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Πρόγραμμα LIFE–Φύση (ElClimA) για την προστασία
του Μαυροπετρίτη από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
2ος χρόνος υλοποίησης
Μαθαίνοντας και αναλαμβάνοντας δράση για τον Μαυροπετρίτη

© ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ/ Ν. Τσιόπελας

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.

Κατασκευή τεχνητών φωλιών στις Μάκαρες.
© Ορνιθολογική/ Ν. Τσιόπελας.

Την άνοιξη ξεκίνησαν οι εργασίες στις νησίδες
Μάκαρες (Μικρές Κυκλάδες) και στα Αντικύθηρα για τη βελτίωση των βιοτόπων όπου αναπαράγεται ο Μαυροπετρίτης, μέσα από δράσεις
κατασκευής τεχνητών φωλιών και εξάλειψης
χερσαίων θηρευτών. Στις περιοχές αυτές φιλοξενείται το 5% του αναπαραγόμενου πληθυσμού του Μαυροπετρίτη στην Ελλάδα.
Περισσότερα για τις δράσεις στα Αντικύθηρα
και τις Μάκαρες.
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© ΟΣΑ/ Χ. Μπαρμπούτης

Κοκκινοκεφαλάς (Lanius senator) με πομπό και δαχτυλίδια.
© Ορνιθολογικός Σταθμός Αντικυθήρων (ΟΣΑ)/
Χ. Μπαρμπούτης.

Το φθινόπωρο και την άνοιξη συνεχίστηκαν
οι εργασίες για τη μελέτη του πρότυπου ανεφοδιασμού των μεταναστευτικών πουλιών
που σταματούν στα Αντικύθηρα. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων για ένα από τα κυριότερα θηράματα του Μαυροπετρίτη, τον
Κοκκινοκεφαλά, παρουσιάστηκαν σε επιστημονικό συνέδριο.

Περισσότερα

© ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ/ Δ. Αλάγιαλης

Συνεχίστηκαν το περσινό καλοκαίρι οι εργασίες για την καταγραφή και παρακολούθηση
του πληθυσμού των αναπαραγόμενων ζευγαριών Μαυροπετρίτη στις αποικίες εντός των
περιοχών μελέτης. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν τη φετινή περίοδο αναπαραγωγής και με
τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα διερευνηθούν οι αιτίες που έχουν οδηγήσει σε αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν.

© Πανεπιστήμιο Πατρών

Απογραφή Μαυροπετρίτη.
© Ορνιθολογική/ Δ. Αλάγιαλης.

Το ταξίδι από τα Αντικύθηρα στη Μαδαγασκάρη.
© Πανεπιστήμιο Πατρών.
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Οι ερευνητές του προγράμματος παρακολούθησαν το συναρπαστικό ταξίδι τριών Μαυροπετριτών προς τη Μαδαγασκάρη με τη χρήση
ειδικών πομπών που τοποθέτησαν πέρυσι το
καλοκαίρι σε θηλυκά γεράκια που αναπαράγονταν στην περιοχή των Αντικυθήρων.

Περισσότερα

© Θ. Χατζηκυριάκου

Το πρόγραμμα LIFE ElClimA συνέβαλε στην
πραγματοποίηση ειδικής αποστολής στη Μαδαγασκάρη, η οποία αποτελεί την κυριότερη
περιοχή διαχείμασης του Μαυροπετρίτη, με
στόχο μεταξύ άλλων την καταγραφή των οικοτόπων που χρησιμοποιεί και των βασικών απειλών που αντιμετωπίζει το είδος εκεί.
Περισσότερα

Προετοιμασία για πέρασμα πάνω από ετοιμόρροπο
γεφύρι στη Μαδαγασκάρη για πρόσβαση σε
απομακρυσμένη περιοχή.
© Θ. Χατζηκυριάκου.

Ανακαλύπτοντας περιοχές του προγράμματος

© ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ/ Α. Ευαγγελίδης

Το πρόγραμμα LIFE υλοποιείται σε 7 περιοχές
στο Αιγαίο Πέλαγος. Μια από αυτές είναι τα
Αντικύθηρα και η Χερσόνησος της Γραμβούσας με τις γύρω νησίδες τους, που φιλοξενεί
1.000 ζευγάρια Μαυροπετρίτη.
Περισσότερα
Στα Αντικύθηρα λειτουργεί ο Ορνιθολογικός
Σταθμός Αντικυθήρων της Ορνιθολογικής.

Αντικύθηρα.
© Ορνιθολογική/ Α. Ευαγγελίδης.

© NCC

Αναπτύσσοντας συνεργασίες

αΕπίσκεψη στις νησίδες Μάκαρες με το σκάφος
«Καλυψώ» του προγράμματος LIFE Άνδρος.
© NCC.

Τα προγράμματα LIFE Άνδρος (ANDROSSPA
www.androslife.gr) και LIFE ElClima, τα οποία
υλοποιούν δράσεις για την προστασία του
Μαυροπετρίτη, πραγματοποίησαν την πρώτη
κοινή δράση τους τον Απρίλιο. Με το σκάφος
του προγράμματος LIFE Άνδρος «Καλυψώ»
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις νησίδες της
Άνδρου και των Μικρών Κυκλάδων, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δράσεις για τον έλεγχο των
πληθυσμών των χερσαίων θηρευτών, καθώς
και την κατασκευή τεχνητών φωλιών.
Περισσότερα
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«Όταν ο αέρας στο Αιγαίο αποφασίζει να δείξει
τη δύναμή του δεν αστειεύεται. Τον Απρίλη, η
ομάδα πεδίου της Ορνιθολογικής, είχε το προνόμιο να θαυμάσει τη δύναμη της φύσης καθώς
έφτιαχνε τεχνητές φωλιές για τον Μαυροπετρίτη,
στις απόκρημνες ακτές των Αντικυθήρων»

© ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ/ Ν. Τσιόπελας

Οι ερευνητές μας διηγούνται

Αντικύθηρα.
© Ορνιθολογική/ Ν. Τσιόπελας.

Νίκος Τσιόπελας, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

© Frank Vassen, Flickr

Κλιματική αλλαγή και βιοποικιλότητα

Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes).
© Frank Vassen, Flickr.

Νέα έρευνα επιβεβαιώνει ότι τα κοινά είδη πουλιών είναι ισχυροί δείκτες των απειλών που
οφείλονται στην Κλιματική Αλλαγή. Από την Ευρώπη έως τις Ηνωμένες Πολιτείες οι τάσεις μεταβολής των πληθυσμών τους συμπίπτουν με
τις αναμενόμενες, με τα στοιχεία να εμφανίζουν
σημαντικές αλλαγές σε είδη που είναι προσαρμοσμένα σε πιο ψυχρές συνθήκες.
Περισσότερα

© NCC

Factsheet Μαυροπετρίτη

Οι Μαυροπετρίτες είναι κυρίως εντομοφάγα πουλιά. Την περίοδο όμως που αναθρέφουν
τους νεοσσούς τους επικεντρώνονται στο κυνήγι των μεταναστευτικών μικρόπουλων, που
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περνάνε από τις νησίδες όπου φωλιάζουν. Δημιουργούν ένα «πλέγμα» πάνω από την νησίδα και τη θάλασσα αναζητώντας πουλιά. Οι Μαυροπετρίτες είναι ιδιαίτερα δραστήριοι
τα ξημερώματα και το σούρουπο, καθώς τα μικρόπουλα μεταναστεύουν κυρίως τη νύχτα.
Τότε, εξελίσσονται εντυπωσιακές αερομαχίες εκατοστά πάνω από τη θάλασσα, καθώς τα
μικρόπουλα προσπαθούν να ξεφύγουν από τους Μαυροπετρίτες διώκτες τους.

Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες
Πρόγραμμα LIFE «Δράσεις για την προστασία του Μαυροπετρίτη στην Ελλάδα» (LIFE 03NAT/GR/000091)

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.

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»
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Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο

www.lifefalcoeleonorae.gr
και τη σελίδα μας στο facebook

www.facebook.com/lifeelclima

Στο τεύχος αυτό συνεργάστηκαν: Χ. Κασσάρα, Ε. Σαββατοπούλου, Μ. Τζάλη, Ν. Τσιόπελας.
Copyright © 2016, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Επικοινωνία:
Δρ. Σίνος Γκιώκας
Επίκουρος Καθηγητής Βιοποικιλότητας & Εξέλιξης Χερσόβιων Ζώων
Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, GR-26500 Πάτρα
Τηλ/Φαξ: +30-2610-969218
E-mail: sinosg@upatras.gr
Ιστότοπος: https://sites.google.com/site/sinosgiokasgroup/
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