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Τα υτότητα το υ πρ ογράμματος
Τίτλος: Διαχειριστικές δράσεις για τη διευκόλυνση της προσαρμογής
του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae*) στην κλιματική αλλαγή
Ακρωνύμιο: LIFE ElClimA - LIFE13 NAT/GR/000909
Περίοδος υλοποίησης: 01/08/2014 – 30/09/2019
Συντονιστής: Πανεπιστήμιο Πατρών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Εταίροι: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρεία περιβαλλοντικών συμβούλων
NCC ΕΠΕ
Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πράσινο Ταμείο
Συνολικός προϋπολογισμός: 1.206.201 €
Χρηματοδότηση από την ΕΕ: 898.632 € (75%)

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

© Π.Πέτρου/Ορνιθολογική

Τα νησιά και οι νησίδες του Αιγαίου Πελάγους φιλοξενούν
την πλειονότητα του παγκόσμιου αναπαραγόμενου
πληθυσμού του Μαυροπετρίτη, ενός μεταναστευτικού
γερακιού με μια ιδιαιτερότητα που του έχει προσδώσει
τον χαρακτηρισμό «πειρατής του Αιγαίου». Ο
Μαυροπετρίτης έχει συγχρονίσει την ανατροφή
των νεοσσών του με την περίοδο της φθινοπωρινής
μετανάστευσης των μικρόπουλων από την Ευρώπη
προς της Αφρική. Αν και κυρίως εντομοφάγος, την
περίοδο αυτή αλλάζει τη διατροφή του και κυνηγά
μικρόπουλα, εφορμώντας από τις απόκρημνες ακτές
νησιών και τις νησίδες, όπου φωλιάζει.
Η ιδιαιτερότητά του αυτή σε συνδυασμό με το γεγονός
ότι έχει εξειδικευτεί να φωλιάζει στο νησιωτικό
περιβάλλον, την έντονη φιλοπατρία του στις περιοχές
αυτές, αλλά και το ότι είναι ένας μετανάστης μεγάλων
αποστάσεων, καθώς διαχειμάζει στη Μαδαγασκάρη,
τον καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτο σε αλλαγές στο
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής
αλλαγής. Σύμφωνα με τα σενάρια της κλιματικής
αλλαγής αναμένεται η κατανομή του στο Αιγαίο να
μετατοπιστεί βορειότερα.
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Μ ΑΥ Ρ Ο Π Ε Τ Ρ Ι Τ Η Σ

ο πειρατής του Αιγαίου

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μπορεί να
στρέψει το
κεφάλι του
340o.
Έχει ένα “δόντι” στο
ράμφος του, όπως
όλα τα γεράκια, για
την ακινητοποίηση

Η καρδιά των πουλιών
χτυπά πιο γρήγορα
από ότι των ανθρώπων,
περίπου 600-900
κτύποι/λεπτό.

των θηραμάτων του.

Έχει μακριά ουρά
και πολύ μακριές
φτερούγες.

Το μήκος του
είναι 36-42 εκ
και το άνοιγμα
φτερών του
84-105 εκ.
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ

Έχει πάρει το όνομά του από
την Ελεονώρα της Αρμπόρεας,
μια κυβερνήτη του 14ου αιώνα
στη Σαρδηνία, την πρώτη
που νομοθέτησε την
προστασία των
αρπακτικών.

στην Ελλάδα

300 νησιά και νησίδες
12.300 ζευγάρια
85% του παγκόσμιου
πληθυσμού αναπαράγεται
στα νησιά του Αιγαίου.
Τοπικές ονομασίες:
Βαρβάκι
Κουστογέρακο
Θαλασσογέρακο
Φαλκόνι

VS
Αν και εντομοφάγο, κατά την
αναπαραγωγική περίοδο το κύριο θήραμά
του είναι τα μεταναστευτικά μικροπούλια.

© SKYROSBIODIVERSITY LIFE Project

Διαχειμάζει στη Μαδαγασκάρη.

Κυνηγά σε ομάδες δημιουργώντας ένα
“δίχτυ” πάνω από τη θάλασσα κοντά
στην αποικία του.

Αποθηκεύει θηράματα για μελλοντική
κατανάλωση, όταν χαλάει ο καιρός
και σταματά η μεταναστευτική ροή
των πουλιών.

Ο Μαυροπετρίτης κυνηγά
και τις νύχτες με αρκετό σεληνόφως,
εκμεταλλευόμενος τη νυχτερινή
μετανάστευση.
Ο πιο αδύναμος νεοσσός μπορεί να
αποτελέσει θήραμα για τα αδέρφια του
σε περιόδους χαμηλής
διαθεσιμότητας
τροφής.

Προστατεύεται από την
Οδηγία για τα Πουλιά.
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Η Κ Λ Ι Μ ΑΤ Ι Κ Ή Α Λ Λ Α Γ Ή
Κ Α Ι Ο Μ ΑΥ Ρ Ο Π Ε Τ Ρ Ί Τ Η Σ
Στην Ανατολική Μεσόγειο η κλιματική αλλαγή
αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της
θερμοκρασίας, αλλά και της συχνότητας και
έντασης των ακραίων φαινομένων, όπως είναι
η έντονη ξηρασία και τα κύματα καύσωνα. Οι
αλλαγές αυτές αναμένεται να επηρεάσουν τον
Μαυροπετρίτη, καθώς:
- Η βλάστηση των νησίδων, κάτω από την οποία
συχνά φωλιάζει ο Μαυροπετρίτης, θα μειωθεί,
αυξάνοντας την έκθεση αυγών και νεοσσών στα
καιρικά φαινόμενα, ενώ οι πηγές γλυκού νερού,
στις οποίες πίνει νερό και καθαρίζει το φτέρωμά
του, θα συρρικνωθούν ή θα εξαφανιστούν,
επηρεάζοντας τη φυσική κατάσταση των πουλιών.
- Η περίοδος μετανάστευσης των μικρόπουλων
αναμένεται να μετατοπιστεί χρονικά ή/και να
μειωθούν οι ροές των πουλιών, οδηγώντας στην
απώλεια του ζωτικού για τον Μαυροπετρίτη
συγχρονισμού μεταξύ της ανατροφής των
νεοσσών και της μετανάστευσης και τη μείωση της
6

Μαδαγασκάρη

© Θ.Χατζηκυριάκου

διαθέσιμης τροφής κατά τη διάρκεια αυτής της
κρίσιμης περιόδου.
- Στην περίπτωση που αναγκαστεί να εγκαταλείψει
τις νησίδες, θα χάσει τα οφέλη που αυτές του
παρέχουν, μεταξύ άλλων την προστασία από
χερσαίους θηρευτές.
Αντίστοιχα, στη Μαδαγασκάρη όπου διαχειμάζει ο
Μαυροπετρίτης, αναμένεται να μετακινηθεί προς
νοτιότερες περιοχές, με εντονότερη ανθρώπινη
παρουσία και περισσότερους κινδύνους για αυτόν,
όπως είναι η υπέρμετρη χρήση εντομοκτόνων σε
καλλιεργούμενες εκτάσεις.
7

Mάκαρες

© Αρχείο NCC

Σ ΤΌΧΟ Ι ΤΟΥ Π Ρ Ο Γ ΡΆ Μ Μ ΑΤΟΣ
Καθώς η κλιματική αλλαγή λαμβάνει ήδη χώρα και οι επιπτώσεις της έχουν αρχίσει να γίνονται
εμφανείς, η επιβίωση του Μαυροπετρίτη εξαρτάται σημαντικά από την προσαρμογή του σε αυτήν.
Το πρόγραμμα υλοποίησε διαχειριστικές δράσεις τόσο για τον μετριασμό των αναμενόμενων
επιπτώσεων, όσο και για την αύξηση της ικανότητας προσαρμογής του είδους.
Οι στόχοι του προγράμματος αφορούσαν:

- τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του

- τη βελτίωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας

Μαυροπετρίτη στις περιοχές όπου αναπαράγεται

του είδους μέσα από τη μείωση των απωλειών

και διαχειμάζει, μέσα από τον προσδιορισμό

σε αυγά και νεοσσούς και τη βελτίωση της

και την αξιολόγηση της ποιότητας των πεδίων

ποιότητας και αύξησης της διαθεσιμότητας των

τροφοληψίας και τη δημιουργία ενός δικτύου

θέσεων φωλιάσματος, αλλά και της τροφής σε

ανταλλαγής γνώσεων και τεχνογνωσίας μεταξύ

επιλεγμένες αποικίες.

ειδικών.

© Χ.Κασσάρα/Πανεπιστήμιο Πατρών
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Π Ε Ρ Ι ΟΧ Έ Σ ΕΦΑ Ρ Μ Ο Γ Ή Σ ΤΟΥ Π Ρ Ο Γ ΡΆ Μ Μ ΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα εστίασε σε οκτώ νησιωτικές περιοχές του δικτύου Natura 2000 στο Αιγαίο Πέλαγος.
Οι πέντε αποτέλεσαν περιοχές εφαρμογής των διαχειριστικών δράσεων, ενώ στις άλλες τρεις
πραγματοποιήθηκαν καταγραφές για την εκτίμηση της κατάστασης του πληθυσμού του Μαυροπετρίτη.
Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν
οικοτόπους και είδη σημαντικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων
περιοχών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Mάκαρες
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Υπόμνημα / Legend
Περιοχές ΖΕΠ του προγράμματος /
Project SPA sites

© Αρχείο NCC

TURKEY

GR2420006, GR2420009

Μικρές Κυκλάδες / Mikres Kyklades
GR4220021

Tήλος / Tilos
GR4210024

Αντικύθηρα / Antikythira
GR3000012

Κάρπαθος / Karpathos

Γραμβούσα / Gramvousa

GR4210003

GR4340017

© Τ.Δημαλέξης/NCC
Διονυσάδες / Dionysades
GR4320011
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νησίδα Σκύρου
© Χ.Κασσάρα/Πανεπιστήμιο Πατρών
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ
ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΕΤΡΊΤΗ
Οι Μαυροπετρίτες αναπαράγονται σε νησίδες και απόκρημνες ακτές νησιών της Μεσογείου, από
τις Βαλεαρίδες Νήσους μέχρι την Κύπρο, καθώς και στις Κανάριες Νήσους και σε νησίδες και
ακτές της Βόρειας Αφρικής στον Ατλαντικό. Το Αιγαίο Πέλαγος αποτελεί ωστόσο τον «πυρήνα»
της κατανομής του αναπαραγόμενου πληθυσμού, καθώς φιλοξενεί το μεγαλύτερο ποσοστό του
παγκοσμίως.

Η καταγραφή του πληθυσμού του
Μαυροπετρίτη πραγματοποιήθηκε
από θαλάσσης, ενώ παράλληλα
έγινε καταγραφή των νεοσσών
με

επισκέψεις

αποικίες
εκτίμηση

του
της

σε

επιλεγμένες

είδους
κατά

για

την

τόπους

αναπαραγωγικής επιτυχίας.
Ο πληθυσμός στις αποικίες που
υπάρχουν

στις

προγράμματος

περιοχές

του

εκτιμήθηκε

σε

περίπου 3.150 ζευγάρια.
© Μ.Τζάλη/NCC
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© Τ.Γαλάνη/Ορνιθολογική

© Δ.Αλάγιαλης/Ορνιθολογική

© Θ.Παπασπύρου/Πανεπιστήμιο Πατρών
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

Οι Μαυροπετρίτες, την περίοδο ανατροφής
των νεοσσών τους, κυνηγούν και τρέφονται
κυρίως με μεταναστευτικά μικρόπουλα, τα
οποία σταθμεύουν κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού τους σε νησιά και νησίδες για να
ανεφοδιαστούν και να ξεκουραστούν.
© Χ.Μπαρμπούτης/Ορνιθολογική

© Χ.Μπαρμπούτης/Ορνιθολογική
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Στο νησί των Αντικυθήρων, το οποίο αποτελεί
έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς
ανεφοδιασμού για τα μικρόπουλα στο Αιγαίο,
μελετήθηκε η διάρκεια παραμονής, η χρήση
του χώρου και οι οικολογικές προτιμήσεις
των ειδών που αποτελούν την κύρια λεία του
Μαυροπετρίτη. Για τον σκοπό αυτό μικρόπουλα:
- Δακτυλιώθηκαν, με μεταλλικά και έγχρωμα
δαχτυλίδια, ώστε να μπορούν να εντοπιστούν και
να παρατηρηθούν ως μεμονωμένα άτομα.

© Χ.Μπαρμπούτης/Ορνιθολογική

- Εφοδιάστηκαν με ραδιοπομπούς, για να
παρακολουθηθούν οι μετακινήσεις τους στο
νησί.
- Καταγράφηκαν μέσω οπτικών παρατηρήσεων,
για να γίνει παρακολούθηση της παρουσίας και
των μετακινήσεών τους στο νησί.
- Καταγράφηκαν κατά τη νυχτερινή τους
μετανάστευση με χρήση ραντάρ.
Για τα είδη μικρόπουλων που μελετήθηκαν
προέκυψε ότι τρέφονται κυρίως σε αγροτικές
εκτάσεις και περιοχές με μακία βλάστηση, η
διάρκεια παραμονής τους, αν και ποικίλλει
ανάλογα με το είδος, είναι κατά κύριο λόγο μικρή
(λίγες ώρες/μέρες), ενώ η μεταναστευτική ροή
των πουλιών κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
του Μαυροπετρίτη δεν παρουσιάζει μεγάλες
αυξομειώσεις και είναι συνεχής.

© Αρχείο NCC
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ΠΕΔΊΑ ΤΡΟΦΟΛΗΨΊΑΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΕΤΡΊΤΗ
Οι Μαυροπετρίτες χρησιμοποιούν διαφορετικές
περιοχές για να τραφούν κατά τη διάρκεια του
ετήσιου κύκλου τους. Έτσι, το χειμώνα τρέφονται
στα βροχοδάση της Μαδαγασκάρης, την περίοδο
πριν

φωλιάσουν

προτιμούν

περιοχές

της

ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ όταν ανατρέφουν τα
μικρά τους κυνηγούν πάνω από τη θάλασσα στην
ευρύτερη περιοχή γύρω από την αποικία τους.
© Χ.Κασσάρα/Πανεπιστήμιο Πατρών

Η χρήση του χώρου από τον Μαυροπετρίτη για να κυνηγήσει και να τραφεί μελετήθηκε με τη χρήση
διαφόρων σύγχρονων μεθόδων και προσδιορίστηκαν οι σημαντικές για αυτόν περιοχές.
- Καταγράφηκαν καθημερινά και καθόλη τη διάρκεια του έτους οι μετακινήσεις έξι θηλυκών
Μαυροπετριτών που φωλιάζουν στα Αντικύθηρα και τις γειτονικές νησίδες, με τη χρήση ηλιακών
πομπών GPS που τοποθετήθηκαν στη ράχη τους σαν σακίδιο.
- Μελετήθηκαν οι τύποι βιοτόπων και οι ώρες της ημέρας που προτιμά να κυνηγά το είδος στα
Αντικύθηρα πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια της περιόδου αναπαραγωγής με οπτικές
καταγραφές και χρήση ραντάρ, αντίστοιχα.
- Πραγματοποιήθηκε επιτόπια έρευνα στη Μαδαγασκάρη για την αξιολόγηση της ποιότητας των
περιοχών, όπου προτιμά να τρέφεται και να κυνηγά το είδος, και για την καταγραφή των πιέσεων και
απειλών που αντιμετωπίζει εκεί.
Παράλληλα, συλλέχθηκαν δείγματα αίματος και ιστών για την πραγματοποίηση τοξικολογικών
αναλύσεων και την εκτίμηση της επιβάρυνσης του Μαυροπετρίτη από περιβαλλοντικούς ρύπους,
όπως εντομοκτόνα και βαρέα μετάλλα.
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Ορνιθολογικό ραντάρ.
Αφθονία Μαυροπετριτών στα Αντικύθηρα.

Οι σημαντικότερες περιοχές όπου τρέφεται και
κυνηγά ο Μαυροπετρίτης εντοπίζονται στο βόρειο
και κεντρικό τμήμα της Μαδαγασκάρης κατά τη
διαχείμαση, σε περιοχές μέχρι και 100km γύρω
από την αποικία κατά την αναπαραγωγή, ενώ κατά
τη διάρκεια της περιόδου πριν το φώλιασμα το
είδος διανύει μεγάλες αποστάσεις μακριά από την
αποικία του προς αναζήτηση τροφής σε διάφορους
βιότοπους,

όπως

δάση

και

καλλιεργούμενες

εκτάσεις, φτάνοντας μέχρι τα ΝΑ Βαλκάνια.
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ΕΞΆ ΛΕΙΨΗ ΑΡΟΥΡΑΊΩΝ

Στις περισσότερες νησίδες όπου αναπαράγεται
ο Μαυροπετρίτης έχουν εισαχθεί, ακούσια από
τον άνθρωπο, αρουραίοι, επηρεάζοντας αρνητικά
ολόκληρο το οικοσύστημά τους. Οι αρουραίοι
θηρεύουν τα αυγά και τους νεοσσούς του
Μαυροπετρίτη και καταστρέφουν τη βλάστηση,
που προσφέρει κάλυψη και προστασία από τα
καιρικά φαινόμενα.

© Αρχείο NCC

Ο μετριασμός των υφιστάμενων απειλών είναι
ουσιαστικής σημασίας για τη βελτίωση της
δυνατότητας του Μαυροπετρίτη να αποκριθεί
στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στα
συμπλέγματα Μάκαρες και Διονυσάδες έλαβε
χώρα η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επιχείρηση

© Αρχείο NCC

εξάλειψης αρουραίων σε νησίδες του Αιγαίου
Πελάγους. Με την ολοκλήρωση της δράσης
δεν απαντώνται πλέον αρουραίοι σε συνολικά
7 νησίδες έκτασης 7.050 στρεμμάτων, με τα
αποτελέσματα να είναι ήδη εμφανή τόσο στην
αναπαραγωγική επιτυχία του Μαυροπετρίτη,
όσο και στην ανάκαμψη των νησιωτικών
© Αρχείο NCC

οικοσυστημάτων.
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© Π.Μπαξεβάνη

© Π.Μπαξεβάνη

2016 (πριν)

2017 (μετά)

© Αρχείο NCC

© Αρχείο NCC
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ΤΕΧΝΗΤΈΣ ΦΩΛΙΈΣ
Οι Μαυροπετρίτες δεν κατασκευάζουν φωλιές,
αλλά αποθέτουν τα αυγά τους στο έδαφος
κάτω από θάμνους ή βράχους, σε ρωγμές
ή κοιλότητες. Οι θέσεις αυτές συνήθως
προσφέρουν προστασία από τις καιρικές
συνθήκες, καθώς και από θηρευτές.

© Αρχείο NCC

© Χ.Κασσάρα/Πανεπιστήμιο Πατρών

© J.Fric/NCC
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© J.Fric/NCC

© Ν.Τσιόπελας/Ορνιθολογική

Η

διαθεσιμότητα

κατάλληλων

θέσεων

φωλιάσματος είναι σημαντική ενόψει της αύξησης
της θερμοκρασίας και των ακραίων καιρικών
συνθηκών, ως αποτέλεσμα της κλιματικής
αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, τοποθετήθηκαν
περισσότερες από 1.000 φωλιές σε 5 περιοχές
του προγράμματος. Οι τεχνητές φωλιές είναι
κατά κύριο λόγο πέτρινες και κατασκευάστηκαν
με υλικά των νησίδων, ενώ στις περιπτώσεις
που αυτά δεν ήταν διαθέσιμα, τοποθετήθηκαν
ξύλινες. Οι τεχνητές φωλιές χρησιμοποιήθηκαν
από αναπαραγόμενα ζευγάρια ήδη από την
πρώτη χρονιά κατασκευής τους, με το ποσοστό
κατάληψής τους να φτάνει μέχρι και το 65%,
όπως

διαπιστώθηκε

στην

περίπτωση

μιας

αποικίας στην Κρήτη.
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ΌΑΣΗ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΎ
Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει τη μετανάστευση των μικρόπουλων και κατά
συνέπεια τη διαθέσιμη τροφή για τον Μαυροπετρίτη κατά την κρίσιμη περίοδο της αναπαραγωγής.
Ο αριθμός των πουλιών που μεταναστεύουν αναμένεται να μειωθεί, ενώ και η περίοδος
μετανάστευσης αναμένεται να μετατοπιστεί χρονικά σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση.

© Ν.Τσιόπελας/Ορνιθολογική

Βασική παράμετρος για να διευκολυνθεί η μετανάστευση των μικρόπουλων, και κατά συνέπεια για
να διασφαλιστεί ικανοποιητική ποσότητα τροφής για τον Μαυροπετρίτη, είναι η ύπαρξη κατάλληλων
σταθμών ανεφοδιασμού και ανάπαυσης κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής, όπου τα
πουλιά μπορούν να παραμείνουν και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.
Για τον σκοπό αυτό στα Αντικύθηρα αγοράστηκε μια έκταση 11,3 στρεμμάτων. Αποτελεί μόλις
τη δεύτερη περίπτωση αγοράς γης με αποκλειστικό σκοπό την προστασία της φύσης μέσω
προγράμματος LIFE στην Ελλάδα μετά την παραλία Σεκάνια στη Ζάκυνθο για την προστασία της
θαλάσσιας χελώνας, Caretta caretta.
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Στη συγκεκριμένη έκταση δημιουργήθηκε μια «όαση ανεφοδιασμού» για μικρόπουλα. Μετά τις
απαραίτητες εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου, φυτεύτηκαν 105 οπωροφόρα δέντρα, όπως
συκιές, χαρουπιές, ελιές και ροδιές, και καλλιεργήθηκαν 4,5 στρέμματα με ψυχανθή και σιτηρά,
όπως φάβα, κουκιά και κριθάρι. Η έκταση περιφράχθηκε, τοποθετήθηκε μόνιμο σύστημα άρδευσης
και κατασκευάστηκε φυτώριο για παραγωγή και διατήρηση σπόρων καλλιεργούμενων τοπικών
ποικιλιών για τις μελλοντικές ανάγκες της όασης.

© Χ.Κασσάρα/Πανεπιστήμιο Πατρών

© Τ.Γαλάνη/Ορνιθολογική

© Τ.Γαλάνη/Ορνιθολογική
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ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ
Οι τοπικές κοινωνίες των νησιών στις περιοχές του προγράμματος ζουν κάθε καλοκαίρι μαζί με
τον Μαυροπετρίτη. Ο συνδυασμός των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πεδίο με ταυτόχρονη
ενημέρωσή τους και ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα που τους ενδιαφέρουν αποτέλεσε τη βασική
προτεραιότητα, όσον αφορά την επικοινωνία. Ειδικά για δράσεις όπως είναι η εξάλειψη αρουραίων,
η έγκαιρη και σωστή ενημέρωση των χρηστών των νησίδων συνιστά έναν σημαντικό παράγοντα
επιτυχίας τους. Από την ανταπόκριση των τοπικών κοινωνιών προκύπτει ότι τα απτά αποτελέσματα
των δράσεων ήταν ίσως οι καλύτεροι πρεσβευτές του προγράμματος.
Επιπλέον, οι νέες γενιές των τοπικών κοινωνιών γνώρισαν τον Μαυροπετρίτη και ενημερώθηκαν
για την κλιματική αλλαγή μέσα από την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, αποτελώντας
πλέον τους τοπικούς «αγγελιοφόρους για το κλίμα».

© Ε.Πανόριου/Ορνιθολογική

© Ε.Πανόριου/Ορνιθολογική
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AFTER LIFE
Η εμπειρία που αποκτήθηκε μέσα από το πρόγραμμα όσον αφορά την εφαρμογή και την
αποτελεσματικότητα των καλών πρακτικών αποκρυσταλλώθηκε στον «Οδηγό Καλής Πρακτικής
για την προσαρμογή του Μαυροπετρίτη στην κλιματική αλλαγή», ο οποίος θα επιτρέψει σε
αρμόδιους φορείς που φέρουν ευθύνη για την προστασία του Μαυροπετρίτη αλλά και άλλων
ειδών των νησιωτικών οικοσυστημάτων, όπως για παράδειγμα οι κατά τόπους Φορείς Διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών, να την αξιοποιήσουν και να εφαρμόσουν και οι ίδιοι ανάλογες
διαχειριστικές δράσεις στο μέλλον.
Τα αποτελέσματα του προγράμματος ήδη χρησιμοποιούνται για τη μελέτη και την προστασία
του είδους, αλλά και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για αυτό, πέρα από τα πλαίσια του
προγράμματος. Η πρώτη δράση κατασκευής τεχνητών φωλιών για τον Μαυροπετρίτη, αξιοποιώντας
τη γνώση που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος, είναι γεγονός και αναμένουμε να υπάρξει
και συνέχεια τα επόμενα χρόνια.
Επίσης, η «όαση ανεφοδιασμού» αποτελεί πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι των δράσεων του
Ορνιθολογικού Σταθμού Αντικυθήρων.

© J.Fric/NCC
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΎΣ
- 11,3 στρέμματα αγοράστηκαν αποκλειστικά για την προστασία της
φύσης και για την κατασκευή όασης ανεφοδιασμού για τα μικρόπουλα.
- 105 οπωροφόρα δέντρα φυτεύτηκαν και 4,5 στρέμματα καλλιεργήθηκαν
στην όαση ανεφοδιασμού.
- 7 νησίδες, έκτασης 7.050 στρεμμάτων, δεν έχουν πλέον αρουραίους.
- 650 χλμ περπατήθηκαν στις Διονυσάδες τον πρώτο μήνα της
επιχείρησης εξάλειξης αρουραίων στις Διονυσάδες.
- 1.100 τεχνητές φωλιές κατασκευάστηκαν για τον Μαυροπετρίτη.
- 1.534 μαθητές έγιναν «αγγελιοφόροι για το κλίμα».
- 6 Μαυροπετρίτες παρακολουθήθηκαν με σύγχρονες συσκευές
τηλεμετρίας˙ η επονομαζόμενη «Πλαγάρα» διένυσε τα 7.000 χλμ
που χωρίζουν τη Μαδαγασκάρη από την φωλιά της με επιτυχία για 3
συνεχόμενες χρονιές.
- 4.463 μικρόπουλα δακτυλιώθηκαν.
- 13 επιστημονικά άρθρα και αναρτημένες δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκαν.

© Π.Μπαξεβάνη
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