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Πρόγραμμα LIFE–Φύση (ElClimA)
για την προστασία του Μαυροπετρίτη
από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
4ος χρόνος υλοποίησης
Μαθαίνοντας και αναλαμβάνοντας δράση για τον Μαυροπετρίτη
Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιούνται δράσεις που συμβάλλουν στην προσαρμογή του
Μαυροπετρίτη στην επερχόμενη κλιματική αλλαγή, μέσα από δράσεις για τη βελτίωση της
γνώσης γύρω από το είδος καθώς και για την αναβάθμιση των χώρων φωλιάσματος και
τροφοληψίας τους.

Παρακολούθηση των μετακινήσεων
πουλιών με χρήση ναυτικού και
μετεωρολογικού ραντάρ. Αφθονία
πουλιών σύμφωνα με τις καταγραφές του
ναυτικού ραντάρ.
Copyright NCC.

Για μια ολόκληρη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν καταγραφές της φθινοπωρινής
μετανάστευσης των πουλιών και των μετακινήσεων των Μαυροπετριτών με τη χρήση ραντάρ
στο νησί των Αντικυθήρων. Το ναυτικό ραντάρ της NCC και το μεγάλης εμβέλειας
μετεωρολογικό ραντάρ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σάρωσαν τον ουρανό των
Αντικυθήρων παρακολουθώντας τις μετακινήσεις των πουλιών.

Η διαδρομή της Πλαγάρας.
Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά επέστρεψε η Πλαγάρα, ένας θηλυκός Μαυροπετρίτης που φέρει
GPS πομπό, στα Αντικύθηρα, και πριν ξεκινήσει η αναπαραγωγή ταξίδεψε ως τον Βόσπορο σε
αναζήτηση τροφής, ενώ όσο ήταν στα Αντικύθηρα, όπου φωλιάζει, πραγματοποίησε πολλές
ημερήσιες μετακινήσεις στην Πελοπόννησο για να τραφεί.
Καλλιέργεια κριθαριού.
Copyright Ν.Τσιόπελας/Ορνιθολογική.

Ολοκληρώθηκε η δημιουργία των οάσεων ανεφοδιασμού μεταναστευτικών μικρόπουλων στα
Αντικύθηρα και πλέον καλλιεργούνται 5 στρέμματα με παραδοσιακές ποικιλίες, ενώ φυτεύθηκαν
105 καρποφόρα δέντρα. Ένα δύσκολο εγχείρημα, κύρια λόγω της απομόνωσης και του
μεγέθους του νησιού.
Τοποθέτηση τεχνητών φωλιών στις Διονυσάδες και η
χρήση τους από Μαυροπετρίτες. Νεοσσός
Μαυροπετρίτη σε τεχνητή φωλιά.
Copyright NCC.

Συνεχίστηκε η εγκατάσταση τεχνητών φωλιών στις ∆ιονυσάδες, τα Αντικύθηρα και την Τήλο.
Συνολικά πλέον έχουν τοποθετηθεί πάνω από 1.000 φωλιές σε περιοχές φωλιάσματος του
Μαυροπετρίτη, και συγκεκριμένα στις Μάκαρες, τα Αντικύθηρα και τις ∆ιονυσάδες, καθώς και σε
νησίδες της Σκύρου και της Τήλου.
Σε μια από τις αποικίες της Κρήτης όπου πραγματοποιήθηκε η εξάλειψη αρουραίων και η
τοποθέτηση τεχνητών φωλιών ο αριθμός των ζευγαριών το 2018 έχει διπλασιαστεί σε σχέση με
το 2017 και οι περισσότερες ενεργές φωλιές είναι τεχνητές.

Συγκριτική εικόνα του νησιού το φθινόπωρο του
2016 και το φθινόπωρο του 2017.
Copyright NCC.

Οι προσπάθειες εξάλειψης αρουραίων στις ∆ιονυσάδες στέφθηκαν με επιτυχία, καθώς το
Πρασονήσι, δικαιολογώντας πλέον το όνομά του, δεν θυμίζει την πρότερη μορφή του. Είναι
τώρα στο χέρι όσων τις χρησιμοποιούν να παραμείνουν έτσι.
Συμμετοχή του προγράμματος σε
επιστημονικό συνέδριο.
Copyright Χ.Κασσάρα/Πανεπιστήμιο Πατρών.

Συνεχίζεται η διάχυση των αποτελεσμάτων στην επιστημονική κοινότητα και αυτή τη χρονιά, με
παρουσίαση των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών αναλύσεων σε 3 επιστημονικά συνέδρια,
καθώς και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με ειδικούς μέσω της συμμετοχής της ομάδας του
προγράμματος σε συνάντηση εργασίας στο Μιλάνο σχετικά με την εξάλειψη εισβλητικών ειδών.
«Μαυροπετρίτες» αγγελιοφόροι για το κλίμα
στα Κουφονήσια.
Copyright Ε.Πανώριου/Ορνιθολογική.

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος επισκέψεων σε σχολεία των περιοχών του προγράμματος από την
ομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με την πραγματοποίηση επισκέψεων στα Κύθηρα και τις
Μικρές Κυκλάδες. Συνολικά, πάνω από 1.500 μαθητές από 7 περιοχές του Αιγαίου έχουν
συμμετάσχει σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Ανακαλύπτοντας τις περιοχές του προγράμματος

Μάκαρες, Μικρές Κυκλάδες.
Copyright NCC.

Το πρόγραμμα LIFE υλοποιείται σε 7 περιοχές στο Αιγαίο Πέλαγος. Μία από αυτές είναι οι
Μικρές Κυκλάδες, ένα σύμπλεγμα κυρίως ορεινών νησιών μεταξύ Νάξου και Αμοργού, το οποίο
φιλοξενεί 160 ζευγάρια Μαυροπετρίτη.

Οι ερευνητές μας διηγούνται

Εργασίες πεδίου στις νησίδες της Σκύρου.
Copyright Χ.Κασσάρα/Πανεπιστήμιο Πατρών.

«Οι γνώσεις που έχουμε αποκομίσει μέχρι στιγμής για τις συνήθειες του Μαυροπετρίτη κατά την
παραμονή του στις περιοχές αναπαραγωγής και συγκεκριμένα στη χώρα μας είναι πραγματικά
ανεκτίμητες. Αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης ζωικών ομάδων, πέρα από
το συναρπαστικό ετήσιο ταξίδι της μετανάστευσης από την Ελλάδα προς τη Μαδαγασκάρη και
αντίστροφα, εδώ και 3 χρόνια παρακολουθούμε τις περιηγήσεις θηλυκών γερακιών στην
ενδοχώρα με σκοπό να προσδιορίσουμε σημαντικές περιοχές τροφοληψίας, να εντοπίσουμε
πιέσεις, να προβλέψουμε μελλοντικές απειλές και, τελικά, να προτείνουμε κατάλληλα μέτρα
διαχείρισης για το είδος.»
Χριστίνα Κασσάρα, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Κλιματική αλλαγή και βιοποικιλότητα
Καταλληλότητα ενδιαιτήματος σύμφωνα με τις
σημερινές συνθήκες και μελλοντικό κλιματικό
σενάριο, Kassara et al., 2017.

Η ομάδα του έργου σε συνεργασία με 14 ερευνητές από διακεκριμένα ερευνητικά ινστιτούτα,
δημοσίευσε μελέτη σχετικά με την καταλληλότητα ενδιαιτήματος για τον Μαυροπετρίτη στην
περιοχή όπου διαχειμάζει στη Μαδαγασκάρη, με βάση τις τρέχουσες περιβαλλοντικές
συνθήκες, αλλά και τις προβλεπόμενες για το μέλλον. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
μελέτης, η χωρική κατανομή του είδους στο σύμπλεγμα νησιών της Μαδαγασκάρης αναμένεται
να μετατοπιστεί υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής και των ανθρωπογενών παρεμβάσεων
στην περιοχή.

Factsheet Μαυροπετρίτη

Μικρόπουλα στην «αποθήκη» ενός ζευγαριού Μαυροπετρίτη.
Copyright Μ.Τζάλη/NCC.

Η αναπαραγωγική περίοδος του Μαυροπετρίτη στη Μεσόγειο συμπίπτει χρονικά και χωρικά με
τη φθινοπωρινή μεταναστευτική περίοδο των μικρόπουλων. Το είδος, αν και εντομοφάγο, έχει
προσαρμοστεί και αλλάζει τη διατροφή του, έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί την μαζική αυτή
μετακίνηση πουλιών που ευνοούν τα αυγουστιάτικα μελτέμια. Καθώς «Των φρονίμων τα παιδιά
πριν πεινάσουν μαγειρεύουν» ο Μαυροπετρίτης δημιουργεί δίπλα από τη φωλιά του
«αποθήκη», όπου φυλάει μικρό αριθμό θηραμάτων για τις δύσκολες ημέρες της νηνεμίας.
Μάλιστα στο Μαρόκο έχει παρατηρηθεί ότι Μαυροπετρίτες παγιδεύουν τα πουλιά ζωντανά σε
κοιλότητες των βράχων για να τα διατηρούν «φρέσκα».

Συμβάλλετε και εσείς!




Εάν βρεθείς σε ακατοίκητη νησίδα λάβε υπόψη σου μερικές απλές συμβουλές
προσέγγισης*.
Εάν είσαι αγρότης προστάτεψε τη σοδειά σου, προστατεύοντας το περιβάλλον
με απλές μεθόδους και συμβουλές*.
Εάν είσαι εκπαιδευτικός ή γονιός παίξε με τα παιδιά μαθαίνοντας για τον Μαυροπετρίτη
και τη ζωή στις νησίδες του Αιγαίου. Υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: «Φτερωτοί
αγγελιοφόροι για το κλίμα» και «Ο Μαυροπετρίτης μας ταξιδεύει στο Αιγαίο»*.

* Το υλικό προέρχεται από προηγούμενα προγράμματα LIFE που έχουν υλοποιηθεί στο Αιγαίο
για τον Μαυροπετρίτη και τα θαλασσοπούλια.

«Το πρόγραμμα LIFE ElClimA υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
και την εταιρεία περιβαλλοντικών συμβούλων NCC, με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και την ενίσχυση του Πράσινου Ταμείου»

www.lifefalcoeleonorae.gr

lifeelclima
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