάδα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο 
αποτυχίας.

- Σημαντικό μέρος του χρόνου και της 
προσπάθειας μιας επιχείρησης εξάλειψης είναι 
ο λεπτομερής και αξιόπιστος σχεδιασμός και 
προετοιμασία. Τα οφέλη όμως του διεξοδικού 
και καλά προετοιμασμένου σχεδιασμού 
μπορούν να εκτιμηθούν πραγματικά, μόνο όταν 
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η ομάδα έρχεται αντιμέτωπη με δυσκολίες. 
Πάντα να λαμβάνεται υπόψη το χειρότερο 
δυνατό σενάριο σχετικά με το τι θα μπορούσε 
να πάει στραβά (Νόμος του Μέρφυ). Εάν μια 
επιχείρηση έχει σχεδιαστεί σωστά, ακόμα και μη 
αναμενόμενες αλλαγές και προκλήσεις μπορούν 
να αποφευχθούν ή να αντισταθμιστούν και να 
μην εμποδίσουν την υλοποίηση της εξάλειψης.

- Μια ξεκάθαρη ιεραρχία και απόλυτη 
αφοσίωση όλου του προσωπικού του έργου 
είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της 
εξάλειψης. Η ομάδα θα πρέπει να είναι καλά 
εξοπλισμένη και να μεριμνά για την καλή της 
κατάσταση.

- Η επιτυχία ή η αποτυχία μιας επιχείρησης 
εξάλειψης πρέπει να αξιολογείται μέσω της 
παρακολούθησης κάθε αλλαγής ή επίπτωσης 
της προσπάθειας εξάλειψης σε ολόκληρο 
το οικοσύστημα τόσο κατά τη διάρκεια, 
όσο και μετά την εξάλειψη. Ταυτόχρονη 
παρακολούθηση της επίπτωσης της επιχείρησης 
εξάλειψης επιτρέπει τη διαρκή επισκόπηση της 
προόδου της και τον εντοπισμό των αρνητικών 
μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων, δίνοντας τη 
δυνατότητα στην επιχείρηση να προσαρμοστεί 
και να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη νέα οπτική 
και καταστάσεις. Η εξάλειψη θα πρέπει να 
σταματά αμέσως εάν ο κίνδυνος για είδη που 
δεν αποτελούν στόχο είναι αυξημένος.

Οι μέθοδοι εξάλειψης ή ελέγχου των αρουραίων 

μπορεί να εμπεριέχουν πόνο, δυσφορία, φόβο 
ή άλλες μορφές ταλαιπωρίας για τα ζώα, 
ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται τα καλύτερα 
διαθέσιμα τεχνικά μέσα. Για τον λόγο αυτό θα 
πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για 
την αποφυγή πόνου, αγωνίας και ταλαιπωρίας 
των ζώων που μπορούν να αποφευχθούν κατά 
τη διάρκεια της εξάλειψης, του ελέγχου ή του 
περιορισμού. Μη-θανατηφόρες μέθοδοι πρέπει 
να εξετάζονται και κάθε δράση που θα λάβει 
χώρα θα πρέπει να ελαχιστοποιεί την επίπτωση 
για τα είδη που δεν αποτελούν στόχο. 
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Μελέτη Περίπτωσης: Η εξάλειψη αρουραίων στην Ελλάδα

Εξαλείψεις αρουραίων σε ακατοίκητα νησιά και νησίδες του Αιγαίου πραγματοποιούνται από το 
2005 και μέχρι το τέλος του 2018 αρουραίοι έχουν απομακρυνθεί από 42 νησιά και νησίδες με στόχο 
τη βελτίωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας του Μαυροπετρίτη και των θαλασσοπουλιών. Αυτές 
οι νησίδες, συνολικής έκτασης 1.075ha, βρίσκονται σε 16 νησιωτικά συμπλέγματα διάσπαρτα στο 
Αιγαίο και έχουν μέγεθος μεταξύ 0,1ha και 298ha. Σε όλες τις περιπτώσεις η εξάλειψη αρουραίων 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δολωμάτων, που περιείχαν τη δραστική ουσία Brodifacoum, σε 
δολωματικούς σταθμούς που κάλυπταν τη συνολική επιφάνεια των νησίδων. Αυτό παρείχε βέλτιστο 
έλεγχο της διαδικασίας εξάλειψης, ελάχιστη έκθεση ειδών που δεν αποτελούσαν στόχο στα δολώματα 
και ελάχιστη διαφυγή δολωμάτων στο φυσικό περιβάλλον. Οι παραπάνω επιχειρήσεις εξάλειψης 
αρουραίων πραγματοποιήθηκαν σε αποικίες που φιλοξενούν το 10% του εθνικού πληθυσμού του 
Μαυροπετρίτη.

Παρόλη την απαιτούμενη αυξημένη προσπάθεια για τη λειτουργία των δολωματικών σταθμών σε 
σύγκριση με άλλες μεθόδους εξάλειψης αρουραίων, η μέθοδος εκτιμάται ότι είναι η ασφαλέστερη 
για το περιβάλλον και είδη που δεν αποτελούν στόχο.
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4.2.1.2 Κατασκευή τεχνητών φωλιών

Οι Μαυροπετρίτες δεν κατασκευάζουν φωλιές, 
αλλά αντίθετα βρίσκουν μια κατάλληλη 
θέση στο έδαφος στην οποία κάνουν μικρές 
βελτιώσεις. Γενικά, οι φωλιές βρίσκονται κάτω 
από θάμνους ή βράχους, στο έδαφος χωρίς 
κάλυψη, σε σπηλιές, ρωγμές ή κοιλότητες, 
καθώς και σε περβάζια και μικρές σπηλιές σε 
ψηλούς γκρεμούς και κορυφές γκρεμών. Οι 
φωλιές προσφέρουν προστασία από τις καιρικές 
συνθήκες, όπως είναι η έκθεση στον άνεμο και 
τον ήλιο κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς 
και προστασία από θηρευτές ή ανταγωνιστές 
(π.χ. άλλα γεράκια). Η θερμοκρασία του 
εδάφους κατά την περίοδο επώασης των 
αυγών μπορεί να φτάσει τους 55oC. Για αυτόν 
τον λόγο το θηλυκό ψύχει τα αυγά μέσω της 
θερμοκρασίας του σώματός του κατά τις 
θερμότερες ώρες της ημέρας. Σε περίπτωση 
που το θηλυκό αναγκαστεί να αφήσει τη φωλιά, 
η υπερβολική θερμότητα στην οποία εκτίθενται 
τα έμβρυα στο αυγό μπορεί να αποβεί μοιραία. 
Έχει παρατηρηθεί ότι καλά προφυλαγμένες 
φωλιές, π.χ. κάτω από βράχους ή σε ρωγμές 
βράχων, έχουν μεγαλύτερη αναπαραγωγική 
επιτυχία σε σχέση με αυτές που βρίσκονται 
κάτω από θάμνους.

Η διαθεσιμότητα κατάλληλων θέσεων 
φωλιάσματος μπορεί να είναι περιορισμένη 
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μικρών ακατοίκητων 

νησίδων με μεγάλη πυκνότητα φωλιών. Η 
διαθεσιμότητα προστατευμένων θέσεων 
φωλιάσματος μπορεί να περιοριστεί περαιτέρω 
κατά την περίοδο κυμάτων καύσωνα, που 
οδηγούν σε μείωση της φυτικής κάλυψης για τα 
φωλεάζοντα γεράκια, όπως η κάπαρη. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις μερικά ζευγάρια αναγκάζονται 
να φωλιάσουν σε πιο εκτεθειμένες και λιγότερο 
κατάλληλες θέσεις, που μπορεί να οδηγήσει 
σε μειωμένη αναπαραγωγική επιτυχία. Για 
αυτό η κατασκευή τεχνητών φωλιών μπορεί 
να είναι ένα αποδοτικό μέσο για την αύξηση 
της διαθεσιμότητας κατάλληλων και καλά 
προστατευμένων θέσεων φωλιάσματος, 
καθώς και για τη μείωση της δυνητικής 
υποβάθμισης της ποιότητας της φωλιάς λόγω 
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κυμάτων καύσωνα ή υψηλών θερμοκρασιών το 
καλοκαίρι. 

Η κατασκευή τεχνητών φωλιών για τον 
Μαυροπετρίτη έχει ως στόχο (α) την παροχή 
σκιάς κατά τη διάρκεια του πιο ζεστού μέρους 
της ημέρας για την προστασία της φωλιάς 
από την υπερβολική ζέστη, ενώ παράλληλα 
παρέχει έκθεση στον ήλιο τις πρώτες πρωινές 
ώρες για τη μείωση της υγρασίας στη φωλιά 
και (β) την προστασία από τους επικρατούντες 
καλοκαιρινούς, κυρίως βόρειους, ανέμους. 
Παρακάτω παρατίθενται τα προτεινόμενα 
χαρακτηριστικά των τεχνητών φωλιών:

- Ποιες αποικίες: Αποικίες με μειωμένη 
αναπαραγωγική επιτυχία λόγω της 

περιορισμένης διαθεσιμότητας θέσεων 
φωλιάσματος ή με σημαντικό ποσοστό φωλιών 
κάτω από βλάστηση.

- Πού στην αποικία: Με στόχο τη βελτίωση των 
υπαρχουσών θέσεων φωλιάσματος οι τεχνητές 
φωλιές προτείνεται να κατασκευάζονται εντός 
των υφιστάμενων επικρατειών φωλιάσματος. 
Οι βραχώδεις ακτές και οι απότομες πλαγιές 
θα πρέπει να αποφεύγονται για την ασφάλεια 
όσων εργάζονται στο πεδίο.

- Πότε: Από τα τέλη του φθινοπώρου μέχρι τις 
αρχές της άνοιξης, για την αποφυγή όχλησης 
των αναπαραγόμενων πουλιών.

- Πόσες: Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των 
θέσεων φωλιάσματος και την πυκνότητα 

Αριστερά

Τοποθέτηση 
τεχνητών ξύλινων 
φωλιών

Δεξιά

Νεοσσοί σε 
τεχνητή φωλιά
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των φωλιών, η απόσταση μεταξύ των 
επικρατειών φωλιάσματος θα έπρεπε να είναι 
από μερικά μέτρα μέχρι 30-50m. Σε κάθε 
επικράτεια υπάρχουν αρκετές βέλτιστες θέσεις 
φωλιάσματος μεταξύ των οποίων τα γεράκια 
επιλέγουν κάθε χρονιά που θα φωλιάσουν. 
Προτείνεται να υπάρχουν τρεις εναλλακτικές, 
τεχνητές ή φυσικές, θέσεις φωλιάσματος σε 
κάθε επικράτεια.

- Υλικό φωλιάς: Προτείνεται οι τεχνητές φωλιές 
να κατασκευάζονται από πέτρες που είναι 
διαθέσιμες στην αποικία για τον περιορισμό 
της εισαγωγής ξένων υλικών και τη μείωση του 
κόστους και της προσπάθειας. Εναλλακτικά 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί κόντρα πλακέ όταν 
τα φυσικά υλικά δεν επαρκούν.

- Χαρακτηριστικά φωλιάς: Η είσοδος της 
τεχνητής φωλιάς προτείνεται να βρίσκεται 
νοτιοανατολικά. Η διάμετρος της φωλιάς θα 
πρέπει να είναι 40-50cm και το ύψος της 35cm. 
Κάθε χαλαρή ή αιχμηρή πέτρα θα πρέπει να 
αφαιρείται ή να λειαίνεται. Για να βοηθηθούν τα 
γεράκια στη χώνεψη περίπου 10 μικρές πέτρες 
μέχρι 9mm μπορούν να παραμείνουν στη 
φωλιά. Το θηλυκό μπορεί να ξεπουπουλίασει 
το θήραμά του και να ταΐσει τους νεοσσούς 
του με μεγαλύτερη ευκολία εάν τοποθετηθεί 
μια επίπεδη, στο μέγεθος παλάμης, πέτρα στην 
άκρη της φωλιάς.

- Συντήρηση: Λόγω της έκθεσης σε καιρικές 
συνθήκες η τεχνητή φωλιά πρέπει να ελέγχεται 
και να συντηρείται, εφόσον απαιτείται, σε ετήσια 
βάση. 
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Μελέτη περίπτωσης: Τεχνητές φωλιές στην Ελλάδα

Την τελευταία δεκαετία πάνω από 1.300 πέτρινες και ξύλινες τεχνητές φωλιές έχουν κατασκευαστεί σε 
αποικίες του Μαυροπετρίτη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Το ποσοστό κατάληψής τους ήταν ιδιαίτερα 
υψηλό σε μικρές ακατοίκητες νησίδες με μεγάλη πυκνότητα φωλιών, όπου πάνω από το 65% όλων 
των ενεργών φωλιών ήταν τεχνητές, συνήθως από τον πρώτο ή δεύτερο χρόνο κατασκευής τους. 
Η αναπαραγωγική επιτυχία στις τεχνητές φωλιές ήταν παρόμοια ή μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις 
φυσικές. 



40

Τα στρουθιόμορφα πραγματοποιούν στάσεις 
κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης 
προκειμένου να ξεκουραστούν και να 
αναπληρώσουν τα ενεργειακά τους αποθέματα, 
ούτως ώστε να κατορθώσουν να φθάσουν 
στον τελικό τους προορισμό είτε αυτός είναι 
οι περιοχές αναπαραγωγής είτε οι περιοχές 
διαχείμασης. Η ύπαρξη κατάλληλων θέσεων 
ανάπαυσης και ανεφοδιασμού αναμένεται να 
ενισχύσει την αφθονία των στρουθιόμορφων 
και ως εκ τούτου τη διαθεσιμότητα τροφής 
για τους αναπαραγόμενους Μαυροπετρίτες. 
Επιπρόσθετα, κατάλληλες πλούσιες περιοχές 
ανεφοδιασμού οδηγούν σε πιο βαριά και με 
περισσότερο λίπος στρουθιόμορφα, δηλαδή 
σε ποιοτικότερη τροφή για τους ενήλικες 
Μαυροπετρίτες και τους νεοσσούς τους. Αυτοί 
οι δύο παράγοντες αναμένεται να έχουν θετική 
επίδραση στην αναπαραγωγική επιτυχία 
αντισταθμίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις 
που ενδέχεται να επιφέρει η επιδείνωση των 
καιρικών συνθηκών λόγω κλιματικής αλλαγής.

Οι ακόλουθες προτάσεις έχουν ως στόχο να 
βοηθήσουν στον σχεδιασμό, την κατασκευή 
και τη συντήρηση οάσεων ανεφοδιασμού 
για μεταναστευτικά στρουθιόμορφα, σε 
νησιά και παράκτιες περιοχές όπου το κλίμα 
χαρακτηρίζεται από χαμηλή βροχόπτωση, 

υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους. 
Οι κύριοι στόχοι, οι οποίοι πρέπει να 
επιτευχθούν κατά την κατασκευή μιας τέτοιας 
όασης, είναι:

1. Βελτίωση του ενδιαιτήματος (Αναβάθμιση των 
περιβαλλοντικών συνθηκών για τα πουλιά)

2. Ορθή χρήση των φυσικών πόρων 
(Ελαχιστοποίηση των γεωργικών εισροών και 
εφαρμογή φυσικών γεωργικών πρακτικών)

3. Ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα (Εξασφάλιση 
ανθεκτικότητας απέναντι σε δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες, φυσικούς εχθρούς και 
ανεπάρκεια πόρων)

Ακολούθως παρουσιάζονται κάποιες 
βασικές οδηγίες για την επίτευξη των 
προαναφερθέντων στόχων. 

Βελτίωση του ενδιαιτήματος

- Διαθεσιμότητα τροφής

Η ύπαρξη διαθέσιμων τροφικών πόρων κατά 
τη διάρκεια των ενδιάμεσων μεταναστευτικών 
σταθμών είναι καίριας σημασίας για τα 
στρουθιόμορφα. Τόσο η ποσότητα όσο και η 
ποιότητα της διαθέσιμης τροφής επηρεάζουν 
άμεσα τον χρόνο παραμονής στον σταθμό 
αλλά και τις πιθανότητες επιβίωσης των 

4.2.2 Πεδία τροφοληψίας

4.2.2.1 Δημιουργία οάσεων ανεφοδιασμού
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η παρουσία των εντόμων και ειδικά των 
μελισσών, προτείνεται η φύτευση ανθοφόρων 
ετησίων ποωδών, αρωματικών φυτών και 
θάμνων, σε διάσπαρτα σημεία μέσα στην όαση. 
Τέλος, προτείνεται φυτά, τα οποία εκτιμάται 
ότι δεν είναι ωφέλιμα για τους σκοπούς της 
όασης και μπορεί να καλύπτουν μεγαλύτερες 
από τις απαιτούμενες εκτάσεις ή είναι ξενικά 
ή/και εισβλητικά, να αφαιρεθούν μόνιμα από 
την όαση με μηχανικά (μη χημικά) μέσα.

Εκτός των φυτεύσεων και των καλλιεργειών 
το σχέδιο κατασκευής θα πρέπει να 
ενσωματώνει και τεχνητά στοιχεία ενίσχυσης 
της βιοποικιλότητας, όπως φυτοφράκτες, 
υδατοσυλλογές, ξερολιθιές, τεχνητά 
ενδιαιτήματα ασπόνδυλων (αναχώματα, 
κουτιά και τοιχία κάλυψης), λιθοσωρούς και 
ξυλοσωρούς για παροχή κάλυψης σε ερπετά 
και κουτιά για νυχτερίδες. 

- Διαθεσιμότητα νερού

Η ύπαρξη συγκεντρώσεων υδάτων έχει 
αποδεδειγμένα υψηλή σημασία τόσο για τα 
μεταναστευτικά στρουθιόμορφα όσο και 
για τους αναπαραγόμενους Μαυροπετρίτες, 
καθώς χρησιμοποιούνται από τα πουλιά 
για πόση αλλά και μπάνιο. Κοιλότητες 
συγκέντρωσης υδάτων ή σημεία παροχής 
νερού από δεξαμενές πρέπει να υπάρχουν σε 
διάσπαρτα σημεία μέσα στην όαση. Η παρουσία 
νερού αναμένεται να ωφελήσει πολλά είδη 
που αποτελούν θηράματα, όπως θηλαστικά 

ατόμων. Προκειμένου να δημιουργηθούν 
ιδανικότερες συνθήκες τροφοληψίας, μια 
όαση θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο ώστε 
να παρέχει ευκαιρίες τροφοληψίας κατά 
το μεγαλύτερο δυνατό εύρος τόσο χωρικά 
,όσο και χρονικά, περιλαμβάνοντας ποικιλία 
τροφής όπως σπόρους, φυλλώδη βλάστηση, 
έντομα και άλλα ασπόνδυλα, ερπετά και 
θηλαστικά. 

Στις φυτεύσεις θα πρέπει να προτιμούνται 
αυτόχθονα και ανθεκτικά στην ξηρασία φυτά. 
Το σχέδιο φύτευσης της όασης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ποικιλία θάμνων και δένδρων. 
Η ύπαρξη ποικιλίας ειδών έχει ως στόχο την 
ενδυνάμωση της βιοποικιλότητας και τη 
μεγαλύτερη δυνατή επιμήκυνση της περιόδου 
ανθοφορίας και καρποφορίας. Κατά την 
κατάρτιση του σχεδίου φύτευσης θα πρέπει 
επίσης να ληφθούν υπόψη: (α) η επιθυμητή 
πυκνότητα φύτευσης δένδρων και θάμνων, (β) 
η εξασφάλιση «μωσαϊκότητας» στο τοπίο, με 
την ύπαρξη αλληλουχίας καλλιεργούμενων και 
ακαλλιέργητων εκτάσεων, όπως και τεχνητών 
στοιχείων ενίσχυσης της βιοποικιλότητας και 
(γ) η διασφάλιση της ευκολίας υλοποίησης 
των αγροτικών εργασιών και των εργασιών 
συντήρησης. 

Οι αροτραίες καλλιέργειες πρέπει να 
περιλαμβάνουν σιτηρά, ψυχανθή και ελαιούχα 
φυτά, καλλιεργούμενα μόνα τους ή και σε 
συγκαλλιέργειες. Προκειμένου να αυξηθεί 
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τα στρουθιόμορφα τα οποία αναπληρώνουν 
τα αποθέματα λίπους τους ή αναμένουν 
ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για την 
αναχώρησή τους, χρειάζονται σημεία όπου να 
μπορούν να καλυφθούν και να κουρνιάσουν. 
Η παροχή τέτοιων ασφαλών περιοχών είναι, 
συνεπώς, κρίσιμη για την επιβίωσή τους. Η 
προτιμούμενη μορφή των σημείων κάλυψης 
και κούρνιας εξαρτάται από τα είδη που 
αφορούν, οπότε ο σχεδιαστής της όασης 
οφείλει να παράσχει την απαραίτητη ποικιλία 
τέτοιων σημείων, προκειμένου να καλύψει, 
όσο το δυνατόν περισσότερο, τις ανάγκες 
τους. Τα σημεία κουρνιάσματος πρέπει να 
περιλαμβάνουν (α) συστάδες ψηλών δένδρων 
με υψηλό βαθμό συγκόμωσης και απουσία 
όχλησης, (β) συστάδες πυκνής βλάστησης, 

και ασπόνδυλα, ενισχύοντας έτσι τη συνολική 
βιοποικιλότητα της όασης και αυξάνοντας 
παράλληλα τη διαθέσιμη τροφή για τα πουλιά. 
Ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί όσον αφορά 
την ποιότητα του νερού, προκειμένου να 
αποφευχθούν περιστατικά ευτροφισμού και 
θνησιμότητας λόγω ανάπτυξης παθογόνων 
βακτηρίων, ειδικά κατά τους θερμότερους 
μήνες του έτους. Τέλος, οι υδατοσυλλογές 
και τα λοιπά σημεία παροχής νερού πρέπει 
να κατασκευάζονται και να εξοπλίζονται 
κατάλληλα, προκειμένου να προλαμβάνονται 
περιστατικά πνιγμού ζώων και συγκέντρωσης 
ρύπων και απορριμμάτων. 

- Σημεία κάλυψης και κούρνιας

Κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων σταθμών, 
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αδιαπέραστης από χερσαίους θηρευτές, όπως 
είναι οι συνδυασμοί πυκνών θαμνωδών με 
αναρριχητικά φυτά και (γ) καλαμιώνες. 

Ορθή χρήση των φυσικών πόρων

- Έδαφος

Το έδαφος αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της 
γεωργίας και έναν βασικό χώρο όπου 
πολλές βιολογικές διεργασίες λαμβάνουν 
χώρα. Συνεπώς, η ποιότητα του εδάφους 
επηρεάζει άμεσα όλο το οικοσύστημα μιας 
περιοχής μέσω της ανάπτυξης της χλωρίδας 
και της σχετιζόμενης με αυτή υποστήριξη της 
βιοποικιλότητας. Η προσπάθεια διατήρησης 
των εδαφικών πόρων πρέπει να στοχεύει 
στην πρόληψη απωλειών λόγω διάβρωσης και 
μείωσης της γονιμότητας του εδάφους λόγω 
υπερεκμετάλλευσης, οξινοποίησης, αλάτωσης 
και συγκέντρωσης χημικών ρύπων. 

Τα μέτρα ελέγχου της διάβρωσης 
επικεντρώνονται στη μείωση των απωλειών 
της ανώτερης στοιβάδας του εδάφους, οι 
οποίες συνήθως οφείλονται στη δράση 
του αέρα, των κατακρημνισμάτων και των 
καλλιεργητικών εργασιών. Πρακτικές που 
εφαρμόζονται για αυτόν τον σκοπό είναι, 
μεταξύ άλλων, η καλλιέργεια σε ισοϋψείς 
γραμμές, η δημιουργία αναβαθμίδων, οι 
καλλιέργειες κάλυψης, η επίστρωση με φυτικά 
υπολείμματα και η ελαφριά άροση. 

Βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους 

επιτυγχάνεται συνδυάζοντας την εισαγωγή 
οργανικού υλικού και στοιχείων του εδάφους 
(με τη μορφή κοπριάς, κομπόστ και οργανικών 
λιπασμάτων), επίστρωσης με φυτικά 
υπολείμματα και καλών γεωργικών πρακτικών, 
όπως η αμειψισπορά και η καλλιέργεια 
ψυχανθών. Σε κάθε περίπτωση αναλύσεις 
εδάφους πρέπει να πραγματοποιούνται 
τακτικά για την παρακολούθηση των 
χαρακτηριστικών του εδάφους της όασης. 

- Νερό

Το νερό σε ξηρές περιοχές αποτελεί τον κύριο 
περιοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη της 
γεωργίας. Κατά τον σχεδιασμό μιας όασης, οι 
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σχεδιαστές πρέπει να έχουν προβλέψει για 
υποδομές αποδοτικής συγκέντρωσης και 
χρήσης του νερού. 

Η ορθή χρήση των υδατικών πόρων ξεκινά 
από το έδαφος. Η διαθεσιμότητα του 
εδαφικού νερού είναι η ικανότητα ενός 
εδάφους να διατηρεί το νερό διαθέσιμο για 
τις καλλιέργειες. Αυτή μπορεί να βελτιωθεί 
αυξάνοντας το ποσοστό οργανικής ουσίας 
στο έδαφος, αποφεύγοντας τη συμπίεσή του, 
παρέχοντας εδαφοκάλυψη, κατασκευάζοντας 
υπερυψωμένα παρτέρια και αύλακες, 

αυξάνοντας το βάθος του ριζικού συστήματος 
των φυτών και φυσικά, επιλέγοντας είδη 
φυτών με μικρές ανάγκες άρδευσης. 
Επιπρόσθετα, οι επιφανειακές απορροές του 
νερού πρέπει να αποθηκεύονται για χρήση 
κατά τις άνυδρες περιόδους. Για τον λόγο 
αυτό συνιστάται η κατασκευή πηγαδιών, 
στερνών, υδατοσυλλογών, δεξαμενών και 
λοιπών υποδομών συλλογής νερού. 

Η χρήση του νερού προς άρδευση πρέπει να 
σχεδιάζεται προσεκτικά με βασικό γνώμονα 
την ελαχιστοποίηση των απωλειών. Στις 
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βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής άρδευσης 
συμπεριλαμβάνονται τα συστήματα στάγδην 
άρδευσης και υπόγειας άρδευσης. Τέλος, 
η ανακύκλωση του νερού οικιακής χρήσης 
μπορεί να προσφέρει πρόσθετα υδατικά 
αποθέματα. 

Ανθεκτικότητα και Βιωσιμότητα

Κατά τον σχεδιασμό μιας όασης ανεφοδιασμού 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα του έργου με την ελάχιστη δυνατή 
υποστήριξη. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως μια 
τέτοια όαση αναμένεται ότι θα μπορεί να 
ανταπεξέλθει σε αντίξοες καιρικές συνθήκες 
ή σε έλλειψη εργασιών συντήρησης για 
μεγάλες χρονικές περιόδους. Για να καταστεί 
αυτό δυνατό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
ακόλουθοι παράγοντες.

- Επιλογή των κατάλληλων ειδών και ποικιλιών 
φυτών

Ανθεκτικά στην ξηρασία δένδρα, ψυχανθή 
και σιτηρά θα πρέπει να προτιμώνται. Οι 
καλύτερες λύσεις βρίσκονται συχνά σε 
τοπικές ποικιλίες των νησιωτικών περιοχών, οι 
οποίες εμφανίζουν μεγάλη ανθεκτικότητα σε 
συνθήκες ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών 
και σε ισχυρούς ανέμους. 

- Εξασφάλιση αειφορίας

Όλες οι πρακτικές που ασκούνται στην όαση 
θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες της 

αειφορίας. Κάποιες από αυτές τις ορθές 
πρακτικές είναι η αμειψισπορά, η ύπαρξη 
ποικιλίας φυτών, η ολοκληρωμένη διαχείριση 
εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών, η 
αειφορική χρήση των πόρων και η αποφυγή 
εισαγωγής ξενικών ειδών.

- Προστασία της όασης από τα οικόσιτα ζώα 
και άλλες πιθανές απειλές

Στον σχεδιασμό της όασης θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται υποδομές που θα 
αποσκοπούν στην αποφυγή πρόκλησης 
ζημιών ή γενικότερης υποβάθμισης από 
οικόσιτα ζώα (βόσκηση, συμπίεση εδάφους, 
ρύπανση από απόβλητα ζωικής προέλευσης, 
θήρευση), επισκέπτες, αλλά και από τα φυσικά 
φαινόμενα. 

Η εγκατάσταση περίφραξης είναι απαραίτητο 
μέτρο στις περιοχές όπου υπάρχουν 
ελεύθερα οικόσιτα ζώα. Σε κάποιες άλλες 
περιοχές, ενδεχομένως να χρειάζονται μέτρα 
προστασίας από φυσικά φαινόμενα όπως 
πλημμύρες, πυρκαγιές. Τέλος, η ρύθμιση 
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων εντός της 
όασης είναι μια ακόμη απαραίτητη ενέργεια 
προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές αλλά 
και όχληση στην άγρια πανίδα. Στις ρυθμίσεις 
μπορεί να περιλαμβάνεται η δημιουργία 
σημασμένων διαδρομών για τους επισκέπτες, 
η απαγόρευση πρόσβασης σε ευαίσθητες 
στην όχληση ζώνες και ο κατάλληλος 
προγραμματισμός των εργασιών συντήρησης. 
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Μελέτη περίπτωσης: Όαση ανεφοδιασμού στα Αντικύθηρα

Τα Αντικύθηρα φιλοξενούν μια από τις σημαντικότερες αναπαραγωγικές αποικίες του 
Μαυροπετρίτη στην Ελλάδα και παράλληλα αποτελούν έναν σημαντικό ενδιάμεσο σταθμό για 
τα μεταναστευτικά στρουθιόμορφα. Μέσω του προγράμματος LIFE ElClimA, αγοράστηκε ένα 
αγροτεμάχιο έκτασης 1,13ha, αποτελώντας τη δεύτερη περίπτωση αγοράς γης για σκοπούς 
διατήρησης του περιβάλλοντος μέσω του χρηματοδοτικού μέσου LIFE στην Ελλάδα. 

Η περιοχή περιφράχθηκε με ηλεκτρική περίφραξη, ενώ παράλληλα έγιναν εργασίες συντήρησης 
των ξερολιθιών, των παραδοσιακών μονοπατιών και των στερνών μέσα σε αυτήν. Συνολικά 
φυτευτήκαν 105 οπωροφόρα δένδρα και θάμνοι, όπως ελιές, χαρουπιές, συκιές, αμυγδαλιές, 
ροδιές και μουριές, ενώ παράλληλα καλλιεργήθηκαν σιτηρά και ψυχανθή όπως κριθάρι, φάβα 
και κουκιά.

Ελαιώνας 
στην όαση 
ανεφοδιασμού
στα Αντικύθηρα

©
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.Τσιόπελας/Ο
ρνιθολογική
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4.2.2.2 Αναγνώριση περιοχών τροφοληψίας και χαρτογράφηση ευαισθησίας 

Μελέτες τηλεμετρίας έχουν συμβάλει τα 
τελευταία χρόνια στη μελέτη της τροφοληψίας 
του Μαυροπετρίτη καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χρόνου. Δεδομένα τηλεμετρίας μεγάλης 
χωροχρονικής ανάλυσης έχουν χρησιμοποιηθεί 
για τον προσδιορισμό περιοχών τροφοληψίας 
και τη διερεύνηση των ημερήσιων προτύπων 
δραστηριότητας κατά την προ-αναπαραγωγική 
και αναπαραγωγική περίοδο, καθώς και 
κατά την περίοδο διαχείμασης. Αν και μέχρι 
στιγμής αυτά τα δεδομένα προέρχονται από 
λίγα γεράκια, έχουν προσφέρει σημαντικά 
στοιχεία για άγνωστες πτυχές της οικολογίας 
του Μαυροπετρίτη, αποδεικνύοντας τη 
χρησιμότητα των μεθόδων τηλεμετρίας στη 
διαχείριση της ορνιθοπανίδας, αναδεικνύοντας 
ελλείψεις όπου περαιτέρω έρευνα απαιτείται 
για την κατανόηση των παραγόντων που 
επηρεάζουν το είδος και φέρνοντας στο φως 
επικείμενες απειλές. 

Στο μέλλον η συλλογή επιπλέον δεδομένων 
κατανομής, μεγάλης χωρικής ακρίβειας, σε 
συνδυασμό με ελεύθερα διαθέσιμα δεδομένα 
τηλεπισκόπησης, θα επιτρέψει την κατάρτιση 
χάρτη κατανομής του είδους και τον 
προσδιορισμό των κρίσιμων ενδιαιτημάτων 
κατά την προ-αναπαραγωγική περίοδο. 

Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ πρότυπο 
κατανομής του Μαυροπετρίτη κατά την 

προ-αναπαραγωγική περίοδο, δεδομένα 
τηλεμετρίας και χάρτες κατανομής μπορούν στη 
συνέχεια να κατευθύνουν στοχευμένες έρευνες 
πεδίου, προσφέροντας λεπτομερή στοιχεία για 
τη θέση των περιοχών που χρησιμοποιούνται 
περισσότερο από τα γεράκια για τροφοληψία 
και κούρνιασμα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE ElClimA 
δεδομένα τηλεμετρίας μεγάλης ακρίβειας 
συνέβαλαν στη διερεύνηση των προτιμήσεων 
ενός μικρού αριθμού γερακιών ως προς τον 
τύπο ενδιαιτήματος και ανέδειξαν την ανάγκη 
για διακρατικές συνεργασίες για τη διαχείριση 
του είδους στις περιοχές που αναπαράγεται. Σε 
μεγαλύτερη κλίμακα η τηλεμετρία εφαρμόστηκε 
με επιτυχία στην κύρια περιοχή διαχείμασης 
του είδους, όπου λεπτομερή δεδομένα 
τηλεμετρίας σε συνδυασμό με έρευνες πεδίου 
συνέβαλαν στην κατανόηση των οικολογικών 
απαιτήσεων του είδους και στον προσδιορισμό 
και την αξιολόγηση των υφιστάμενων 
πιέσεων και ενδεχομένων απειλών. Επιπλέον 
δεδομένα παρακολούθησης που αφορούν 
ένα μεγαλύτερο δείγμα Μαυροπετρίτων 
θα μπορούσαν να αναδείξουν ζωτικής 
σημασίας πληροφορίες για την κατάρτιση 
χαρτών ευαισθησίας κρίσιμων περιοχών που 
χρησιμοποιούνται από τον Μαυροπετρίτη 
κατά τη διάρκεια της προ-αναπαραγωγικής 
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και αναπαραγωγικής περιόδου, η οποία 
μελλοντικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
για τον αναπτυξιακό χωροταξικό σχεδιασμό, 
π.χ. για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων αιολικής 
ενέργειας προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν 
οι επιπτώσεις στα κρίσιμα ενδιαιτήματα του 
είδους.

Μια ποικιλία συσκευών τηλεμετρίας είναι 
πλέον διαθέσιμες, με διαφορές ως προς τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά τους, όπως διαστάσεις 
της συσκευής, ακρίβεια θέσης και συχνότητα 
λήψης δεδομένων, τρόπος λήψης δεδομένων, 
ενεργειακή αυτοδυναμία της συσκευής κ.ο.κ. Η 
επιλογή της συσκευής τηλεμετρίας καθορίζεται 
από τις ανάγκες της εκάστοτε μελέτης και 
τον υπό μελέτη οργανισμό. Για την περαιτέρω 
διερεύνηση των πεδίων τροφοληψίας 
του Μαυροπετρίτη, των οικολογικών του 
προτιμήσεων, των πιέσεων και των απειλών, 
GPS συσκευές με φωτοβολταϊκό πάνελ 
θεωρούνται η καλύτερη λύση, καθώς μπορούν 
να προγραμματιστούν να συλλέγουν δεδομένα 
μεγάλης χωρικής ακρίβειας σε τακτά χρονικά 
διαστήματα.

Πριν την έναρξη των εργασιών πεδίου η 
ερευνητική ομάδα θα πρέπει να εξασφαλίσει 
όλα τα απαραίτητα έγγραφα, δηλαδή άδειες 
πεδίου, από την αρμόδια υπηρεσία. Οι εργασίες 
πεδίου για τη σύλληψη γερακιών θα πρέπει να 
διενεργούνται από έμπειρους ερευνητές για 
να διασφαλιστεί η ελάχιστη δυνατή όχληση, 
ιδίως αν αυτές λαμβάνουν χώρα κατά την 

αναπαραγωγική περίοδο. Μια ομάδα 2-3 
ατόμων απαιτείται για την παγίδευση και τον 
χειρισμό των πουλιών. Συμβατικές μέθοδοι 
σύλληψης, όπως δίχτυα παρεμβολής, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για τη σύλληψη των 
γερακιών, ωστόσο η μέθοδος δύναται να 
προσαρμοστεί ανάλογα με τη συμπεριφορά 
των γερακιών και τη γεωμορφολογία της 
περιοχής μελέτης. Η τοποθέτηση των συσκευών 
τηλεμετρίας θα πρέπει να γίνεται από έμπειρο, 
πιστοποιημένο δακτυλιωτή. Συστήνεται η 
τοποθέτηση κουκούλας στο κεφάλι των 
γερακιών για να παραμείνουν ήρεμα κατά 
τον χειρισμό τους. Πριν την τοποθέτηση της 
συσκευής τηλεμετρίας θα πρέπει να προηγηθεί 
έλεγχος για να διαπιστωθεί αν τα γεράκια 
φέρουν σημάδια ασθένειας ή τραυματισμού. 
Ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα μελετών 
σε πουλιά, θα πρέπει να ληφθούν επίσης 
βιομετρικές μετρήσεις, για παράδειγμα το 
βάρος των γερακιών και το μήκος φτερούγας 
τους, καθώς και τα φυσικά γνωρίσματα 
των γερακιών, όπως το φύλο, η ηλικία και η 
μορφή και να καταγραφούν στη συνέχεια σε 
πρωτόκολλα πεδίου. Για τη μελλοντική του 
ταυτοποίηση στο πεδίο αποτελεί κοινή πρακτική 
η τοποθέτηση μεταλλικού δαχτυλιδιού στον 
ταρσό του πουλιού. Ως εμπειρικός κανόνας η 
συνολική μάζα του συστήματος της συσκευής 
και των υλικών προσάρτησης δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 3-5% της μάζας του σώματος 
του πουλιού, ιδιαίτερα εάν η συσκευή πρόκειται 
να παραμένει πάνω στο πουλί για μεγαλύτερο 
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χρονικό διάστημα. Συνήθως η συσκευή 
τοποθετείται στην πλάτη του γερακιού σαν 
σαμάρι με χρήση ταινίας Teflon. Η διαδικασία 
τοποθέτησης θα πρέπει να διαρκεί τον ελάχιστο 
δυνατό χρόνο και τα γεράκια θα πρέπει να 
παραμένουν σε σκιερό και δροσερό μέρος για 
αποφυγή θερμικού στρες.

Η λήψη των δεδομένων τηλεμετρίας που 
συλλέγονται συνήθως γίνεται εξ’ αποστάσεως, 
δηλαδή μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας 
ή μέσω αποστολής sms ή/και email˙ και οι δύο 
επιλογές προσφέρονται από τον κατασκευαστή 
των συσκευών τηλεμετρίας. Πριν την ανάλυση 
των δεδομένων ενδέχεται να χρειαστεί να 
γίνει μια αρχική διαλογή για να αφαιρεθούν 
τυχόν διπλότυπα δεδομένα. Στη συνέχεια, 

εφαρμόζονται γεωστατιστικές αναλύσεις 
για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών των 
μετακινήσεων των γερακιών, όπως η διανυθείσα 
απόσταση και η ταχύτητα πτήσης, για τον 
προσδιορισμό της επικράτειας των γερακιών, 
καθώς και για την αντιστοίχιση των θέσεων των 
γερακιών με χαρακτηριστικά του ενδιαιτήματος 
για την περαιτέρω διερεύνηση των οικολογικών 
τους απαιτήσεων. Η ελεύθερης πρόσβασης, 
διαδικτυακή βάση δεδομένων τηλεμετρίας, 
Movebank, του Ινστιτούτου Ορνιθολογίας 
Max Planck προσφέρει αυτοματοποιημένες 
υπηρεσίες για τη διαχείριση, αρχειοθέτηση και 
ανάλυση δεδομένων τηλεμετρίας, δίνοντας τη 
δυνατότητα και σε λιγότερο εξοικειωμένους 
χρήστες να διαχειριστούν και να αναλύσουν τα 
δεδομένα τους.

Μαυροπετρίτης
με πομπό

©
 Χ

.Κασσάρα/Π
ανεπιστήμιο Π

ατρώ
ν



50

4.2.2.3 Δειγματοληψίες για τοξικολογικές αναλύσεις

Οι μελέτες εκτίμησης του βαθμού της 
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης (εξακρίβωση 
της αιτίας ασθένειας ή θανάτου) των 
Μαυροπετριτών βασίζονταν μέχρι πρόσφατα 
σε αναλύσεις που γίνονταν σε άρρωστα 
ή νεκρά άτομα από κέντρα περίθαλψης ή 
μουσειακές συλλογές. Ωστόσο, η χρήση δεικτών 
περιβαλλοντικής καταπόνησης (δείκτες στρες 
ή βιοδείκτες) σε ιστούς Μαυροπετριτών 
συνιστούν ένα εργαλείο αξιολόγησης της 
ποιότητας των ενδιαιτημάτων τους, αλλά 
και του είδους των πιέσεων (π.χ. ύπαρξη 

ρυπογόνων ουσιών) που υφίσταται η υγεία των 
γερακιών, προσφέροντας κατά συνέπεια τιμές 
αναφοράς για μελλοντικές μελέτες. Επιπλέον, 
λόγω του μεγάλου εύρους της κατανομής 
και της εξάρτησης του είδους από δύο πηγές 
τροφής, δηλαδή έντομα και μεταναστευτικά 
πουλιά, οι μελέτες βιοπαρακολούθησης 
μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην 
ορθολογική διαχείριση των ενδιαιτημάτων 
τους και κατά συνέπεια στην προστασία των 
ειδών.

Λήψη δείγματος 
αίματος
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Η δυνατότητα χρήσης δεικτών στρες σε 
υγιή γεράκια αξιολογήθηκε στο πλαίσιο 
του προγράμματος LIFE ElClimA και 
στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Η μέτρηση 
της δραστικότητας των ενζύμων AChE και 
BChE (δείκτες νευροτοξικότητας), καθώς και 
ο προσδιορισμός της συχνότητας εμφάνισης 
πυρηνικών και κυτταροπλασματικών 
ανωμαλιών (δείκτες γενοτοξικότητας) 
σε ερυθροκύτταρα αίματος αποτελούν 
χρήσιμα και αξιόπιστα εργαλεία, χαμηλού 
κόστους, για την εκτίμηση της πιθανότητας 
έκθεσης των ατόμων σε ρυπογόνες ουσίες, 
όπως βαρέα μέταλλα, εντομοκτόνα κ.τ.λ. 
Αν και τα αποτελέσματα που προέκυψαν 
υποδεικνύουν μικρή έκθεση σε γενοτοξικούς 
παράγοντες, προτείνονται περαιτέρω μελέτες 
για τον προσδιορισμό των κρίσιμων επιπέδων 
επιβάρυνσης από ρύπους. Η συλλογή και 
ανάλυση επιπρόσθετων δειγμάτων από γεράκια 
που ανήκουν σε άλλους αναπαραγόμενους 
πληθυσμούς, έχουν διαφορετικό φύλο, ηλικία 
ή/και φαινότυπο, καθώς και από γεράκια 
που έχουν συλληφθεί σε διαφορετικά στάδια 
του κύκλου ζωής του είδους θα συμβάλλουν 
επίσης στη διερεύνηση ενδεχόμενων 
προτύπων ως προς την πιθανότητα έκθεσης 
σε ρυπογόνους παράγοντες. Ανάλογα και με 
τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού 
και πόρων, προτείνεται η αντιπαραβολή των 

προαναφερθέντων δεικτών στρες με άμεσες 
μετρήσεις των επιπέδων των εντομοκτόνων 
και βαρέων μετάλλων στον οργανισμό 
των γερακιών για τον προσδιορισμό της 
γενοτοξικότητας συγκεκριμένων ρύπων. 
Επιπλέον, προτείνεται η εξέτασή τους σε 
συνδυασμό με άλλους δείκτες ευρωστίας 
των γερακιών, όπως για παράδειγμα 
ανοσολογικούς δείκτες, για μια πιο ενδελεχή 
μελέτη των επιπτώσεων των χημικών ουσιών 
στην υγεία των γερακιών.

Η πειραματική διαδικασία και o προσδιορισμός 
των δεικτών στρες βασίζονται σε εργαστηριακές 
μελέτες που εκπονούνται από εξειδικευμένο 
προσωπικό, χρησιμοποιώντας μια μικρή 
ποσότητα αίματος. Μετά τη σύλληψη των 
γερακιών έμπειροι ορνιθολόγοι και κτηνίατροι 
μπορούν να συλλέξουν δείγματα αίματος από 
τα γεράκια. Στην περίπτωση που δεν είναι 
εφικτή η μεταφορά των δειγμάτων απευθείας 
στο εργαστήριο για τις περαιτέρω αναλύσεις 
απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλισμός για 
να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες 
αποθήκευσης και συντήρησης για να 
παραμείνουν αναλλοίωτα τα δείγματα 
αίματος. Τόσο οι εργασίες πεδίου όσο και οι 
εργαστηριακές αναλύσεις πρέπει να λάβουν 
την έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία.
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Ο Μαυροπετρίτης είναι ένα από τα πιο 
θαυμαστά πουλιά της Δυτικής Παλαιαρκτικής, 
με έναν μοναδικό κύκλο ζωής με πολλαπλές 
πτυχές που περιμένουν να αποκαλυφθούν. 

Είναι ένα εμβληματικό είδος για την Ελλάδα και 
τη Μεσόγειο και τα τελευταία 50 χρόνια έχει 
αποτελέσει ένα από τα πιο καλά μελετημένα 
πουλιά της περιοχής, με τη συστηματική 
έρευνα που ξεκίνησε από τον Δρ. Dietrich 
Ristow στην αποικία στις Διονυσάδες στα 
μέσα της δεκαετίας ‘60. 

Η υλοποίηση δύο προγραμμάτων LIFE στην 
Ελλάδα, αφιερωμένων στη διατήρηση του 
είδους, τα οποία βασίστηκαν στην εργασία 
πολλών ερευνητών, ειδικών στη διατήρηση 
και εκπαιδευμένων εθελοντών, οδήγησε 
στην απόκτηση σημαντικής εμπειρίας και 
τεχνογνωσίας σχετική με τη διατήρηση του 
είδους στις αποικίες του Αιγαίου. 

Το πρώτο πρόγραμμα («Μέτρα Διατήρησης 
του Falco eleonorae στην Ελλάδα», LIFE 2003 
NAT/GR/000091), είχε την ενεργή υποστήριξη 
του Ιδρύματος Λεβέντη και τη συμμετοχή 
της RSPB, με αποτέλεσμα τη σημαντική 
συσσώρευση γνώσεων για την οικολογία 
και διατήρηση του είδους σε όλο το εύρος 
αναπαραγωγής του. 

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α
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Το παρόν πρόγραμμα (LIFE ElClimA) εστίασε 
κυρίως στη διατήρηση του είδους σε σχέση 
με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
στις περιοχές αναπαραγωγής και διαχείμασής 
του. Αποτέλεσε ένα πρόγραμμα διατήρησης 
με πρακτική εφαρμογή και σημαντικά 
επιτεύγματα διατήρησης.

Μέσα από τις δράσεις έρευνας και διατήρησης 
τα δύο αυτά προγράμματα παρείχαν βασικές 
γνώσεις για την κατανόηση του κύκλου ζωής 
του είδους, των οικολογικών του απαιτήσεων 
και των επιπτώσεων στη διατήρηση του 
Μαυροπετρίτη σε σχέση με υφιστάμενες 
πιέσεις και μελλοντικές απειλές, όπως η 
κλιματική αλλαγή.

Απλά αλλά αποτελεσματικά μέτρα 
διατήρησης, όπως είναι η κατασκευή τεχνητών 
φωλιών με τοπικά υλικά για την παροχή σκιάς 
και καταφυγίου από τα κύματα καύσωνα 
και την ηλιακή ακτινοβολία ή η επαναφορά 
εγκαταλειμμένων καλλιεργητικών πρακτικών 
στις αναβαθμίδες των νησιών του Αιγαίου, 
για την αναζωογόνηση του νησιωτικού τοπίου 
και την παροχή κρίσιμων πόρων για τα 
μεταναστευτικά στρουθιόμορφα στο Αιγαίο, 
έχουν στόχο να μειώσουν τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής και άλλες ανθρώπινες 
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πιέσεις στα νησιωτικά οικοσυστήματα της 
περιοχής αναπαραγωγής του.

Πιο απαιτητικά διαχειριστικά μέτρα, όπως η 
εξάλειψη αρουραίων από σημαντικές αποικίες 
του είδους, έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία 
τα τελευταία 15 χρόνια, σε μια κλίμακα που 
ήταν πέρα από κάθε φαντασία το 2003, 
όταν ξεκίνησαν οι σχετικοί σχεδιασμοί από 
την Ορνιθολογική με την πολύτιμη βοήθεια 
ειδικών της RSPB. Επιλεκτικές μέθοδοι 
εξάλειψης έχουν εφαρμοστεί σε πάνω από 40 
νησιά με τέλεια αποτελέσματα μέχρι σήμερα. 

Η τεχνολογική πρόοδος τις τελευταίες 
δεκαετίες έχει επιτρέψει τη δορυφορική 
παρακολούθηση του είδους παρέχοντας 
πολύτιμες πληροφορίες για τα ενδιαιτήματα 
και τη χρήση του χώρου καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χρόνου, καταδεικνύοντας θέματα 
διατήρησης σε μια πολύ ευρύτερη χωρικά 
κλίμακα από ότι το Αιγαίο.

Εντωμεταξύ, νέες τεχνολογίες για την 
παρακολούθηση της μετανάστευσης των 
εντόμων τα τελευταία 15 χρόνια παρέχουν τη 
βάση για τον έλεγχο υφιστάμενων θεωριών 
που σχετίζονται με τις μεταναστευτικές ροές 
εντόμων πάνω από τη Μεσόγειο, οι οποίες 
ενδέχεται να συμπίπτουν με τις μεταναστευτικές 

διαδρομές των πουλιών και τις αποικίες του 
Μαυροπετρίτη, υποστηρίζοντας έτσι μια πιο 
περιεκτική εξήγηση για την εξάπλωση του 
είδους, παρόμοια με αυτή του Ασιατικού 
Μαυροκιρκίνεζου που μεταναστεύει από την 
Ασία στην ανατολική Αφρική, ακολουθώντας 
τα μεταναστευτικά σμήνη από λιβελούλες. 

Προκύπτουν συναρπαστικές προκλήσεις για 
επιστήμονες και ειδικούς στη διαχείριση της 
περιοχής που αξιολογούν και αντιμετωπίζουν 
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα 
θηράματα του είδους (μεταναστευτικά πουλιά 
και έντομα), σε όλο το εύρος κατανομής του 
Μαυροπετρίτη. 

Ας ελπίσουμε ότι η περιπέτεια διατήρησης του 
Μαυροπετρίτη θα συνεχιστεί και στα χρόνια 
που θα ακολουθήσουν, αποκαλύπτοντας νέες 
πτυχές της οικολογίας του μοναδικού αυτού 
είδους. Ελπίζουμε ότι μέχρι τότε, αυτός ο 
Οδηγός Καλής Πρακτικής θα αποτελέσει ένα 
χρήσιμο σημείο αφετηρίας για τη διάδοση της 
γνώσης και εμπειρίας που αποκτήθηκε στο 
πρόγραμμα αυτό, για διαχειριστές περιοχών 
σε όλο το εύρος αναπαραγωγής του είδους.
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Το πρόγραμμα LIFE «Διαχειριστικές δράσεις για τη διευκόλυνση της προσαρμογής του Μαυροπετρίτη 
(Falco eleonorae) στην κλιματική αλλαγή» (LIFE ElClimA, LIFE13 NAT/GR/000909) είχε ως στόχο τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής του είδους στην τρέχουσα και μελλοντική κλιματική αλλαγή μέσα 
από μια σειρά διαχειριστικών δράσεων. 

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του προγράμματος αφορούν:

- τη βελτίωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας του είδους μέσω, (α) της μείωσης των απωλειών 
αυγών και των επιπέδων θνησιμότητας των νεοσσών, (β) της βελτίωσης της ποιότητας και αύξησης 
της διαθεσιμότητας θέσεων φωλιάσματος και (γ) της βελτίωσης της ποιότητας και αύξησης της 
διαθεσιμότητας τροφής.

- τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του είδους στις περιοχές τροφοληψίας του τόσο 
στις περιοχές αναπαραγωγής όσο και διαχείμασής του, μέσω (α) προσδιορισμού των πεδίων 
τροφοληψίας, (β) αξιολόγησης της ποιότητας των πεδίων τροφοληψίας και των επιπτώσεων 
των χρήσεων γης που απαντούν εκεί, (γ) δημιουργίας ενός δικτύου ανταλλαγής γνώσεων και 
τεχνογνωσίας μεταξύ ειδικών και (δ) οργάνωσης συναντήσεων εργασίας με σκοπό τον σχεδιασμό 
και την προώθηση αποτελεσματικών μέτρων μετριασμού.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνεργασία με την Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία και την εταιρεία περιβαλλοντικών συμβούλων Nature Conservation 
Consultants (NCC), σε 7 νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, με την οικονομική υποστήριξη του 
χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πράσινου Ταμείου. 

Τ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  L I F E  E L C L I M A
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www.lifefalcoeleonorae.gr

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για την υποστήριξη προγραμμάτων προστασίας του 
περιβάλλοντος, διατήρησης της φύσης και δράσης για το κλίμα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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