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Εισαγωγή 
Η παρούσα αναφορά αποτελεί το After-LIFE Σχέδιο Διατήρησης για το πρόγραμμα LIFE Φύση LIFE 

ElClimA «Διαχειριστικές δράσεις για τη διευκόλυνση της προσαρμογής του Μαυροπετρίτη (Falco 

eleonorae*) στην κλιματική αλλαγή» (LIFE13 NAT/GR/000909) που υλοποιήθηκε από το 

Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την NCC ΕΠΕ, με 

τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πράσινου 

Ταμείου την περίοδο από 01/08/2014 μέχρι 30/09/2019. Το πρόγραμμα αφορούσε 8 περιοχές 

Natura 2000 στο Αιγαίο Πέλαγος, που βρίσκονται στις Μικρές Κυκλάδες (Μάκαρες), την Κρήτη 

(Γραμβούσα και Διονυσάδες), τα Αντικύθηρα, την Τήλο, την Σκύρο, την Λήμνο και την Κάρπαθο.  

Το πρόγραμμα στόχευε στη διευκόλυνση της προσαρμογής του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae) 

στην υφιστάμενη και μελλοντική κλιματική αλλαγή μέσω της εφαρμογής μιας σειρά μέτρων 

διατήρησης. Ειδικότερα, οι στόχοι του προγράμματος αφορούσαν:  

1. τη βελτίωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας του είδους μέσα από (α) τη μείωση των 

απωλειών σε αυγά και νεοσσούς και (β) τη βελτίωση της ποιότητας και αύξησης της 

διαθεσιμότητας των θέσεων φωλιάσματος, αλλά και (γ) τη βελτίωση της τροφής σε 

επιλεγμένες αποικίες. 

2. τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του Μαυροπετρίτη στις περιοχές όπου 

αναπαράγεται και διαχειμάζει, μέσα από (α) τον προσδιορισμό των πεδίων τροφοληψίας 

που χρησιμοποιούνται από το είδος, (β) την αξιολόγηση της ποιότητας και της επίπτωσης 

των χρήσεων γης στις περιοχές αυτές και (γ) τη δημιουργία ενός δικτύου ανταλλαγής 

γνώσεων και τεχνογνωσίας μεταξύ ειδικών και την οργάνωση συναντήσεων εργασίας για 

τον σχεδιασμό και την προώθηση αποτελεσματικών μέτρων μετριασμού. 

Οι δράσεις και οι δραστηριότητες που περιγράφονται παρακάτω αποτελούν τη συνέχεια των 

δράσεων του προγράμματος LIFE μετά τη λήξη του για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 

βιωσιμότητας των μέτρων, των επιπτώσεων και των οφελών του προγράμματος. 

Μαυροπετρίτης  
Ο Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae), ή αλλιώς γνωστός ως 

Βαρβάκι σε πολλές περιοχές του Αιγαίου, είναι ένα μεσαίου 

μεγέθους μεταναστευτικό γεράκι με μακριές φτερούγες, που 

αναπαράγεται στα νησιά της Μεσογείου και του ανατολικού 

Ατλαντικού και διαχειμάζει στην νοτιοανατολική Αφρική, 

κυρίως στη Μαδαγασκάρη. Η Ελλάδα είναι μια από τις πιο 

σημαντικές χώρες για τη διατήρηση και επιβίωση του είδους, 

καθώς φιλοξενεί πάνω από το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού 

του κατά την αναπαραγωγική περίοδο, που εκτιμάται σε 

14.700-15.400 ζευγάρια. Οι αναπαραγωγικές αποικίες στην 

Ελλάδα κατανέμονται ευρέως σε πάνω από 300 νησιά και 

νησίδες, κυρίως στο Αιγαίο, ενώ μερικές εντοπίζονται και στο Ιόνιο. 

 
Εικόνα 1: Μαυροπετρίτης 
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Εικόνα 2: Κατανομή των αναπαραγωγικών αποικιών του Μαυροπετρίτη  

 

Τρωτότητα του Μαυροπετρίτη στην κλιματική αλλαγή 
Ο Μαυροπετρίτης χαρακτηρίζεται από υψηλή τρωτότητα στην κλιματική αλλαγή λόγω τριών 

κύριων παραγόντων: την έκθεση στην κλιματική αλλαγή, την ευαισθησία του στην αλλαγή και την 

ικανότητα προσαρμογής του. Οι παράμετροι που επηρεάζουν την ικανότητά του να προσαρμόζεται 

στις αλλαγές του κλίματος είναι ποικίλες και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

(1) 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. 

(2) 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 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. 

(3) 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.  

(4) 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 
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εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, και κατά συνέπεια στη μείωση της 

διαθεσιμότητας θηραμάτων και την αύξηση του κινδύνου δευτερογενούς δηλητηρίασης. 

(5) Οι προ-αναπαραγωγικές περιοχές του αναμένεται να εμφανίσουν αυξημένη ερημοποίηση και 

συχνότητα δασικών πυρκαγιών. 

(6) 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. 
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Τεχνική περίληψη του προγράμματος LIFE  
Το πρόγραμμα LIFE ElClimA περιλάμβανε μια σειρά δράσεων που εστίασαν κύρια στη μείωση των 

υφιστάμενων πιέσεων στις αναπαραγωγικές αποικίες του Μαυροπετρίτη μέσω εξάλειψης 

αρουραίων, στη βελτίωση των αβιοτικών συνθηκών για τα φωλιάζοντα πουλιά, μέσω της παροχής 

τεχνητών φωλιών, καθώς και στην αύξηση της διαθεσιμότητας θηραμάτων, μέσω της δημιουργίας 

οάσεων ανεφοδιασμού για μικρόπουλα, αυξάνοντας έτσι την ικανότητα προσαρμογής του είδους 

στην κλιματική αλλαγή. 

Το πρόγραμμα αποτελούνταν από 16 δράσεις, μεταξύ των οποίων: προπαρασκευαστικές δράσεις, 

αγορά γης, διαχειριστικές δράσεις, δράσεις παρακολούθησης, δράσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης, δράσεις διαχείρισης του προγράμματος και δικτύωσης. Οι 

προπαρασκευαστικές δράσεις επικαιροποίησαν την υφιστάμενη γνώση για την κατάσταση του 

είδους στις περιοχές του προγράμματος και έτσι παρείχαν χρήσιμες πληροφορίες βάσης για τον 

τεχνικό σχεδιασμό των διαχειριστικών δράσεων. Η αγορά γης αφορούσε ένα αγροτεμάχιο στα 

Αντικύθηρα για την δημιουργία όασης ανεφοδιασμού για μεταναστευτικά μικρόπουλα. Οι δράσεις 

διαχείρισης αφορούσαν επιχειρήσεις εξάλειψης αρουραίων και κατασκευής τεχνητών φωλιών για 

τη μείωση της απώλειας αυγών και του ποσοστού θνησιμότητας των νεοσσών, καθώς και τη 

βελτίωση της ποιότητας και διαθεσιμότητας των θέσεων φωλιάσματος καθώς και τη βελτίωση της 

διαθεσιμότητας και ποιότητας των θηραμάτων κατά την αναπαραγωγική περίοδο, μέσω της 

δημιουργίας μιας όασης ανεφοδιασμού.  

Οι δράσεις ενημέρωσης προώθησαν τα αποτελέσματα του προγράμματος στο ευρύ κοινό, αλλά και 

στην επιστημονική κοινότητα και τους φορείς διατήρησης. Οι δράσεις δικτύωσης στόχευαν στην 

περαιτέρω προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και τεχνογνωσίας μεταξύ των ειδικών για το είδος 

και των ενδιαφερόμενων μερών, έτσι ώστε να αξιολογηθεί κατάλληλα η κατάσταση διατήρησης του 

είδους τόσο στις περιοχές αναπαραγωγής όσο και διαχείμασης και να διαμορφωθούν κατάλληλα 

μέτρα μετριασμού.  

Κύρια επιτεύγματα 
Η ομάδα του έργου, με την υποστήριξη των τοπικών αρχών και κοινωνιών στις περιοχές του 

προγράμματος στο Αιγαίο, υλοποίησαν με επιτυχία μερικές καινοτόμες διαχειριστικές δράσεις και 

καλές πρακτικές με σημαντική επίπτωση στα νησιωτικά οικοσυστήματα και τον Μαυροπετρίτη σε 

εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Τα κύρια επιτεύγματα των προσπαθειών αυτών περιλαμβάνουν:  

 Επιχειρήσεις εξάλειψης αρουραίων για τη βελτίωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας του 

Μαυροπετρίτη και του ενδιαιτήματος αναπαραγωγής σε δύο νησιωτικά συμπλέγματα 

συνολικής έκτασης πάνω από 7.000 στρέμματα, που φιλοξενούν 6% του εθνικού 

αναπαραγόμενου πληθυσμού του είδους. Αυτές οι επιχειρήσεις ήταν η μεγαλύτερη 

προσπάθεια εξάλειψης αρουραίων που έγινε ποτέ στην Ελλάδα και την Ανατολική 

Μεσόγειο και χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι που εξάλειψαν πλήρως τους αρουραίους με 

ελάχιστο κίνδυνο για τα είδη που δεν αποτελούσαν στόχο.  

 Κατασκευή και συντήρηση πάνω από 1.000 τεχνητών φωλιών για τον Μαυροπετρίτη, για τη 

βελτίωση της διαθεσιμότητας και ποιότητας των θέσεων φωλιάσματος σε 12 νησίδες σε 5 

περιοχές του προγράμματος, που φιλοξενούν το 19% του εθνικού αναπαραγόμενου 

πληθυσμού. Αυτή η μεγάλης έκτασης επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα την κατασκευή του 

μεγαλύτερου αριθμού τεχνητών φωλιών για τον Μαυροπετρίτη και εστίασε κύρια σε 

αποικίες του νότιου τμήματος του Αιγαίου, που είναι πιο πιθανό να επηρεαστεί από την 

κλιματική αλλαγή.  
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 Αγορά 11 στρεμμάτων γης στα Αντικύθηρα, όπου δημιουργήθηκε και διατηρείται μια όαση 

ανεφοδιασμού για μικρόπουλα, το κύριο θήραμα του Μαυροπετρίτη κατά την 

αναπαραγωγική περίοδο. Η όαση δημιουργήθηκε σε μια από τις αποικίες-κλειδιά για τον 

Μαυροπετρίτη στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Η επιλογή της θέσης της όασης και των ειδών 

που φυτεύτηκαν σε αυτήν καθορίστηκαν ύστερα από συστηματική αξιολόγηση των 

προτύπων ανεφοδιασμού των μικρόπουλων στο νησί. Αποτελεί την δεύτερη περίπτωση 

αγοράς γης μέσω προγράμματος LIFE στην Ελλάδα με σκοπό τη διατήρηση 

προστατευόμενων ειδών. 

 Επικαιροποίηση των πληροφοριών βάσης για το είδος αναφορικά με το μέγεθος του 

πληθυσμού και την αναπαραγωγική επιτυχία σε 8 περιοχές του Αιγαίου Πελάγους. 

Αποτέλεσε συνέχεια της πρώτης εθνικής απογραφής και συστηματικής παρακολούθησης 

των αποικιών του Μαυροπετρίτη σε όλο το Αιγαίο, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2003 και 

2007 στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος LIFE για τον Μαυροπετρίτη «Δράσεις 

για την προστασία του Μαυροπετρίτη στην Ελλάδα» (LIFE03 NAT/GR/000091).  

 Αναγνώριση και ποιοτική αξιολόγηση των περιοχών τροφοληψίας του Μαυροπετρίτη κατά 

την περίοδο αναπαραγωγής, διαχείμασης και την προ-αναπαραγωγική περίοδο στην 

Ελλάδα και την νοτιοανατολική Αφρική. Περιελάμβανε μια σειρά από προηγμένες 

μεθόδους και σύγχρονες τεχνολογίες, όπως η τηλεμετρία Μαυροπετριτών, οπτικές 

παρατηρήσεις, έρευνες για έντομα, έρευνες με χρήση ραντάρ, επιτόπια αξιολόγηση του 

ενδιαιτήματος διαχείμασης στη Μαδαγασκάρη και τοξικολογικές αναλύσεις για τον έλεγχο 

της παρουσίας βαρέων μετάλλων και διερεύνησης της έκθεσης σε φυτοφάρμακα.  

 Παραγωγή ενός Οδηγού Ορθής Πρακτικής, που παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες 

για την κατάσταση διατήρησης του Μαυροπετρίτη και προτάσεις σχετικές με διαχειριστικές 

κατευθύνσεις, βασιζόμενα στα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του προγράμματος και 

επιστημονικών μελετών.  

Οι τεχνικές δράσεις του προγράμματος υποστηρίχτηκαν από την προβολή του προγράμματος και 

την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος, 

καθώς και μέσω από την εκστρατεία ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και την αποστολή άρθρων σε 

τοπικό και εθνικό επίπεδο, την παραγωγή υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και την εφαρμογή 

του στις περιοχές του προγράμματος, παραγωγή και διανομή φυλλαδίων του προγράμματος, 

ετήσιου ενημερωτικού δελτίου, μιας νουβέλας για τον Μαυροπετρίτη και την κλιματική αλλαγή και 

της Εκλαϊκευμένης Αναφοράς του προγράμματος. Συναντήσεις εργασίας και συνέδρια που είτε 

διοργανώθηκαν από το πρόγραμμα ή στα οποία έλαβα μέρος εκπρόσωποι του προγράμματος, 

καθώς και η δικτύωση του προγράμματος με άλλα προγράμματα και η δημοσίευση επιστημονικών 

άρθρων, επέτρεψε την εμπλοκή ορισμένων από τους διεθνώς σημαντικότερους ειδικούς στον 

Μαυροπετρίτη και τη διατήρηση της φύσης, στον σχεδιασμό των δράσεων του έργου και έδωσε την 

ευκαιρία να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα του προγράμματος στην 

επιστημονική κοινότητα 
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Ανάλυση SWOT  
Ο επιτυχής σχεδιασμός των μελλοντικών δράσεων και η συνέχιση των δράσεων του προγράμματος 

για τη διασφάλιση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων και οφελών απαιτεί την αναγνώριση και 

εκτίμηση των παραγόντων που σχετίζονται με την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων του 

προγράμματος. Μια μέθοδος που χρησιμοποιείται συχνά για τον σκοπό αυτό είναι η ανάλυση 

SWOT που αξιολογεί τα Δυνατά και Αδύνατα σημεία, τις Ευκαιρίες και τις Απειλές στο τέλος του 

προγράμματος.  

 Θετικές συνθήκες Αρνητικές συνθήκες 

Εσ
ω

τε
ρ

ικ
ές

 σ
υ

νθ
ή

κε
ς 

Δυνατά σημεία Αδύνατα σημεία 

 Στο πρόγραμμα ενεπλάκησαν κάποιοι από τους καλύτερους 
ειδικούς και επιστήμονες στη μελέτη και διατήρηση ειδών 
πουλιών στο νησιωτικό περιβάλλον της Ελλάδας και 
παγκόσμια.  

 Ένα εκτενές δίκτυο συνεργαζόμενων επιστημόνων και 
ειδικών είναι διαθέσιμο σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

 Δημιουργήθηκαν ομάδες πεδίου έρευνας και διατήρησης 
υψηλής εξειδίκευσης.  

 Τα μέτρα διατήρησης που υλοποιήθηκαν χαιρετίστηκαν και 
υποστηρίχτηκαν από εμπλεκόμενους φορείς, τις τοπικές 
αρχές και τοπικές κοινωνίες, δημιουργώντας τοπικές 
συνέργιες και συνεργασίες με τις ομάδες του προγράμματος. 

 Περιορισμένη προσπάθεια απαιτείται για τη διατήρηση των 
επιτευγμάτων και τη διασφάλιση μακροπρόθεσμων οφελών. 

 Καλή συνεργασία μεταξύ των εταίρων του προγράμματος. 

 Οι νησίδες όπου πραγματοποιήθηκε η εξάλειψη αρουραίων 
δεν έχουν πλέον αρουραίους και η όαση ανεφοδιασμού για 
μικρόπουλα στα Αντικύθηρα είναι πλήρως λειτουργική. 

 Τα απομονωμένα οικοσυστήματα των 
ακατοίκητων νησιών και νησίδων είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα σε εξωτερικούς 
παράγοντες, π.χ. ανθρώπινη όχληση, 
εισαγωγή χωροκατακτητικών ξενικών 
ειδών, κλιματική αλλαγή. 

 Η εργασία πεδίου σε ακατοίκητες 
νησίδες είναι δύσκολη και κοστοβόρα. 

 Ο αριθμός των ομάδων πεδίου και 
ερευνητών εξειδικευμένων στην 
εργασία στο νησιωτικό περιβάλλον 
είναι περιορισμένος.  

 Συγκεκριμένα μέτρα διατήρησης, 
απαιτούν πολύ εξειδικευμένο και 
αφοσιωμένο προσωπικό. 

 Η χρηματοδότηση είναι μερικώς 
διασφαλισμένη. 

Εξ
ω

τε
ρ

ικ
ές

 σ
υ

νθ
ή

κε
ς 

Ευκαιρίες Απειλές 

 Ο Μαυροπετρίτης είναι ένα από τα πλέον καλά μελετημένα 
είδη πουλιών στην Ελλάδα. Υπάρχει εκτενής γνώση όσον 
αφορά τη βιολογία και την οικολογία του είδους σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο. 

 Η πληθυσμιακή τάση του είδους στην Ελλάδα εκτιμάται ως 
σταθερή.  

 Η τεχνογνωσία υλοποίησης των μέτρων διατήρησης του 
προγράμματος στο νησιωτικό περιβάλλον είναι διαθέσιμη σε 
επίπεδο έργου και χώρας.  

 Όλες οι περιοχές του προγράμματος είναι εντός περιοχών 
Natura 2000 των οποίων η διαχείριση είναι αρμοδιότητα 
αντίστοιχων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών. 

 Οι περιοχές προγράμματος άλλων σε εξέλιξη προγραμμάτων 
LIFE, όπου εμπλέκονται κάποιοι από τους εταίρους του 
παρόντος προγράμματος, εν μέρει αλληλεπικαλύπτονται με 
περιοχές του παρόντος προγράμματος. 

 Η εμπλοκή φοιτητών και νέων ερευνητών δημιουργεί 
ευκαιρίες για μια νέα γενιά ερευνητών που θα συνεχίσουν 
και θα διευρύνουν τις επιστημονικές προσπάθειες και 
προσπάθειες διατήρησης. 

 Θετικές επιπτώσεις και εμφανή βραχυπρόθεσμα οφέλη 
ενισχύουν τη δυνατότητα μεταφοράς και επανάληψης των 
μεθόδων του προγράμματος σε άλλες περιοχές και για τη 

 Η ευαισθητοποίηση του κοινού όσον 
αφορά τους στόχους, τη σημασία και 
τις ευκαιρίες που παρέχονται από το 
δίκτυο των περιοχών Natura 2000 και 
τη βιοποικιλότητα είναι περιορισμένη. 

 Ακόμη ασταθές πολιτικό και 
οικονομικό περιβάλλον στη χώρα. Η 
εκτεταμένη οικονομική κρίση έκανε το 
οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης πιο 
ευαίσθητο στις αλλαγές.  

 Το πολιτικό ενδιαφέρον και το 
ενδιαφέρον εμπλεκόμενων φορέων 
για ανάπτυξη σε κατοικημένα και 
ακατοίκητα νησιά και νησίδες μπορεί 
να οδηγήσει στην υποβάθμιση και 
καταστροφή προστατευόμενων 
φυσικών οικοτόπων και την 
υποβάθμιση της κατάστασης 
διατήρησης του Μαυροπετρίτη.  

 Η επιχειρησιακή δυνατότητα των 
τοπικών αρμόδιων φορέων, 
συγκεκριμένα των Δασικών Υπηρεσιών 
και των Φορέων Διαχείρισης, είναι 
περιορισμένη.  

 Αβεβαιότητες όσον αφορά την εξέλιξη 
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διατήρηση του Μαυροπετρίτη ή άλλων ομάδων 
βιοποικιλότητας. 

 Ύπαρξη τοπικών συνεργαζόμενων 
ερευνητικών/ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, π.χ. Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. 

 Κάποιες από τις δράσεις του προγράμματος 
περιλαμβάνονται στο τρέχον Πλαίσιο Δράσεων 
Προτεραιότητας. Τεχνικά σχέδια μέτρων που εκπονούνται 
αυτή την περίοδο από Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών στην Ελλάδα περιλαμβάνουν δράσεις που 
υλοποιήθηκαν από το πρόγραμμα. 

 Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι μια από της 
προτεραιότητες της Ε.Ε.  

 Αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού και ενδιαφέρον στη 
σημασία του Μαυροπετρίτη και της βιοποικιλότητας, αλλά 
και των απειλών από την κλιματική αλλαγή. 

της κλιματικής αλλαγής.  

Σχέδιο Διατήρησης After-LIFE  
Το Σχέδιο Διατήρηση After-LIFE αναπτύχθηκε για τη συνέχιση των δράσεων του προγράμματος για 

μια πενταετία μετά τη λήξη του. Οι στόχοι, οι δράσεις και τα εκτιμώμενα κόστη και οι πηγές 

χρηματοδότησης έχουν καθοριστεί με βάση την εμπειρία και τα αποτελέσματα του προγράμματος, 

καθώς και την παραπάνω ανάλυση SWOT. 

Στόχοι 
Ο γενικός στόχος του Σχεδίου Διατήρησης After-LIFE είναι η διατήρηση των επιτευγμάτων του 

προγράμματος, η διασφάλιση των μακροπρόθεσμων οφελών για τον Μαυροπετρίτη και τις 

περιοχές του προγράμματος, προώθηση της επανάληψης και μεταφοράς (replication-transfer) των 

μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν, συνέχιση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και 

συνέχιση της ευαισθητοποίησης του κοινού αναφορικά με τον Μαυροπετρίτη, το φυσικό 

περιβάλλον και τη διατήρηση της φύσης του Αιγαίου Πελάγους και του δικτύου Natura 2000.  

Τεχνικοί στόχοι: 

 Διατήρηση των συμπλεγμάτων των νησίδων Μάκαρες και Διονυσάδες ελεύθερων από 

αρουραίους.  

 Διατήρηση των τεχνητών φωλιών που κατασκευάστηκαν σε καλή κατάσταση. 

 Διατήρηση και λειτουργία της όασης ανεφοδιασμού για μεταναστευτικά μικρόπουλα στα 

Αντικύθηρα. 

 Προώθηση της μεταφοράς και επανάληψης των μεθόδων και της τεχνογνωσίας σε άλλες 

περιοχές.  

Ερευνητικοί στόχοι: 

 Παρακολούθηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας και των πληθυσμιακών τάσεων σε επιλεγμένες 

περιοχές του προγράμματος, συγκεκριμένα σε αυτές όπου υλοποιήθηκαν μέτρα διατήρησης, 

π.χ. Μάκαρες, Διονυσάδες και Αντικύθηρα. 

 Συνέχιση της τηλεμετρίας των Μαυροπετριτών στους οποίους τοποθετήθηκαν πομποί στο 

πλαίσιο του προγράμματος και των οποίων οι πομποί είναι ακόμα λειτουργικοί. 

 Συνέχιση των τοξικολογικών αναλύσεων δειγμάτων ιστών Μαυροπετριτών. 

 Συνέχιση παραγωγής επιστημονικών άρθρων βασισμένων στα στοιχεία που συλλέχθηκαν στο 

πλαίσιο του προγράμματος και στα αποτελέσματά του. 

http://www.lifefalcoeleonorae.gr/


http://www.lifefalcoeleonorae.gr  

       
Το πρόγραμμα LIFE13 NAT/GR/000909 υλοποιείται με τη συνεισφορά  

του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πράσινου Ταμείου. 

       LIFE+ Nature 

       «Διαχειριστικές δράσεις για τη διευκόλυνση της προσαρμογής του Μαυροπετρίτη  

         (Falco eleonorae*) στην κλιματική αλλαγή» 

 

10 

Στόχοι ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης: 

 Λειτουργία της ιστοσελίδας του προγράμματος και της σελίδας facebook. 

 Διανομή ενημερωτικού υλικού του προγράμματος. 

 Συνέχιση της εφαρμογής του Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Δράσεις 
Παρακάτω παρατίθενται οι τεχνικές, ερευνητικές και επικοινωνιακές δράσεις που έχουν σχεδιαστεί 

να υλοποιηθούν σε μια περίοδο πενταετίας μετά τη λήξη του προγράμματος LIFE. Για κάθε δράση η 

λίστα παρέχει μια περιγραφή των δραστηριοτήτων, τις περιοχές υλοποίησης, τον εταίρο του 

προγράμματος που θα εμπλακεί στην υλοποίηση (υπεύθυνος εταίρος σημειωμένος με έντονα 

γράμματα), εκτιμώμενο ετήσιο κόστος και ενδεικτική πηγή χρηματοδότησης.  
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Δράση Δραστηριότητα Περιοχές Υλοποίηση από Μέσο 
Εκτιμούμενο 
ετήσιο κόστος 

Πηγή χρηματοδότησης 

Διατήρηση νησίδων 
ελεύθερων από 
αρουραίους 

Μέτρα καραντίνας με ετήσια 
παρακολούθηση και αντικατάσταση 
δολωμάτων στους δολωματικούς 
σταθμούς κατά μήκος της ακτής για 
την αποτροπή επανεισαγωγής  

Μάκαρες, 
Διονυσάδες 

NCC, ΕΟΕ 

2.000-2.500€/ 
περιοχή/έτος 

Τα τρέχοντα προγράμματα της NCC, 
ΕΟΕ και ίδια κεφάλαια με τη χρήση 
υπάρχοντος υλικού και σε συνεργασία 
με τοπικά ιδρύματα και οργανώσεις. 
Δυνητικά, συγχρηματοδότηση 
Πράσινου Ταμείου. 

Διατήρηση τεχνητών 
φωλιών  

Πραγματοποίηση επισκευών φθορών 
σε τεχνητές φωλιές 

Αντικύθηρα, 
Μάκαρες, 
Διονυσάδες, 
Σκύρος, Τήλος 

NCC, ΕΟΕ Τα τρέχοντα προγράμματα της NCC, 
ΕΟΕ και ίδια κεφάλαια με τη χρήση 
υπάρχοντος υλικού και σε συνεργασία 
με τοπικά ιδρύματα και οργανώσεις. 
Δυνητικά, συγχρηματοδότηση 
Πράσινου Ταμείου. 

Διατήρηση όασης 
ανεφοδιασμού 

Ετήσια διατήρηση των υποδομών της 
όασης, πότισμα φυτών, σπορά  

Αντικύθηρα ΕΟΕ 

4.000€/έτος 

Το τρέχον πρόγραμμα των Αντικυθήρων 
της ΕΟΕ με τη χρήση υπάρχοντος 
υλικού και τη συμβολή εθελοντών. 
Δυνητικά, συγχρηματοδότηση 
Πράσινου Ταμείου. 

Μεταφορά και 
επανάληψη 
μεθόδων  

Συνεργασία με οργανώσεις και 
ιδρύματα για την μεταφορά και 
επανάληψη διαχειριστικών μέτρων 
που υλοποιήθηκαν από το 
πρόγραμμα 

 NCC, ΕΟΕ, ΠΠ 

2.000€/έτος 

Βασικές δραστηριότητες ΠΠ, ΕΟΕ και 
NCC, αναμένεται να καλύπτεται εν 
μέρει από συνεργαζόμενες οργανώσεις. 

Παρακολούθηση 
αποικιών 
Μαυροπετρίτη 

Παρακολούθηση αναπαραγωγικής 
επιτυχίας (ετήσια ή διετής) και 
απογραφή (μετά από 5 χρόνια) 

Αντικύθηρα, 
Μάκαρες, 
Διονυσάδες 

ΕΟΕ, NCC, ΠΠ 

2.500 – 3.000/ 
περιοχή/έτος 

Τα τρέχοντα προγράμματα της NCC, 
ΕΟΕ και ίδια κεφάλαια με τη χρήση 
υπάρχοντος υλικού και σε συνεργασία 
με τοπικά ιδρύματα και οργανώσεις. 
Δυνητικά, συγχρηματοδότηση 
Πράσινου Ταμείου. 

Τηλεμετρία Λήψη και ανάλυση των δεδομένων 
από τα πουλιά που φέρουν πομπούς 

 ΕΟΕ, ΠΠ 
1.000€/έτος 

Βασικές δραστηριότητες ΕΟΕ και ΠΠ με 
ίδια κεφάλαια. 
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Δράση Δραστηριότητα Περιοχές Υλοποίηση από Μέσο 
Εκτιμούμενο 
ετήσιο κόστος 

Πηγή χρηματοδότησης 

Τοξικολογικές 
αναλύσεις 

Συλλογή δειγμάτων ιστών και 
εργαστηριακή τοξικολογική τους 
ανάλυση  

 ΠΠ 
1.500-2.000€/ 

έτος 

Βασικές δραστηριότητες ΠΠ με ίδια 
κεφάλαια. 

Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις 

Προετοιμασία και δημοσίευση 
επιστημονικών δημοσιεύσεων 

 ΠΠ, ΕΟΕ, NCC 3.500-
4.000€/year 

Βασικές δραστηριότητες ΠΠ, ΕΟΕ, NCC 
με ίδια κεφάλαια. 

Ιστοσελίδα Διατήρηση ιστοσελίδας 
προγράμματος 

 ΠΠ, NCC 2.000-3.000€/ 
περιοχή 

Ίδια κεφάλαια ΠΠ και NCC. 

Ενημέρωση Διανομή του ενημερωτικού υλικού 
του προγράμματος μέσω των βασικών 
δράσεων επικοινωνίας και δικτύωσης 
των εταίρων του προγράμματος 

 NCC, ΠΠ, ΕΟΕ 

1.500€/έτος 

Βασικές δραστηριότητες ΠΠ, ΕΟΕ και 
NCC με ίδια κεφάλαια. 
 
 
 
 
 
  

Περιβαλλοντική 
εκπαίδευση 

Συνέχιση εφαρμογής του υλικού 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω 
των βασικών δράσεων 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της ΕΟΕ 

 ΕΟΕ 

2.000€/έτος 

Βασικές δραστηριότητες ΕΟΕ με ίδια 
κεφάλαια. 

Σύνολο    35.000-
41.000€/έτος 

 

http://www.lifefalcoeleonorae.gr/


http://www.lifefalcoeleonorae.gr  

       
Το πρόγραμμα LIFE13 NAT/GR/000909 υλοποιείται με την οικονομική υποστήριξη  

του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πράσινου Ταμείου. 

       LIFE+ Nature 
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Οικονομικές προοπτικές 
Οι περισσότερες από τις δράσεις του προγράμματος που απαιτείται να συνεχιστούν μετά τη λήξη 

του θα υλοποιηθούν από τους εταίρους του προγράμματος με ίδια κεφάλαια. Αυτό περιλαμβάνει 

κύρια το κόστος του προσωπικού, που στο μεγαλύτερο μέρος του θα ενσωματωθεί στις κύριες 

δραστηριότητες των εταίρων του προγράμματος. Ένα άλλο σημαντικό κόστος θα είναι τα έξοδα 

ταξιδιών στις περιοχές του προγράμματος για τα οποία θα αναζητηθεί επιπλέον χρηματοδότηση. 

Με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους των ταξιδιών προβλέπονται κοινές αποστολές για την 

ετήσια παρακολούθηση των δολωματικών σταθμών και τη συντήρηση των τεχνητών φωλιών. Το 

κόστος ταξιδιών και ημερήσιας αποζημίωσης έχει εν μέρει διασφαλιστεί μέσω βασικών 

προγραμμάτων, π.χ. μόνιμο πρόγραμμα των Αντικυθήρων της ΕΟΕ, ενώ τα έξοδα ταξιδιών μπορούν 

να περιοριστούν μέσω της συνεργασίας με άλλα προγράμματα LIFE, π.χ. το LIFE για τον Σπιζαετό 

(LIFE Bonelli eastMed), που επίσης υλοποιείται στις Μικρές Κυκλάδες. Ο εξοπλισμός και τα υλικά 

για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων πεδίου, π.χ. παρακολούθηση των δολωματικών σταθμών και 

αντικατάσταση δολωμάτων, συντήρηση τεχνητών φωλιών, συντήρηση της όασης ανεφοδιασμού 

στα Αντικύθηρα έχουν διασφαλιστεί μέσω του προγράμματος. Επιπλέον, η συνέχιση των δράσεων 

του προγράμματος θα επιδιώξει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη συνεργασία με Φορείς Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών, αρμόδιων για περιοχές του προγράμματος σε Κυκλάδες, 

Δωδεκάνησα, Σποράδες και στην Κρήτη. Η συγχρηματοδότηση δραστηριοτήτων που δεν 

καλύπτονται από τις βασικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Πατρών ή της ΕΟΕ και ίδια 

κεφάλαια, θα αναζητηθεί από το Πράσινο Ταμείο. 

 

Συμπεράσματα 
Το πρόγραμμα LIFE ElClimA ήταν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που παρ’ όλες τις διάφορες μη 

αναμενόμενες προκλήσεις που αντιμετώπισε κατάφερε να επιτύχει τους αρχικούς στόχους που 

είχαν τεθεί. Η επιλογή των μεθόδων διατήρησης που εφαρμόστηκαν από το πρόγραμμα και οι 

συνεργασίες που δημιούργησε διασφάλισαν ότι η απαιτούμενη προσπάθεια για τη συνέχιση των 

δράσεων του προγράμματος θα είναι ελάχιστη και θα αξιοποιηθεί βέλτιστα η συνεργασία και η 

συνέργια με τοπικά ιδρύματα και οργανισμούς.  

Επιπλέον, το πρόγραμμα έχει βάλει τις βάσεις για την περαιτέρω επέκταση των προσπαθειών 

διατήρησης που ξεκίνησαν από το πρόγραμμα, που έχει ήδη οδηγήσει στη μεταφορά γνώσεων και 

τεχνογνωσίας που αποκτήθηκαν από την υλοποίηση του προγράμματος σε άλλες περιοχές στο 

Αιγαίο.  

 

http://www.lifefalcoeleonorae.gr/

