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Σημείωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Ολόκληρη ή τμήματα της παρούσας αναφοράς είναι
δυνατό να χρησιμοποιηθούν μόνο κατόπιν άδειας από τη MOm. Τα επιστημονικά δεδομένα της αναφοράς είναι
δυνατό να χρησιμοποιηθούν μόνο κατόπιν γραπτής άδειας από τη MOm.

MOm/Εταιρία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής φώκιας
2η Ετήσια Έκθεση
Για την Κατάσταση της Μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα
Σελίδα 2
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) είναι το σπανιότερο επιζών
μέλος της οικογένειας Phocidae, και χαρακτηρίζεται από την IUCN ως
«Κρισίμως απειλούμενο» με εξαφάνιση. Κάποτε ήταν ευρέως κατανεμημένο
στη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα, και στον βόρειο Ατλαντικό από το
Μαρόκο έως τη Μαυριτανία, τις Αζόρες, τα Κανάρια νησιά και τη Μαδέρα. Το
είδος σήμερα ζει μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μαδέρα και στο Cabo
Blanco στη Μαυριτανία. Στην Ανατολική Μεσόγειο ο μεγαλύτερος πληθυσμός
της

μεσογειακής

φώκιας

βρίσκεται

στην

Ελλάδα;

ένας

από

τούς

σημαντικότερους πληθυσμούς του είδους εντοπίστηκε στη νήσο Γυάρο στις
βόρειες Κυκλάδες. Αυτή η αναφορά παρέχει μια επισκόπηση των κύριων
ερευνητικών ευρημάτων της παρακολούθησης του είδους στη Γυάρο από τη
MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της μεσογειακής φώκιας.

Εικόνα 1 Νεογέννητα σε καταφύγιο της Γυάρου (© Α. Καραμανλίδης/MOm)

MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής φώκιας
Περίληψη 2ης Ετήσιας Έκθεσης
Για την Κατάσταση της Μεσογειακής Φώκιας στη νήσο Γυάρο

Σελίδα 3

LIFE-Nature Project LIFE12 NAT/GR/000688
CYCLADES Life: Integrated monk seal conservation of Northern Cyclades

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η μελέτη της μεσογειακής φώκιας έχει βασιστεί σε τυποποιημένη μεθοδολογία
παρακολούθησης, που περιλαμβάνει τη λειτουργία ενός Δικτύου Διάσωσης
και Συλλογής Πληροφοριών που παρέχει πληροφορίες για την παρουσία του
είδους,

τακτικές

ερευνητικές

αποστολές

για

την

αξιολόγηση

της

διαθεσιμότητας και καταλληλότητας του οικοτόπου και για την καταγραφή
βασικών δημογραφικών παραμέτρων και τη λειτουργία ενός δικτύου
αυτόματων φωτογραφικών μηχανών για την αναγνώριση των ατόμων, και την
μελέτη ατομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς των ζώων.

Εικόνα 2. Καταγραφή παρουσίας ζώου σε ανοιχτή παραλία (© Α. Καραμανλίδης/MOm)
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα κύρια αποτελέσματα μέχρι σήμερα είναι:


Κατά μήκος των 37,05 χιλιομέτρων της ακτογραμμής της Γυάρου έχουν
εντοπιστεί 9 καταφύγια κατάλληλα για τη μεσογειακή φώκια. Δύο από τις
σπηλιές (GIA 4 και GIA10, βλ. χάρτη παρακάτω-) χρησιμοποιούνται από
τις φώκιες σε ετήσια βάση για αναπαραγωγή και θηλασμό των νεογνών.
Σε άλλες επτά σπηλιές έχει καταγραφεί επίσης τακτική χρήση από τις
φώκιες. Επιπλέον, σε οκτώ ανοικτές παραλίες έχει τεκμηριωθεί η
παρουσία φωκών (για θηλασμό ή/και ανάπαυση). Η εκτεταμένη χρήση
ανοικτών παραλιών από τις φώκιες σε αυτή την περιοχή και ιδιαίτερα από
μητέρες με νεογνά θεωρείται ως ένα μοναδικό φαινόμενο για το είδος αυτό
σε όλο τον κόσμο.



Τα περισσότερα καταφύγια μεσογειακής φώκιας στη Γυάρο έχουν
εισόδους πάνω από την επιφάνεια του νερού, που οδηγούν μέσα από
διαδρόμους στο κυρίως σπήλαιο, που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες
στεγνές επιφάνειες (εσωτερικές παραλίες) για ανάπαυση ή/και γέννα. Ο
χώρος ανάπαυσης/γέννας είναι μια παραλία που αποτελείται από άμμο ή
βότσαλα.



Η χρήση των χερσαίων ενδιαιτημάτων φαίνεται να είναι συνεχής και έντονη
όλο το χρόνο με σημαντική αύξηση κατά την περίοδο της αναπαραγωγής.
Οι φώκιες έχουν παρατηρηθεί να χρησιμοποιούν όλα τα μέρη των
παραλιών στις δύο κύριες σπηλιές αναπαραγωγής στη Γυάρο; ακόμη και
κατά τη διάρκεια των πολύ κακών καιρικών συνθηκών υπάρχει συνήθως
ένα στεγνό μέρος στην παραλία της σπηλιάς που προσφέρει καταφύγιο
στις φώκιες.



Κατά τη διάρκεια των ερευνητικών δράσεων της MOm στη νήσο Γυάρο
(2004 – 2014) έχουν καταγραφεί συνολικά 72 γεννήσεις φωκών (Εικόνα 4).
Ο μέσος όρος γεννήσεων ανά έτος, για τις χρονιές 2011, 2012, 2013 και
2014 που έγινε συστηματική παρακολούθηση, ήταν 9,75. Σε αυτή την
περίοδο βρέθηκε μόνο ένα νεκρό νεογέννητο. Ενήλικα νεκρά ζώα δεν
έχουν βρεθεί στη Γυάρο.
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Εικόνα 3. Χάρτης της νήσου Γυάρου στον οποίο παρουσιάζεται η ευρύτερη περιοχή στο νησί
που είναι σημαντική για τον τοπικό πληθυσμό της μεσογειακής φώκιας

Εικόνα 4 Ετήσιος αριθμός νεογέννητων φωκών στη νήσο Γυάρο
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Η ανάλυση του οπτικοακουστικού υλικού (12068 φωτογραφίες που
λαμβάνονται από τις υπέρυθρες κάμερες) επέτρεψε την αναγνώριση 24
διαφορετικών ατόμων (εκτός από νεογέννητα, δηλαδή, 20 ενήλικα θηλυκά,
4 ενήλικα αρσενικά). Με βάση τον μέσο όρο γεννήσεων υπολογίζουμε ότι
περίπου 65-70 ενήλικα άτομα μεσογειακής φώκιας ζουν στη Γυάρο.

M1_Marlon_2011_GIA4

M1_Marlon_2014_GIA4

F1_Ira_2005_GIAB2

F1_Ira_2011_GIA4

Εικόνα 4. Ενδεικτικές καρτέλες φωτο-αναγνώρισης 1 αρσενικού και 1 θηλυκού ατόμου
μεσογειακής φώκιας στη Γυάρο



Όσον αφορά στη συμπεριφορά του είδους, φώκιες έχουν παρατηρηθεί να
ξεκουράζονται σε επτά ανοικτές παραλίες στο δυτικό τμήμα του νησιού. Σε
μια περίπτωση τον Νοέμβριο του 2010 πέντε φώκιες παρατηρήθηκαν να
ξεκουράζονται

ταυτόχρονα

σε

μια

ανοικτή

παραλία.

Επιπλέον,

καταγράφηκε συμπεριφορά υιοθεσίας νεογέννητου από άλλο θηλυκό,
επιθετικές

αλληλεπιδράσεις

μεταξύ

ενήλικων

θηλυκών

καθώς

και

θηλασμός από ενήλικα θηλυκά.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Μετά από την αξιολόγηση των συλλεχθέντων στοιχείων συμπεραίνουμε ότι:


Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα του χερσαίου ενδιαιτήματος για τη
μεσογειακή φώκια στη Γυάρο είναι παρόμοια με ότι αυτήν σε άλλους
σημαντικούς πληθυσμούς στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως στις Βόρειες
Σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και στην Κίμωλο & Πολύαιγο και Κάρπαθο &
Σαρία στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο, αντίστοιχα. Τα δύο κύρια
καταφύγια αναπαραγωγής στη Γυάρο διαθέτουν ιδανικά μορφολογικά
χαρακτηριστικά για αναπαραγωγή και το καταφύγιο GIA4 είχε έναν από
τους μεγαλύτερους αριθμούς νεογέννητων (n = 10) που έχει καταγραφεί
ποτέ ταυτόχρονα σε μια σπηλιά στην Ανατολική Μεσόγειο.



Ο ετήσιος μέσος όρος γεννήσεων (n = 9.75) που καταγράφηκε στη Γυάρο
είναι από τους μεγαλύτερους για το είδος στη Μεσόγειο.



Η δημογραφική δομή και συμπεριφορά του πληθυσμού της μεσογειακής
φώκιας στη Γυάρο είναι παρόμοια με εκείνη που παρατηρήθηκε στον
πληθυσμό του Cabo Blanco στη Μαυριτανία και είναι ενδεικτικό ενός
πληθυσμού με την τυπική δημογραφική δομή μιας αποικίας. Αυτός είναι ο
μοναδικός γνωστός μέχρι τώρα πληθυσμός μεσογειακής φώκιας στην
Ανατολική Μεσόγειο με αυτήν την πληθυσμική δομή.



Η ανάπαυση, ο θηλασμός και η αναπαραγωγή σε ανοικτές παραλίες είναι
συμπεριφορές ενδεικτικές χαμηλών επιπέδων ανθρώπινης όχλησης, και
δεν έχουν καταγραφεί ποτέ στην Ανατολική Μεσόγειο τα τελευταία
πενήντα χρόνια.



Τα συμπεράσματα σε σχέση με τη δημογραφική δομή, τη διαθεσιμότητα
του βιότοπου, την ποιότητα και πυκνότητα, την ετήσια παραγωγή
νεογέννητων και, το σημαντικότερο, το γεγονός ότι το είδος χρησιμοποιεί
στην περιοχή ανοικτές παραλίες ως τοποθεσίες αναπαραγωγής, δείχνουν
σαφώς ότι η Γυάρος αντιπροσωπεύει μια περιοχή εξέχουσας σημασίας για
την επιβίωση της μεσογειακής φώκιας.
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Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αυξανόμενη αναγνώριση της
Γυάρου ως μοναδικός χώρος για την επιβίωση της κρισίμως απειλούμενης
μεσογειακής φώκιας και η δημοτικότητα μεταξύ των θαυμαστών της άγριας
ζωής μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα ανθρώπινης όχλησης για
το είδος, εφόσον δεν παρθούν αποτελεσματικά μέτρα προστασίας. Είναι
υψίστης σημασίας τα μέτρα διαχείρισης και προστασίας που θα ρυθμίζουν
την ανθρώπινη δραστηριότητα στη Γυάρο να εφαρμοστούν όσο το
δυνατόν συντομότερα.

MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής φώκιας
Περίληψη 2ης Ετήσιας Έκθεσης
Για την Κατάσταση της Μεσογειακής Φώκιας στη νήσο Γυάρο

Σελίδα 9

2
η

Της
Ετήσια

πληθυσμού
της

φώκιας
κατάστασης

στη

(Περίληψη)
του

Μεσογειακής
Γυάρο

CYCLADES Life: Integrated monk seal conservation of Northern Cyclades

LIFE-Nature Project LIFE12 NAT/GR/000688

Αναφορά

CYCLADES Life: Integrated monk seal conservation of Northern Cyclades

LIFE-Nature Project LIFE12 NAT/GR/000688

© A. Karamanlidis/MOm

2nd

Annual
Status

Conservation
Report

of the Mediterranean Monk Seal Population at the
island of Gyaros
Executive summary

June 2015

LIFE-Nature Project LIFE12 NAT/GR/000688
CYCLADES Life: Integrated monk seal conservation of Northern Cyclades

INDEX
INTRODUCTION .............................................................................................. 3
METHODOLOGY.............................................................................................. 4
RESULTS ......................................................................................................... 5
CONCLUSION .................................................................................................. 8

PICTURES

Picture 1 Newborn pups at the island of Gyaros .............................................. 3
Picture 2. Record the presence of a young monk seal in an open beach ....... 4
Picure 3 Annual pup production at Gyaros island ............................................ 6
Picture 4. Characteristic identification cards of 1 male and I female at the
island of Gyaros ......................................................................................... 7

MAPS
Map 1. Location of the terrestrial monk seal habitats at the island of Gyaros .. 5

Copyright notice
All rights reserved. This or parts of this report may be used only after the permission of MOm/Hellenic Society for the
Study and Protection of the Monk Seal.

MOm/Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk Seal
2nd Annual Conservation Status Report
of the Mediterranean monk seal population at the island of Gyaros
Page 2

LIFE-Nature Project LIFE12 NAT/GR/000688
CYCLADES Life: Integrated monk seal conservation of Northern Cyclades

INTRODUCTION
The Mediterranean monk seal (Monachus monachus) is the rarest extant
member of the Phocidae family, classified by the IUCN as “Critically
Endangered”. Once widely and continuously distributed in the Mediterranean
and Black Seas, and in the north Atlantic waters from Morocco to Cap Blanc,
including the Azores, the Canary and the Madeira Islands, the species is
currently found only in the eastern Mediterranean, in Madeira and in Cabo
Blanco. In the eastern Mediterranean the main stronghold of the
Mediterranean monk seal is in Greece; one of the most important populations
of the species has been identified at the island of Gyaros in the northern
Cyclades. This report provides an overview of the main research findings of
more than a decade of monitoring the species at the island of Gyaros by the
MOm/Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk seal.

Picture 1 Newborn pups at the island of Gyaros (© A. Karamanlidis/MOm)
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METHODOLOGY
Studying monk seals has been based on standard monitoring methodology,
including the operation of a Rescue and Information Network that provides
information on monk seal presence, regular field surveys to evaluate habitat
availability and suitability and record basic demographic parameters and the
operation of a network of automatic cameras to identify individuals, record
demographic parameters and study social and individual behaviour.

Picture 2. Recording the presence of a young monk seal at an open beach (©
A.Karamanlidis/ MOm)

MOm/Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk Seal
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RESULTS
The main results obtained so far:
Throughout the 37.05 km coastline of Gyaros nine suitable coastal caves
have been identified. Two of the caves (GIA 4 and GIA10 –see map
below-) are used by the seals on a yearly basis for breeding and nursing of
the pups. In another seven caves regular use by the seals has been also
recorded. In addition, on eight open beaches presence of hauling-out
seals (nursing pups and/or resting) has being documented so far. The
extensive use of open beaches by the monk seals in this area and
especially by mothers with pups is considered as a unique for this species
phenomenon worldwide.
Most monk seal shelters at the island of Gyaros have entrances above
water surface that lead through long entrance corridors to the main cave
chamber, which includes one or more dry surfaces (internal beaches) for
resting and/or pupping. The resting/pupping area is a beach consisting of
sand and/or pebbles.

Map 1. Location of the terrestrial monk seal habitats at the island of Gyaros

MOm/Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk Seal
2nd Annual Conservation Status Report
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Terrestrial habitat use appears to be constant and intense throughout the
year with a considerable increase during the pupping season. Seals have
been observed using all parts of the beaches in the two main pupping
caves at Gyaros; even during considerably bad sea conditions there
usually is a dry part of the beach that provides refuge to the seals in the
cave.
From 2004 until the end of 2014 the birth of 72 monk seals was recorded.
The mean annual pup production for the years 2011, 2012, 2013 and 2014,
when systematic monitoring efforts were carried out, was 9.75. During this
time only one pup was found dead within the first two months of its life. No
adult monk seals have been found dead at the Island of Gyaros.

Picure 3 Annual pup production at Gyaros island

Analysis of the audiovisual material collected so far (12068 photographs
obtained from infrared cameras installed) has enabled the individual
identification of 24 individuals [excluding newborn pups; i.e., 20 adult
females, 4 adult males]. Based on the mean annual pup production value
we estimate that approximately 65 - 70 non-pup individuals live at Gyaros.

MOm/Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk Seal
2nd Annual Conservation Status Report
of the Mediterranean monk seal population at the island of Gyaros
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M1_Marlon_2011_GIA4

M1_Marlon_2014_GIA4

F1_Ira_2005_GIAB2

F1_Ira_2011_GIA4

Picture 4. Characteristic identification cards of 1 male and I female at the island of Gyaros

In regard to the behaviour of the species, monk seals have been observed
resting on seven open beaches at the western part of the island. On one
particular occasion in November 2010 five seals were observed resting
simultaneously on an open beach. Furthermore, fostering behaviour,
aggressive interactions between adult females and the nursing activity of
adult females have been recorded.

MOm/Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk Seal
2nd Annual Conservation Status Report
of the Mediterranean monk seal population at the island of Gyaros
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CONCLUSION
Following the thorough evaluation of the data collected so far we conclude
that:
Terrestrial habitat availability and quality for the Mediterranean monk
seal at the island of Gyaros is similar to that of other important monk seal
populations in the eastern Mediterranean, such as the Northern Sporades in
the northern Aegean and Kimolos & Polyaigos, and Karpathos & Saria in the
southern and southeastern Aegean, respectively. The two main pupping
caves at Gyaros possess ideal morphological characteristics for pupping and
cave GIA4 has had one of the highest number of pups (n = 10) ever recorded
simultaneously in a cave in the eastern Mediterranean.
The mean annual number of births (n = 9.75) recorded at the island of
Gyaros is one of the highest recorded for the species in the Mediterranean
Sea.
The demographic structure and behaviour of the Mediterranean monk
seal population at the island of Gyaros is similar to that observed at the monk
seal population at Cabo Blanco and is indicative of a population with the
typical demographic structure of a seal colony. This is the only known monk
seal population so far in the eastern Mediterranean with this population
structure.
Resting, suckling and pupping on open beaches are behaviours which
are indicative of low levels of human disturbance, never reported from the
eastern Mediterranean within the past fifty years.
The present findings in respect to demographic structure, habitat availability,
quality and density, annual pup productivity and, most importantly, the fact
that the species uses in the area open beaches as pupping sites, show clearly
that the island of Gyaros represents an area of outstanding importance for the
survival of the Mediterranean monk seal.
However it should be noted that the increasing recognition of Gyaros as a
unique place for the survival of the critically endangered Mediterranean monk
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seal and its popularity among wildlife enthusiasts may result in increased
levels of human disturbance for the species if no adequate protection
measures are taken. It is of utmost importance that management and
protection measures that will regulate human activity at the island of Gyaros
are implemented as soon as possible.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πληθυσμιακή κατάσταση, απειλές και δράσεις προστασίας για τη
μεσογειακή φώκια
Η μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) είναι ένα από τα 33 είδη φωκών
που υπάρχουν στον κόσμο και το μοναδικό είδος φώκιας του γένους
Monachus (Scheel et al. 2014). Πήρε το όνομά της από τον γερμανό
φυσιοδίφη Johann Hermann το 1779, ο οποίος περιέγραψε το είδος από ένα
έκθεμα του Μουσείου του Στρασβούργου (Hermann 1779). Ο Hermann
ονόμασε το νέο αυτό είδος Phoca monachus από την ελληνική λέξη μοναχός,
λόγω της ομοιότητας των πτυχών του δέρματος της πλάτης με τις πτυχές του
ράσου των καλόγηρων.
Ο παγκόσμιος πληθυσμός της μεσογειακής φώκιας υπολογίζεται ότι δεν
ξεπερνάει τα 700 άτομα, τα οποία ζουν σε τρεις απομονωμένους μεταξύ τους
πληθυσμούς, στη δυτική Σαχάρα, το αρχιπέλαγος της Μαδέρα και στη βόρειοανατολική Μεσόγειο (Johnson et al. 2006). Το μεγαλύτερο μέρος του
παγκόσμιου πληθυσμού του είδους, περίπου 350 - 400 άτομα (MOm 2007),
ζει σε παράκτιες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας
(Adamantopoulou et al. 1999).
Σε αντίθεση με όλα τα άλλα είδη φωκών, η μεσογειακή φώκια
χρησιμοποιεί, αντί για ανοιχτές παραλίες (ή σε ορισμένα είδη, ανοιχτές
επιφάνειες πάγου), θαλασσινές σπηλιές για ξεκούραση και για να γεννήσει και
να γαλουχήσει τα μικρά της (Dendrinos et al. 2007). Η αναπαραγωγική
περίοδος του είδους στην Ελλάδα εκτείνεται από τον Αύγουστο μέχρι τον
Δεκέμβριο (Dendrinos et al. 1999a).
Το γεγονός ότι στην Ελλάδα ζει και αναπαράγεται ο μεγαλύτερος
πληθυσμός μεσογειακής φώκιας της Ευρώπης και περίπου ο μισός από τον
εναπομείναντα συνολικό πληθυσμό του είδους, σε παγκόσμιο επίπεδο,
επιβάλλει την επικέντρωση των προσπαθειών για τη διάσωση του είδους στον
ελληνικό χώρο. Οι κύριες απειλές, όπως προκύπτουν μέχρι σήμερα, για τη
μεσογειακή φώκια, παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα ειδικότερα (Androukaki
et al. 2006, Johnson et al. 2006) είναι:
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Η θνησιμότητα, κατά κύριο λόγο εξ αιτίας ηθελημένων θανατώσεων
φώκιας (Androukaki et al. 1999; Androukaki et al. 2006),



Η αλλοίωση και η προοδευτική υποβάθμιση ή και καταστροφή των
παράκτιων οικοσυστημάτων, και κατά συνέπεια των διαθέσιμων
κατάλληλων ενδιαιτημάτων του είδους, λόγω κυρίως των διαφόρων
αυξανόμενων ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη
(Johnson & Lavigne 1999),



Τυχαίοι θάνατοι φώκιας σε αλιευτικά εργαλεία (πνιγμός από ασφυξία)
(Androukaki et al. 1999; Androukaki et al. 2006; Karamanlidis et al.
2008),

Η μεσογειακή φώκια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε ανθρώπινες ενοχλήσεις, ως
αποτέλεσμα δραστηριοτήτων όπως η παράκτια ανάπτυξη και ο τουρισμός,
κάτι

που

αναγκάζει

το

είδος

να

χρησιμοποιεί

λιγότερο

κατάλληλα

περιβάλλοντα για την επιβίωσή του. Έτσι χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή
θαλασσινές σπηλιές που είναι ευάλωτες στις άσχημες καιρικές συνθήκες και
στον μεγάλο κυματισμό. Οι νεογέννητες φώκιες διατρέχουν τον κίνδυνο να
παρασυρθούν από τα κύματα και είτε να χάσουν τη ζωή τους στη θάλασσα
είτε να εκβρασθούν σε κάποια απομακρυσμένη παραλία και να μείνουν
ορφανά.
Δράσεις

προστασίας

και

διαχείρισης

της

μεσογειακής

φώκιας

πραγματοποιούνται ήδη από τη δεκαετία του 1970 (Johnson & Lavigne 1998)
και έχουν επικεντρωθεί κυρίως στην προστασία των βιοτόπων του είδους. Τα
βασικά εργαλεία στις προσπάθειες αυτές είναι

η θεσμοθέτηση

και

αποτελεσματική διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, η περίθαλψη και
επανένταξη φωκών, και η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.
Όλες αυτές οι δράσεις διατήρησης βασίζονται στα αποτελέσματα της
επιστημονικής μελέτης και παρακολούθησης του είδους που έχει ως στόχο τη
συλλογή έγκυρων επιστημονικών δεδομένων και την κατανόηση της βιολογίας,
της οικολογίας και της συμπεριφοράς του είδους.
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατροφικές συνήθειες της μεσογειακής φώκιας
και το εύρος μετακινήσεών της, η δημιουργία ενός λειτουργικού δικτύου
προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί ως δράση
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προτεραιότητας για την προστασία της μεσογειακή φώκιας (Adamantopoulou
et al. 2000). Ως σήμερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, θαλάσσιες προστατευόμενες
περιοχές έχουν δημιουργηθεί μόνο σε ένα μικρό μέρος της κατανομής του
είδους: α) στον Ατλαντικό Ωκεανό: στα νησιά Desertas στη Μαδέρα (Pires et
al. 2008) και στην περιοχή «Côte des Phoques» στη δυτική Σαχάρα και β) στη
Μεσόγειο: στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου, Β. Σποράδων (Dendrinos
2011), στην προστατευόμενη περιοχή Βόρειας Καρπάθου και Σαρίας (MOm
2007) στην Ελλάδα, και στην Τουρκία, στην προστατευόμενη περιοχή Phoça,
στα τουρκικά παράλια του Αιγαίου (Güçlüsoy & Savas 2003).

Πληθυσμιακή κατάσταση και καθεστώς προστασίας της μεσογειακής
φώκιας στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, το είδος είναι ακόμα ευρύτατα κατανεμημένο, δείχνοντας
σχετική προτίμηση σε απομονωμένες, βραχώδεις και δυσπρόσιτες νησίδες ή
παράκτιες περιοχές (Adamantopoulou et al. 1999). Τα μέχρι τώρα στοιχεία
δείχνουν, όμως, ότι στις περισσότερες περιοχές οι πληθυσμοί του είδους είναι
αρκετά περιορισμένοι σε μέγεθος. Οι μεγαλύτεροι μέχρι στιγμής και
μελετημένοι επί σειρά ετών τοπικοί πληθυσμοί, είναι αυτοί της ευρύτερης
περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου, Βορείων Σποράδων
(Dendrinos 2011), και του νησιωτικού συμπλέγματός Κιμώλου – Πολυαίγου
στις Νοτιοδυτικές Κυκλάδες (MOm 2005). Άλλοι σημαντικοί αναπαραγόμενοι
πληθυσμοί έχουν καταγραφεί στην περιοχή των Δωδεκανήσων (περιοχή
Βόρειας Καρπάθου και Σαρίας) (MOm 2005) καθώς και στα νησιά του Ιονίου
(Ζάκυνθος – Κεφαλονιά) (Panou et al. 1993).
Σχετικά με ακριβέστερες προσεγγίσεις στο θέμα της κατανομής της
μεσογειακής φώκιας στα Ελληνικά αρχιπελάγη, η MOm, έχει χαρτογραφήσει
τις εμφανίσεις - παρατηρήσεις φωκών πανελλαδικά, τόσο μέσω του εθνικού
Δικτύου Διάσωσης και Συλλογής Πληροφοριών (RINT) (Adamantopoulou et al.
1999), όσο και μέσω των ερευνητικών δραστηριοτήτων και δράσεων
παρακολούθησης (monitoring) τοπικών πληθυσμών σε διάφορα νησιά. Στην
Εικόνα 1 παρουσιάζεται η πυκνότητα εμφανίσεων μεσογειακών φωκών σε
κάναβο UTM 10x10 χιλιομέτρων, για το χρονικό διάστημα 1996-2006.
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Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα ζουν
περίπου 350 – 400 ενήλικες φώκιες, αριθμός που αντιπροσωπεύει
περισσότερο από 50% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους (MOm 2007).

Χάρτης 1 Κατανομή εμφανίσεων μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα (© MOm)

Η μεσογειακή φώκια θεωρείται είδος διεθνώς απειλούμενο

και

συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των απειλουμένων ειδών της Διεθνούς
Ένωσης

για

την

Προστασία

της

Φύσης

(IUCN

2010).

Το

είδος

συμπεριλαμβάνεται επίσης:
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στη Σύμβαση της Βόννης για τη Διατήρηση των Μεταναστευτικών Ειδών
των Αγρίων Ζώων (1979),



στη Σύμβαση της Βέρνης για τη Διατήρηση της Άγριας Ζωής και του
Φυσικού Περιβάλλοντος της Ευρώπης (1979),



στη Σύμβαση της Βαρκελώνης για την Προστασία της Μεσογείου από τη
Ρύπανση (1977),



στη Σύμβαση της Ουάσιγκτον για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλουμένων
Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας, CITES, (1973) και



στο Πρωτόκολλο για Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Specially Protected
Areas, 1982) επικυρωμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την
Ελλάδα.

Ως το πιο απειλούμενο θαλάσσιο θηλαστικό της Ευρώπης, η μεσογειακή
φώκια είναι είδος με κοινοτικό ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση και
αναφέρεται ως είδος προτεραιότητας στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη Διατήρηση των
Φυσικών Οικοτόπων και της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (Οδηγία περί
Βιοτόπων). Στην Ελλάδα, η μεσογειακή φώκια συμπεριλαμβάνεται ως
απειλούμενο είδος στο “Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Ζώων της
Ελλάδας” (Δενδρινός et al. 2009) και προστατεύεται από το Προεδρικό
Διάταγμα 67/1981.
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Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ ΣΤΗ ΓΥΑΡΟ
Το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας
ζει σήμερα και αναπαράγεται στην Ελλάδα. H Ελλάδα, ως χώρα με εξαιρετικά
εκτεταμένη ακτογραμμή -που ξεπερνάει τα 15000 χιλιόμετρα- και με
περισσότερα από 4000 νησιά, διαθέτει πολλές περιοχές οι οποίες θα
μπορούσαν δυνητικά να αποτελούν κατάλληλο βιότοπο για τη μεσογειακή
φώκια. Από την έναρξη των προσπαθειών για την προστασία του είδους, ο
εντοπισμός και στη συνέχεια η προστασία των κατάλληλων βιοτόπων της
μεσογειακής φώκιας υπήρξε βασική προτεραιότητα για τους ειδικούς στην
προστασία και διαχείριση του είδους. Αν και έχουν γίνει πολλές έρευνες
σχετικά με το θέμα αυτό στην Ελλάδα (Marchessaux & Duguy 1977; Harwood
1987; Panou et al. 1993; MOm 2007), μεγάλο κομμάτι της ακτογραμμής της
Ελλάδας δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα όσον αφορά στη διαθεσιμότητα
κατάλληλων ενδιαιτημάτων για τη μεσογειακή φώκια.

Εικόνα 1 Νεογέννητα σε καταφύγιο της Γυάρου (© Α. Καραμανλίδης/MOm)

Για την παρακολούθηση του είδους σε εθνικό επίπεδο, η MOm σχεδίασε και
λειτουργεί από το 1991 το Εθνικό Δίκτυο Διάσωσης και Συλλογής
Πληροφοριών (RINT), το οποίο ενημερώνεται συνεχώς για εμφανίσεις ατόμων
του είδους σε όλη τη χώρα (Adamantopoulou et al. 1999). Από το 2000 έως
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το 2004 το RINT έλαβε αρκετές πληροφορίες σχετικά με εμφανίσεις φωκών
στη νήσο Γυάρο. Δυο αναφορές μάλιστα, από τα έτη 2001 και 2004,
αφορούσαν σε ζώα που βρίσκονταν σε ανοιχτές παραλίες (Εικόνα 2).

Εικόνα 2 Παρατηρήσεις φωκών σε ανοιχτές παραλίες στη νήσο Γυάρο. Τέσσερις μεσογειακές
φώκιες ξεκουράζονται σε ανοιχτή παραλία (© Γ. Δούναβης).

Με βάση αυτές τις πληροφορίες, η MOm ξεκίνησε το 2004 ερευνητικές
δράσεις πεδίου για τη μελέτη του είδους στη νήσο Γυάρο.
Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις έρευνας της MOm στη νήσο Γυάρο έχουν ως
στόχο:


Την αξιολόγηση της διαθεσιμότητας και καταλληλότητας βιοτόπου για τη
μεσογειακή φώκια.



Τη συλλογή επιστημονικών δεδομένων σχετικά με τη δημογραφική
κατάσταση και τη συμπεριφορά του είδους στην περιοχή.

Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει μια σύνοψη των αποτελεσμάτων των
ερευνητικών δράσεων της MOm σχετικά με την κατάσταση της μεσογειακής
φώκιας στη νήσο Γυάρο.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Περιοχή μελέτης
Η Γυάρος είναι ένα άγονο, ακατοίκητο νησί στις βόρειες Κυκλάδες, στο
κεντρικό Αιγαίο Πέλαγος (37˚ 37N, 24˚ 43E) με συνολική έκταση 17,76
τετραγωνικά χιλιόμετρα. (Εικόνες 3 & 4). Το νησί χρησιμοποιήθηκε τον δέκατο
ένατο αιώνα κατά διαστήματα ως τόπος εκτοπισμού πολιτικών κρατούμενων
και στη συνέχεια, έως το έτος 2000, ως πεδίο βολής για το πολεμικό ναυτικό.
Από το 2000 και έπειτα το νησί είναι υπό προϋποθέσεις προσβάσιμο στο
ευρύ κοινό.

Εικόνα 3. Εναέρια άποψη των εγκαταλελειμμένων φυλακών στην ανατολική πλευρά της
Γυάρου (© Π. Δενδρινός).

Εικόνα 4 Άποψη της νήσου Γυάρου από τα νοτιοανατολικά (© Π. Δενδρινός/MOm)
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Μεθοδολογία αξιολόγησης βιοτόπου και

συλλογή δημογραφικών

δεδομένων και δεδομένων συμπεριφοράς της μεσογειακής φώκιας
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από τη MOm στη μελέτη της μεσογειακής
φώκιας στη νήσο Γυάρο έχει βασιστεί στα διεθνή πρότυπα μελέτης των
φωκών, μετά από κατάλληλη προσαρμογή τους στις εξειδικευμένες ανάγκες
του είδους, καθώς και στις εθνικές «Προδιαγραφές Υλοποίησης Δράσεων
Επιστημονικής Παρακολούθησης (Monitoring) Πληθυσμών και Οικοτόπων της
μεσογειακής φώκιας».
Η παρακολούθηση του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας και των βιοτόπων
της στη νήσο Γυάρο στοχεύει στη συλλογή εξειδικευμένων δεδομένων και
περιλαμβάνει:


Τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη συστηματική παρακολούθηση των
σημαντικότερων χερσαίων ενδιαιτημάτων του είδους.



Τον εντοπισμό και τη συνεχή παρακολούθηση του πληθυσμού του
είδους (μέσω της καταγραφής γεννήσεων και θανάτων και της
ταυτοποίησης ατόμων).



Τη συλλογή δεδομένων που αφορούν στη βιολογία, οικολογία και
συμπεριφορά του είδους στην περιοχή.


Η

Τη συλλογή και ανάλυση γενετικού υλικού.
συστηματική

παρακολούθηση

της

μεσογειακής

φώκιας

και

των

ενδιαιτημάτων της στο πεδίο περιλαμβάνει τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο
περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την καταγραφή όλων των χερσαίων θέσεων
(καταφυγίων) που χρησιμοποιεί το είδος, ενώ το δεύτερο στάδιο την
αξιολόγησή τους ανάλογα με το βαθμό χρήσης τους από τα ζώα. Στο τρίτο
στάδιο ακολουθεί η συστηματική παρακολούθηση των σημαντικότερων
θέσεων. Η μεθοδολογία της συστηματικής παρακολούθησης της μεσογειακής
φώκιας στο πεδίο βασίζεται στις άμεσες παρατηρήσεις φωκών από τους
βιολόγους – ερευνητές της MOm κατά τη διάρκεια επισκέψεων στα καταφύγια
μεσογειακής φώκιας. Η προσέγγιση στα καταφύγια γίνεται από τους
ερευνητές με τη χρήση μικρού φουσκωτού σκάφους. Σε απόσταση 50 μέτρων
περίπου από κάθε καταφύγιο οι ερευνητές σβήνουν τη μηχανή για να μη
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γίνεται αντιληπτή από τα ζώα που πιθανόν να βρίσκονται μέσα στο καταφύγιο.
Ανάλογα με τη διαμόρφωση του καταφυγίου και της παρακείμενης
ακτογραμμής η τελική προσέγγιση και η είσοδος στο καταφύγιο ενός ή το
πολύ δυο ερευνητών γίνεται κολυμπώντας ή με μικρή φουσκωτή σχεδία, ενώ
στο εσωτερικό του καταφυγίου χρησιμοποιείται η ελάχιστη δυνατή πηγή
φωτός για τον αποτελεσματικό έλεγχο του εσωτερικού του. Κατά τη διάρκεια
του ελέγχου:

Εικόνα 5. Καταγραφή παρουσίας ζώου σε ανοιχτή παραλία (© Α. Καραμανλίδης/MOm)



Εάν δεν διαπιστωθεί παρουσία ζώου, πραγματοποιείται λεπτομερής
έρευνα με στόχο τον εντοπισμό οποιασδήποτε ένδειξης προηγούμενης
παρουσίας ζώου στο καταφύγιο (π.χ. ίχνη, οσμή, περιττώματα, τρίχες,
αίμα, ιστοί, κ.λπ.). Όλα τα στοιχεία που βρίσκονται, συλλέγονται και
καταγράφονται.



Εάν διαπιστωθεί παρουσία ζώου, η ερευνητική ομάδα χωρίς να πλησιάσει
περισσότερο, καταγράφει όλα τα εμφανή εξωτερικά χαρακτηριστικά του
(π.χ. μέγεθος, στάδιο ανάπτυξης, χρωματισμός, εξωτερικά σημάδια και
εκδορές, κατάσταση του ζώου, φύλο). Για την ηλικιακή κατηγοριοποίηση
και τον προσδιορισμό του φύλου των ζώων οι ερευνητές χρησιμοποιούν
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καλά τεκμηριωμένα κριτήρια τα οποία έχουν προσδιοριστεί με βάση
πρόσφατα επιστημονικά αποτελέσματα (Badosa et al. 1998; Dendrinos et
al. 1999b; Badosa et al. 2006). Ανάλογα με τις συνθήκες και όποτε είναι
δυνατόν (π.χ. κατάσταση ύπνου), οι ερευνητές πραγματοποιούν λήψεις
ψηφιακών φωτογραφιών ή/και βίντεο των ζώων, που χρησιμοποιούνται
για την ταυτοποίηση των διαφορετικών ατόμων.
Παράλληλα γίνεται χρήση αυτόματων υπέρυθρων συστημάτων καταγραφής
που έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένα θαλάσσια σπήλαια και παραλίες που
χρησιμοποιεί το είδος (Εικόνα 6). Τα συστήματα αυτά, παρέχουν τη
δυνατότητα λήψης ψηφιακών φωτογραφιών είτε σύντομων ψηφιακών βίντεο
υψηλής ανάλυσης, με τη χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας, η οποία δεν γίνεται
αντιληπτή από τα ζώα και έτσι δεν επηρεάζει τη φυσιολογική τους
συμπεριφορά.

Εικόνα 6. Έλεγχος αυτόματου συστήματος καταγραφής κίνησης σε καταφύγιο φώκιας στη
νήσο Γυάρο (© Π. Δενδρινός/MOm).

Συμπληρωματικά στα παραπάνω αξιοποιούνται και πληροφορίες σχετικά με
παρατηρήσεις φωκών από μη ειδικούς τόσο από τη Γυάρο όσο και την
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ευρύτερη περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, η συλλογή πληροφοριών από μη
ειδικούς αποσκοπεί:


στην καταγραφή εμφανίσεων μεσογειακής φώκιας στην ευρύτερη περιοχή,



στην καταγραφή περιστατικών αλληλεπίδρασης φώκιας – ανθρώπων και
αλληλεπίδρασης παράκτιας αλιείας - φώκιας,



στον εντοπισμό νέων σημαντικών βιοτόπων για την αναπαραγωγή ή
ανάπαυση του είδους στην ευρύτερη περιοχή,



στην καταγραφή και την αντιμετώπιση σε πρώτη φάση έκτακτων
περιστατικών σε περιπτώσεις παρατήρησης ορφανών, άρρωστων,
τραυματισμένων ή νεκρών ζώων και φυσικών ή μη καταστροφών, όπως
μαζικών

θανάτων

φώκιας

ή

άλλων

θαλάσσιων

θηλαστικών,

πετρελαιοκηλίδων κλπ.
Η συλλογή των πληροφοριών γίνεται είτε έμμεσα, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας μέσω προσωπικής συνέντευξης
που δίνει ο παρατηρητής σε μέλος της ερευνητικής ομάδας της MOm.
Επιπλέον στην ιστοσελίδα της MOm υπάρχει ειδικά σχεδιασμένη φόρμα
παρατήρησης μεσογειακής φώκιας η οποία συμπληρώνεται με ευκολία από
τους πολίτες. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τους πολίτες έχουν
αποδειχθεί διαχρονικά μια εξαιρετική πηγή πολύ σημαντικών δεδομένων για
το είδος (Adamantopoulou et al. 1999).
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Διαθεσιμότητα και αξιολόγηση των χερσαίων καταφυγίων του είδους στη
νήσο Γυάρο
Κατά μήκος των 37,05 χιλιομέτρων της ακτογραμμής της Γυάρου έχουν
εντοπιστεί 9 καταφύγια και 8 παραλίες που χρησιμοποιεί το είδος
συστηματικά (πυκνότητα: ένα καταφύγιο/παραλία ανά 2,18 χιλιόμετρα
ακτογραμμής). Στον παρακάτω Πίνακα 1 παρατίθενται όλα τα καταφύγια
καθώς και η χρήση που έχει μέχρι σήμερα καταγραφεί από τις φώκιες. Σε
αυτά που σημειώνεται ως χρήση «αναπαραγωγή» (Ν=2) έχουν καταγραφεί
γεννήσεις, ενώ σε αυτά που σημειώνεται ως χρήση «γαλουχία» (Ν=12) έχουν
παρατηρηθεί μητέρες με μικρά στη περίοδο της γαλουχίας. Τέλος στα
υπόλοιπα 3 έχουν παρατηρηθεί άτομα (διαφόρων ηλικιών εκτός από
νεογέννητα στην περίοδο της γαλουχίας) να αναπαύονται.
Πίνακας 1 . Χαρακτηριστικά καταφυγίων/παραλιών που χρησιμοποιεί η μεσογειακή φώκια
στη Γυάρο
α/α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

1

GIAB4

Παραλία

2

GIAB8

Παραλία

3
4

GIAB3
GIA8

Παραλία
Σπηλιά

5

GIAB5

Παραλία

6
7
8

GIA9
GIAB2
GIA11

Σπηλιά
Παραλία
Σπηλιά

9

GIAΒ6

Παραλία

10

GIA10

Σπηλιά

11

GIA7

Σπηλιά

12

GIA6

Σπηλιά

13
14

GIA5
GIAB1

Σπηλιά
Παραλία

15

GIA4

Σπηλιά

16
17

GIAB7
GIA1

Παραλία
Σπηλιά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σκεπασμένη
παραλία
Ανοιχτή παραλία
κάτω από γκρεμό
Ανοιχτή παραλία
Χαμηλή σπηλιά
Σκεπασμένη
παραλία
Χαμηλή σπηλιά
Ανοιχτή παραλία
Μικρή σπηλιά
Σκεπασμένη
παραλία
Μεγάλη
αναπαραγωγική
σπηλιά στα νότια
Σπηλιά με άμμο
Σπηλιά με πολύ
μικρή παραλία
άμμου
Σπηλιά
Ανοιχτή παραλία
Μεγάλη
αναπαραγωγική
σπηλιά βόρεια
Ανοιχτή παραλία
Σπηλιά

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΧΡΗΣΗ

ο

Γαλουχία

ο

Γαλουχία

ο

Γαλουχία
Ξεκούραση

ο

Γαλουχία

ο

170
ο
170
ο
160

Γαλουχία
Γαλουχία
Γαλουχία

ο

Γαλουχία

ο

Αναπαραγωγή

ο

Ξεκούραση

190

ο

Γαλουχία

ο

Γαλουχία
Γαλουχία

180
160

150
ο
150
170

150
150
190

10
ο
340
ο

Αναπαραγωγή

ο

Γαλουχία
Ξεκούραση

360

340
ο
280
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Χάρτης 2. Θέσεις χερσαίων καταφυγίων μεσογειακής φώκιας στη νήσο Γυάρο

Χάρτης 3. Ενδεικτικές απόψεις χερσαίων καταφυγίων μεσογειακής φώκιας στη νήσο Γυάρο
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Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το στοιχείο ότι κατά τη διάρκεια των
ερευνητικών δράσεων της MΟm, οι βιολόγοι - ερευνητές έχουν καταγράψει
συμπεριφορά γαλουχίας σε οκτώ ανοικτές παραλίες (Εικόνα 7), φαινόμενο
μοναδικό μέχρι σήμερα τουλάχιστον σε παγκόσμιο επίπεδο.

Εικόνα 7: Ενήλικη θηλυκή φώκια θηλάζει το μικρό της (αριστερά) σε ανοιχτή παραλία της
νήσου Γυάρου (© Α. Καραμανλίδης/MΟm)

Χρήση χερσαίων καταφυγίων από τη μεσογειακή φώκια στη νήσο Γυάρο
Τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα ερευνητικών δράσεων της MOm έχουν
δείξει ότι η χρήση του βασικού αναπαραγωγικού καταφυγίου GIA4 στη νήσο
Γυάρο, που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού, είναι έντονη και διαρκής
σε όλη τη διάρκεια του έτους. Τα δεδομένα από τις επιτόπιες επισκέψεις και
από τα αυτόματα συστήματα καταγραφής κίνησης δείχνουν πως οι φώκιες
στην περιοχή χρησιμοποιούν όλα τα μέρη της εσωτερικής παραλίας του
καταφυγίου· η χρήση του καταφυγίου είναι έντονη ακόμα και σε σχετικά κακές
καιρικές συνθήκες (άνεμοι έντασης 7-8 της κλίμακας Μποφώρ), καθώς το
μεγάλο μέγεθος της εσωτερικής παραλίας δίνει στις φώκιες τη δυνατότητα να
προστατεύονται από τον κυματισμό. Παράλληλα οι φώκιες χρησιμοποιούν

MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής φώκιας
2η Ετήσια Έκθεση
Για την Κατάσταση της Μεσογειακής Φώκιας στη νήσο Γυάρο

Σελίδα 18

LIFE-Nature Project LIFE12 NAT/GR/000688
CYCLADES Life: Integrated monk seal conservation of Northern Cyclades

συστηματικά και ένα εξίσου κατάλληλο αναπαραγωγικό καταφύγιο (GIA10)
που βρίσκεται στη νότια πλευρά του νησιού.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις έχει καταγραφεί μεγάλος
αριθμός σκουπιδιών στις εσωτερικές παραλίες των καταφυγίων μεσογειακής
φώκιας στη νήσο Γυάρο.

Εικόνα 8 Σκουπίδια στην εσωτερική παραλία ενός σημαντικού αναπαραγωγικού καταφυγίου
για τη μεσογειακή φώκια στη Γυάρο

Σχετικά με τη χρήση ανοιχτών παραλίων από τον τοπικό πληθυσμό της
μεσογειακής φώκιας στη νήσο Γυάρο, σημειώνεται ότι η συμπεριφορά αυτή
και στο βαθμό στον οποίο έχει παρατηρηθεί, όπως ήδη αναφέρθηκε είναι
μοναδική σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ερευνητές της MOm έχουν καταγράψει τη
χρήση ανοιχτών παραλιών σε πολλές περιπτώσεις ταυτόχρονα από άτομα
διαφόρων ηλικιακών κλάσεων και φύλου. Σε μία περίπτωση το 2010, 5 ζώα
παρατηρήθηκαν να ξεκουράζονται ταυτόχρονα σε μια παραλία του νησιού.
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Δημογραφικές παράμετροι του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας στη
νήσο Γυάρο
Ετήσιος ρυθμός γεννήσεων και βρεφικής θνησιμότητας
Κατά τη διάρκεια των ερευνητικών δράσεων της MOm στη νήσο Γυάρο (2004
– 2014) έχουν καταγραφεί συνολικά 72 γεννήσεις φωκών (Γράφημα 1). Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τα έτη 2006 και 2009 δεν πραγματοποιήθηκαν
καταγραφές ενώ συστηματική παρακολούθηση των γεννήσεων ξεκίνησε να
πραγματοποιείται από το έτος 2011 και μετά. Με βάση τα παραπάνω ο μέσος
όρος γεννήσεων ανά έτος (για τις χρονιές που έγινε συστηματική
παρακολούθηση) είναι 9,75.
Κατά τη διάρκεια των ερευνητικών δράσεων της MOm στη νήσο Γυάρο επίσης,
έχει καταγραφεί μόλις μία περίπτωση νεκρής νεογέννητης φώκιας (Οκτώβριος
2011). Επιπλέον, μέσω του Δικτύου Συλλογής Πληροφοριών, καταγράφηκε
ένα νεκρό ενήλικο αρσενικό άτομο το 2009.

Γράφημα 1 Ετήσιος αριθμός νεογέννητων φωκών στη νήσο Γυάρο
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Αναγνώριση ατόμων – Δημιουργία καταλόγου φωτο-αναγνώρισης
Ο συνδυασμός των επιστημονικών δεδομένων από τις επιτόπιες επισκέψεις
των ερευνητών της MOm και από την ανάλυση των φωτογραφιών (Ν = 12068)
από τα αυτόματα συστήματα καταγραφής κίνησης, δίνουν τη δυνατότητα της
αναγνώρισης διαφορετικών ατόμων μεσογειακής φώκιας (Εικόνα 9).

Εικόνα 9 Ενδεικτικές φωτογραφίες από τις υπέρυθρες κάμερες που χρησιμοποιήθηκαν στην
αναγνώριση ατόμων

Ως τώρα έχουν, εκτός των νεογέννητων, αναγνωριστεί και 24 διαφορετικά
ενήλικα άτομα μεσογειακής φώκιας στη Γυάρο (20 ενήλικα θηλυκά και 4
ενήλικα αρσενικά - Εικόνα 10).
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M1_Marlon_2011_GIA4

M1_Marlon_2014_GIA4

M2_Roudi_2010_GIAB6

M2_Roudi_2014_GIA10

F1_Ira_2005_GIAB2

F1_Ira_2011_GIA4

F5_Valia_2011_GIA4

F5_Valia_2014_GIA4

Εικόνα 10. Ενδεικτικές καρτέλες φωτο-αναγνώρισης 2 ενήλικων αρσενικών και 2 ενήλικων
θηλυκών
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Παρατηρήσεις φωκών από μη-ειδικούς
Από το 1990 το Εθνικό Δίκτυο Διάσωσης και Συλλογής Πληροφοριών (RINT)
έχει συλλέξει 43 αναφορές παρατήρησης μεσογειακής φώκιας από μηειδικούς. Αυτοί ήταν κυρίως ερασιτέχνες αλιείς που επισκέπτονται το νησί για
να ψαρέψουν με τη χρήση ψαροντούφεκου. Οι παρατηρήσεις των φωκών
αφορούσαν σε περιοχές που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ως σημαντικές κατά τη
διάρκεια των επί τόπου ερευνών της επιστημονικής ομάδας της MΟm.

Εικόνα 11. Φωτογραφία που συνόδευε αναφορά παρατήρησης μάνας και νεογέννητου σε
ανοιχτή σπηλιά στη Γυάρο από επισκέπτη της περιοχής, 15/10/2014.

Εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού
Η αναγνώριση των ατόμων ενός πληθυσμού μεσογειακής φώκιας αποτελεί
μια δύσκολη και μακρόχρονη διαδικασία εξαιτίας της σπανιότητας του είδους
και της ιδιόμορφης οικολογίας και συμπεριφοράς του. Η πιο μακροχρόνια
μελέτη

ενός

πληθυσμού

μεσογειακής

φώκιας

στην

Ελλάδα,

έχει

πραγματοποιηθεί στην περιοχή των Βορείων Σποράδων, όπου η διαδικασία
αναγνώρισης έχει βασιστεί στην επί σειράν ετών συλλογή και επεξεργασία
διαφορετικών στοιχείων όπως άμεσες και έμμεσες παρατηρήσεις, σκίτσα,
φωτογραφίες, βίντεο κ.ά. (Dendrinos, 2011). Αποτέλεσμα της συνδυασμένης
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ανάλυσης των στοιχείων αυτών είναι η αναγνώριση και ταυτοποίηση
συγκεκριμένων ατόμων στην οποία και βασίστηκε η εκτίμηση του μεγέθους
του συγκεκριμένου πληθυσμού. Η αναλογία των μεγεθών, ο καταγεγραμμένος
πληθυσμός ατόμων εκτός νεογέννητων / μέσο ετήσιο αριθμό νεογέννητων,
αποτελεί ένα σημαντικό δεδομένο για την εκτίμηση του μεγέθους και άλλων
τοπικών πληθυσμών Μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα, όπου για μια σειρά
ετών έχει μετρηθεί με την ίδια μέθοδο η ετήσια παραγωγή νεογέννητων. Η
αναλογία αυτή η οποία έχει προσδιοριστεί σε 7:1, είναι συγκρίσιμη με
αναλογίες πληθυσμών Μεσογειακής φώκιας άλλων περιοχών εξάπλωσης του
είδους, όπου έχουν πραγματοποιηθεί αντίστοιχες μελέτες καταγραφής και
αναγνώρισης ατόμων των τοπικών πληθυσμών των φωκών. Με βάση την
παραπάνω αναλογία και το γεγονός ότι ο ετήσιος μέσος γεννήσεων έχει
μετρηθεί σε 9.75 γεννήσεις εκτιμάται ότι στη Γυάρο ο συνολικός αριθμός των
ζώων (διαφόρων ηλικιών εκτός νεογέννητων) εκτιμάται ότι είναι της τάξης των
65-70 ατόμων. Η μεγάλη διαφορά της εκτίμησης αυτής με τον αριθμό των
ατόμων τα οποία έχουν μέχρι τώρα αναγνωριστεί εκτιμάται ότι οφείλεται στο
γεγονός,

ότι

συγκεκριμένης

τα

χερσαία

ηλικιακής

καταφύγια

κλάσης

και

χρησιμοποιούν
«κοινωνικής

κυρίως

θέσης»

άτομα

και

πιο

συγκεκριμένα ενήλικα θηλυκά που γεννούν και τα επικρατούντα στην περιοχή
ενήλικα αρσενικά. Σε κάθε περίπτωση και καθώς συλλέγονται περισσότερα
δεδομένα αναμένεται αύξηση του αριθμού των αναγνωρισμένων ατόμων.

Παρατηρήσεις συμπεριφοράς
Κατά τη διάρκεια ερευνητικών αποστολών το 2004 και 2005, ενήλικα θηλυκά
με τα μικρά τους παρατηρήθηκαν να ξεκουράζονται σε τρεις παραλίες στο
νοτιοδυτικό τμήμα της ακτογραμμής του νησιού. Σε μια περίπτωση το 2004,
οχτώ από τα δέκα νεογέννητα παρατηρήθηκαν να κολυμπούν κατά μήκος 150
μέτρων της ακτογραμμής. Το 2005, ένα θηλυκό που θήλαζε το μωρό του
παρατηρήθηκε σε μία από τις ανοιχτές παραλίες (Εικόνα 8). Το Νοέμβριο του
2010, πέντε φώκιες παρατηρήθηκαν να ξεκουράζονται σε ανοιχτή παραλία
στα νότια του νησιού.
Παράλληλα η χρήση των υπέρυθρων αυτόματων φωτογραφικών
μηχανών έδωσε επίσης πολύτιμα στοιχεία σε πολλά θέματα και ειδικότερα
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όσον αφορά στην κοινωνική δομή, τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε ενήλικα
θηλυκά και τη γενικότερη συμπεριφορά του είδους κατά την αναπαραγωγική
περίοδο. Ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες καταγραφές ήταν η συμπεριφορά
υιοθεσίας από ενήλικη θηλυκή, επιθετική συμπεριφορά ανάμεσα σε ενήλικα
θηλυκά και διαδικασία θηλασμού.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν σε πολλές περιπτώσεις αρνητικές
επιπτώσεις στη συμπεριφορά, στις δημογραφικές παραμέτρους και την
εξάπλωση πληθυσμών διαφορετικών ειδών πτερυγιοπόδων (Mattlin, 1978;
Mathews & Pendleton, 2006; Orsini et al., 2006). Η αντίδραση των φωκών
στις ανθρώπινες δραστηριότητες εξαρτάται και από την ένταση τους.
Ενδεικτικά

αναφέρονται

θαλάσσιους

λέοντες

της

μερικά
Νέας

χαρακτηριστικά
Ζηλανδίας

παραδείγματα:

(Phocarctos

στους

hookeri)

δεν

παρατηρήθηκε καμία σημαντική επίπτωση (Childerhouse & Gales, 1998), σε
αντίθεση με τις γουνοφόρες φώκιες του Νότιου ημισφαιρίου (Arctocephalus
australis), όπου οι ανθρώπινες δραστηριότητες είχαν ως αποτέλεσμα την
εγκατάλειψη

παραδοσιακών

περιοχών

αναπαραγωγής

και

γαλουχίας

(Stevens & Boness, 2003). Στα γένη Monachus και Neomonachus η
ανθρώπινη δραστηριότητα έχει επιδράσει αρνητικά στην αναπαραγωγική
συμπεριφορά της ήδη εξαφανισμένης φώκιας μοναχού της Καραϊβικής
(Neomonachus tropicalis) (Adam, 2004), στη συμπεριφορά της φώκιας
μοναχού της Χαβάης (Neomonachus schauinslandi) αλλά και της μεσογειακής
φώκιας (Gerrodette & Gilmartin, 1990; Johnson & Lavigne, 1999a; 1999b).
Στην Ελλάδα τα πιο κατάλληλα (και περισσότερο χρησιμοποιούμενα)
αναπαραγωγικά καταφύγια προσφέρουν στις φώκιες πρωτίστως προστασία
από την ανθρώπινη ενόχληση (Dendrinos et al., 2007). Λαμβάνοντας υπόψη
το δεδομένο ότι ο αριθμός των καλών αναπαραγωγικών καταφυγίων
(κατάλληλης μορφολογίας θαλάσσια σπήλαια) είναι περιορισμένος, γίνεται
φανερό ότι η καταγραφή και αποτελεσματική προστασία των θέσεων αυτών
αποτελεί δράση εξαιρετικής προτεραιότητας για τη διατήρηση του είδους
(Johnson & Lavigne, 1998).

Διαθεσιμότητα και καταλληλότητα βιοτόπου για τη μεσογειακή φώκια
στη νήσο Γυάρο
Οι παράκτιες σπηλιές που αναγνωρίστηκαν στη Γυάρο ως κατάλληλες για τη
μεσογειακή

φώκια

είναι

παρόμοιας

ποιότητας

με

σπηλιές

που

χρησιμοποιούνται από το είδος σε ήδη γνωστές σημαντικές αναπαραγωγικές
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περιοχές αναπαραγωγής, όπως οι Βόρειες Σποράδες στο βόρειο Αιγαίο
(Dendrinos et al., 1994), η Κίμωλος-Πολύαιγος και η Κάρπαθος-Σαρία στο
νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο αντίστοιχα (MOm, 2005). Δύο από τις σπηλιές
αναπαραγωγής στη Γυάρο, διαθέτουν ιδανικά μορφολογικά χαρακτηριστικά
ενώ στη σπηλιά GIA4 παρατηρήθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός νεογέννητων (n
= 10) που καταγράφηκε ποτέ ταυτόχρονα σε μια αναπαραγωγική περίοδο, σε
μια σπηλιά σε όλη τη Μεσόγειο. Επιπλέον, η Γυάρος έχει την μεγαλύτερη
γνωστή έως σήμερα πυκνότητα κατάλληλων σπηλιών/παραλιών που
καταγράφηκαν στην Ελλάδα, μία κατάλληλα σπηλιά/παραλία ανά 2.18
χιλιόμετρα ακτογραμμής, συγκρινόμενη με μία κατάλληλη σπηλιά/παραλία
ανά 9.36, 3.73, 9.83 χιλιόμετρα ακτογραμμής στις Βόρειες Σποράδες, στην
Κίμωλο-Πολύαιγο και Κάρπαθο-Σαρία αντίστοιχα (MOm, 2007).

Ετήσιος ρυθμός αναπαραγωγής της μεσογειακής φώκιας στη νήσο
Γυάρο
Ο μέσος ρυθμός αναπαραγωγής της μεσογειακής φώκιας που έχει
καταγραφεί στη νήσο Γυάρο (Ν = 9,75 γεννήσεις) είναι ο υψηλότερος που έχει
καταγραφεί για το είδος στη Μεσόγειο. Οι αναπαραγωγικοί ρυθμοί για τους
πληθυσμούς του είδους στην περιοχή Cabo Blanco της δυτικής Σαχάρας
(González et al., 2002), στις Β. Σποράδες, στην Κίμωλο & Πολύαιγο και στην
Κάρπαθο & Σαρία (MOm, 2007) είναι 25.0, 8.4, 7.9, and 3.7, αντίστοιχα.

Η σημασία του συγκεκριμένου πληθυσμού για το είδος
Ο εκτιμώμενος πληθυσμός του είδους που χρησιμοποιεί την περιοχή περίπου
το 14% του ελάχιστου παγκόσμιου πληθυσμού και περίπου το 27,2% του
ελάχιστου πληθυσμού που εκτιμάται ότι ζει στον ελληνικό χώρο. Θα πρέπει
στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι, με βάση τα πιο πρόσφατα ερευνητικά
δεδομένα, ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι ο μεγαλύτερος πληθυσμός του
είδους σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα παραπάνω δεδομένα αναδεικνύουν την
μεγάλη σημασία του συγκεκριμένου πληθυσμού για το είδος σε παγκόσμιο
επίπεδο.
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Απειλές για το είδος στην περιοχή
Η ανθρώπινη ενόχληση στην περιοχή εμφανίζεται μέχρι τώρα να είναι
ελάχιστη, κυρίως εξαιτίας: α) των ιδιαίτερων συνθηκών και απαγορεύσεων
που ίσχυσαν επί δεκαετίες, β) του μικρού τουριστικού ενδιαφέροντος (έλλειψη
ελκυστικών για το ευρύ κοινό παραλιών) και γ) των δυσμενών καιρικών
συνθηκών που συνήθως επικρατούν (ισχυροί άνεμοι) σε συνδυασμό με την
έλλειψη ασφαλών φυσικών καταφυγίων για την παραμονή μικρών σκαφών. Η
συχνή ξεκούραση, η γαλουχία και πιθανά και η γέννηση μικρών, σε αρκετές
διαφορετικές ανοικτές παραλίες είναι

συμπεριφορές που θεωρούνται

ενδεικτικές των χαμηλών επιπέδων ανθρώπινης ενόχλησης, και δεν έχουν
αναφερθεί στην ανατολική Μεσόγειο στα προηγούμενα πενήντα χρόνια.
Χρήση ανοικτών παραλιών από μητέρα - νεογέννητο έχει αναφερθεί μόνο
από την αυστηρά προστατευμένη περιοχή των νησιών Desertas στο
αρχιπέλαγος της Μαδέρας (Pires et al., 2008). Η παρατήρηση νεογέννητων
σε ανοικτές παραλίες στη Γυάρο είναι ένας δείκτης ύπαρξης κατάλληλου
βιότοπου και ενός υγιούς πληθυσμού. Παρόλα αυτά και καθώς τα τελευταία
χρόνια η ύπαρξη του συγκεκριμένου πληθυσμού έχει πλέον γίνει γνωστή στο
ευρύ κοινό, ελλοχεύει ο κίνδυνος να αρχίσει μια πίεση στον πληθυσμό μέσω
της ενόχλησης από επισκέπτες που θα ξεκινήσουν να έρχονται στο νησί για
να παρατηρήσουν, φωτογραφήσουν, κινηματογραφήσουν τα σπάνια αυτά
ζώα τόσο στις ανοιχτές παραλίες όσο (ακόμα χειρότερα) και μέσα στα
θαλάσσια σπήλαια. Ενδεικτικό, όσο και ανησυχητικό είναι το πρόσφατο
(20/6/2015) περιστατικό, όταν κατά τη διάρκεια ερευνητικής αποστολής,
φουσκωτό σκάφος με τουρίστες από την κοντινή νήσο Κέα πλησίασε τους
ερευνητές και ρώτησε εάν θα είναι πρόβλημα να επισκεφθεί τις θαλάσσιες
σπηλιές για να παρατηρήσει φώκιες. Οι ερευνητές της MOm απέτρεψαν τους
επισκέπτες εξηγώντας ότι αυτό θα είναι κακό και για τα ζώα αλλά και
επικίνδυνο για τους ίδιους. Το περιστατικό αυτό όμως δείχνει μια
διαφαινόμενη απειλή για το είδος στην περιοχή και αναδεικνύει την ανάγκη για
ενίσχυση της επιτόπιας επιτήρησης και ενημέρωσης ενώ θα πρέπει να ληφθεί
άμεσα υπόψη κατά τον σχεδιασμό των διαχειριστικών μέτρων.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η μεσογειακή φώκια είναι ένα είδος του οποίου η συμπεριφορά έχει
επηρεαστεί

σημαντικά

από

την

ανθρώπινη

δραστηριότητα.

Αιώνες

συστηματικής εκμετάλλευσης και εξόντωσης έχουν οδηγήσει το είδος στην
χρήση δυσπρόσιτων θαλασσινών σπηλιών / καταφυγίων για ξεκούραση και
αναπαραγωγή, γεγονός που καθιστά τη μελέτη και προστασία του είδους
ιδιαίτερα δύσκολη. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει στη δραματική μείωση
όλων των πληθυσμών του είδους και στην εξαφάνιση από πολλές περιοχές
της κατανομής του. Αυτό έχει ως έμμεσο αποτέλεσμα την ύπαρξη μόνο ενός
πληθυσμού μεσογειακής φώκιας, στην περιοχή Cabo Blanco, που να διατηρεί
ακόμα την «χαρακτηριστική» κοινωνική δομή μιας αποικίας φωκών (Gazo et
al. 2000; Martínez-Jauregui et al. 2012). Όλοι οι άλλοι πληθυσμοί
αποτελούνται από ολιγομελής ομάδες μεμονωμένων ατόμων (Johnson et al.
2006).
Εξαιτίας του υψηλού της αναπαραγωγικού δυναμικού, η σημασία της
νήσου Γυάρου για την διατήρηση της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα
αναγνωρίστηκε σχετικά νωρίς (Dendrinos et al. 2008). Οι πρόσφατες
ερευνητικές δράσεις της MΟm δείχνουν όμως ότι ο πληθυσμός της
μεσογειακής φώκιας στην Γυάρο διαθέτει και αυτός όλα τα στοιχεία μιας
χαρακτηριστικής αποικίας φωκών (Karamanlidis et al. 2013), παρόμοιας με
αυτήν στην περιοχή Cabo Blanco. Ο πληθυσμός της μεσογειακής φώκιας στη
νήσο Γυάρο είναι η μοναδική περίπτωση αποικίας φωκών στη Μεσόγειο,
γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση του είδους
στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Αν συνυπολογίσει κανείς τη μοναδικότητα της
περιοχής, την απειλούμενη κατάσταση του είδους, και τις αυξανόμενες
ανθρωπογενείς και περιβαλλοντικές πιέσεις στο είδος (Karamanlidis et al.,
2008) είναι προφανές ότι η αποτελεσματική προστασία και διαχείριση της
νήσου Γυάρου για την επιβίωση της μεσογειακής φώκιας είναι πρωτίστης
σημασίας.
Η δημιουργία προστατευόμενων περιοχών θεωρείται μια από τις
σημαντικότερες δράσεις για την αποτελεσματική προστασία του είδους και για
το λόγο αυτό έχει συμπεριληφθεί στο Εθνικό (Archipelagos/MOm 1996;
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Notarbartolo di Sciara et al. 2009) και το Διεθνές Σχέδιο Δράσης για την
Προστασία του είδους (Ronald & Duguy, 1979; 1984; Johnson & Lavigne,
1998). Το γεγονός ότι η νήσος Γυάρος είναι ακατοίκητη την καθιστά ιδανική
για στοχευμένες δράσεις διαχείρισης και προστασίας για την απειλούμενη με
εξαφάνιση μεσογειακή φώκια. Με βάση τα επιστημονικά αποτελέσματα των
ερευνών της MOm η νήσος Γυάρος και μια θαλάσσια περιοχή γύρω της 3
ναυτικών

μιλίων

έχει

συμπεριληφθεί

στο

Πανευρωπαϊκό

δίκτυο

προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000.
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