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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) είναι ένα από τα 33 είδη φωκών
που υπάρχουν στον κόσμο και το μοναδικό είδος φώκιας του γένους
Monachus. Ο παγκόσμιος πληθυσμός του είδους υπολογίζεται ότι δεν
ξεπερνάει τα 700 άτομα τα οποία ζουν σε τρεις απομονωμένους πληθυσμούς:
Το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους, περίπου 350 400 άτομα, ζει σε παράκτιες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής
Ελλάδας. Το 2004 η MOm ξεκίνησε ερευνητικές δράσεις για τη μελέτη της
μεσογειακής φώκιας σε έναν από τους πιο σημαντικούς βιότοπους του είδους
στην Ελλάδα, τη Γυάρο, ενώ από το 2011 εγκατέστησε ένα μόνιμο σύστημα
παρακολούθησης του

τοπικού

πληθυσμού

φωκών στο

πλαίσιο του

προγράμματος Cyclades-LIFE.
Η παρακολούθηση του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας και των
βιοτόπων της στη Γυάρο βασίστηκε σε τέσσερις μεθοδολογικούς άξονες:
α) Τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη συστηματική παρακολούθηση των
σημαντικότερων χερσαίων ενδιαιτημάτων του είδους.
β) Τη συνεχή παρακολούθηση του πληθυσμού του είδους.
γ) Τη συλλογή δεδομένων που αφορούν στη βιολογία, οικολογία και
συμπεριφορά του είδους στην περιοχή.
δ) Τη συλλογή και ανάλυση γενετικού υλικού.
Από το Σεπτέμβριο 2013 - Μάρτιο 2018 πραγματοποιήθηκαν 44 ερευνητικές
αποστολές και 474 επισκέψεις στα καταφύγια και τις ανοιχτές παραλίες που
χρησιμοποιούνται από τη μεσογειακή φώκια στη Γυάρο, όπου καταγράφηκαν
53 άμεσες παρατηρήσεις ατόμων φώκιας. Επίσης, συλλέχθηκαν συνολικά
44.445 φωτογραφίες και σύντομα βίντεο από τα υπέρυθρα συστήματα
καταγραφής. Τα βασικά αποτελέσματα και συμπεράσματα του προγράμματος
Cyclades-LIFE συνοψίζονται ως εξής:
1. Κατά μήκος της ακτογραμμής της Γυάρου καταγράφηκαν 11 καταφύγια
και 8 παραλίες που χρησιμοποιούνται συστηματικά από τη μεσογειακή
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φώκια για ξεκούραση και αναπαραγωγή. Η πυκνότητα των χερσαίων
καταφυγίων που χρησιμοποιούν οι φώκιες στη Γυάρο είναι 1,95
καταφύγια/παραλίες ανά

χιλιόμετρο

ακτογραμμής,

που

είναι

η

μεγαλύτερη έως σήμερα πυκνότητα στην Ελλάδα. Η πυκνότητα των
διαθέσιμων

καταφυγίων

αποτελεί

σημαντικό

παράγοντα

στην

αναπαραγωγική επιτυχία του είδους, καθώς η αυξημένη πυκνότητα
καταφυγίων δίνει πολλές εναλλακτικές επιλογές στις μητέρες και τα
μικρά τους σε περιόδους κακοκαιρίας.
2. Οι δύο σπηλιές αναπαραγωγής στη Γυάρο (GIA4 και GIA10) διαθέτουν
ιδανικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και εμφανίζουν τη μεγαλύτερη
χρήση από τον τοπικό πληθυσμό της μεσογειακής φώκιας. Τα
πρότυπα χρήσης των χερσαίων ενδιαιτημάτων από τις φώκιες στη
Γυάρο αντιστοιχούν σε γενικές γραμμές με αυτά που έχουν
παρατηρηθεί σε άλλους πληθυσμούς του είδους παγκοσμίως. Οι
φώκιες στη Γυάρο χρησιμοποιούν τα χερσαία καταφύγια κυρίως τις
νυχτερινές ώρες για ξεκούραση και για να γεννήσουν και να
γαλουχήσουν τα μικρά τους. Η χρήση των καταφυγίων αυτών είναι πιο
έντονη την περίοδο της αναπαραγωγής. Επιπλέον, η Γυάρος είναι
μέχρι σήμερα η μοναδική περιοχή στην ανατολική Μεσόγειο όπου
παρατηρείται το φαινόμενο της χρήσης ανοιχτών παραλιών για
γαλουχία.
3. Συνολικά, καταγράφηκαν 45 γεννήσεις μεσογειακής φώκιας, ενώ ο
μέσος όρος νεογέννητων ανά έτος στη Γυάρο από το 2011 και μετά
ανέρχεται στα 9,3, που είναι ο υψηλότερος μέσος όρος που έχει
καταγραφεί μέχρι στιγμής για το είδος στη Μεσόγειο. Η αναπαραγωγική
περίοδος στη Γυάρο αντιστοιχεί σε γενικές γραμμές με αυτήν που έχει
καταγραφεί σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, και εκτείνεται κυρίως από
τον Αύγουστο μέχρι και τον Νοέμβριο, με τις περισσότερες γεννήσεις
να καταγράφονται τον Οκτώβριο.
4. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος Cyclades-LIFE καταγράφηκαν
συνολικά τρείς περιπτώσεις νεογνικής θνησιμότητας. Ο μικρός βαθμός
βρεφικής θνησιμότητας που καταγράφηκε αντιστοιχεί επίσης σε
παρατηρήσεις από άλλες περιοχές κατανομής του είδους στην Ελλάδα
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και

οφείλεται

κατά

εναλλακτικών

πάσα

χερσαίων

πιθανότητα
καταφυγίων

στην

ύπαρξη

που

πολλών

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν σε περιόδους κακοκαιρίας.
5. Συνολικά αναγνωρίστηκαν 42 διαφορετικά ενήλικα άτομα μεσογειακής
φώκιας στη Γυάρο (34 ενήλικα θηλυκά και 8 ενήλικα αρσενικά). Με
βάση την παραπάνω αναλογία και το γεγονός ότι ο ετήσιος μέσος όρος
γεννήσεων είναι 9,3, εκτιμάται ότι στη Γυάρο ο συνολικός αριθμός των
ζώων είναι της τάξης των 65 περίπου ατόμων. Ο εκτιμώμενος αυτός
πληθυσμός αποτελεί περίπου το 9% του ελάχιστου εκτιμώμενου
παγκόσμιου πληθυσμού και περίπου το 18,5% του ελάχιστου
πληθυσμού που εκτιμάται ότι ζει στον ελληνικό χώρο. Το γεγονός αυτό
σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις σχετικά με την κοινωνική δομή και
τη συμπεριφορά του είδους μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
πληθυσμός

της

Γυάρου

έχει

κρατήσει

σε

μεγάλο

βαθμό

τη

χαρακτηριστική κοινωνική δομή μιας αποικίας, αντίστοιχης με αυτή που
παρατηρείται στην αποικία της μεσογειακής φώκιας στη Μαυριτανία.
6. Τεκμηριώθηκε ότι ο πληθυσμός των φωκών στη Γυάρο είναι ένας
«ανοιχτός πληθυσμός» που κινείται σε μια μεγάλη (όχι ακόμα γνωστή
με ακρίβεια) εμβέλεια γύρω από τη Γυάρο, χρησιμοποιώντας
χερσαίους χώρους και σε άλλα γειτονικά νησιά. Το γεγονός αυτό
καθιστά επιτακτική την ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης του είδους
σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο.
7. Σε σχέση με τη συμπεριφορά της μεσογειακής φώκιας οι ερευνητές της
MOm κατέγραψαν μία περίπτωση παρένθετου θηλασμού και 7
περιπτώσεις επιθετικών συμπεριφορών μεταξύ ενήλικων θηλυκών
ατόμων. Η τελευταία αυτή συμπεριφορά έχει ιδιαίτερη σημασία για τη
διαχείριση

του

είδους

στην

Ελλάδα,

καθώς

τεκμηριώνει

τον

ανταγωνισμό των ενήλικων θηλυκών για την εξασφάλιση χερσαίων
χώρων κατάλληλων για αναπαραγωγή, άρα και την απόλυτη ανάγκη
προστασίας τους.
8. Συνολικά συλλέχθηκαν 55 γενετικά δείγματα από τη Γυάρο και την
ευρύτερη περιοχή μελέτης. 84% των δειγμάτων που αναλύθηκαν
επιτυχώς είχαν τον γενότυπο ΜΜ01, ενώ 16% είχαν τον γενότυπο
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ΜΜ02. Δεν βρέθηκαν δείγματα με τον γενότυπο ΜΜ03 ή ΜΜ04, ενώ ο
βαθμός ετεροζυγωτίας των δειγμάτων ήταν ιδιαίτερα χαμηλός (Ho =
0.375, He = 0.460). Επίσης, μια πρώτη ανάλυση της γενετικής δομής
του πληθυσμού της Γυάρου σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα έδειξε
ότι ο πληθυσμός της φώκιας στη Γυάρο ανήκει σε μια ζώνη επαφής
μεταξύ

δύο

διακριτών

πληθυσμών

φώκιας

στο

Αιγαίο,

του

βορειοδυτικού και του νοτιοανατολικού. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε
απόλυτη συμφωνία με τα αποτελέσματα ευρύτερων προσπαθειών
γενετικής παρακολούθησης της μεσογειακής φώκιας στην ανατολική
Μεσόγειο.
Από τα παραπάνω αναδεικνύεται η σημασία της Γυάρου ως ιδανικός
βιότοπος για τη μεσογειακή φώκια. Η ξεκούραση, γαλουχία και πιθανά και η
γέννηση μικρών, σε ανοικτές παραλίες του νησιού είναι συμπεριφορές που
θεωρούνται ενδεικτικές των χαμηλών επιπέδων ανθρώπινης ενόχλησης, και
δεν έχουν αναφερθεί στην ανατολική Μεσόγειο στα προηγούμενα πενήντα
χρόνια. Παρόλα αυτά, και καθώς τα τελευταία χρόνια η ύπαρξη του
συγκεκριμένου πληθυσμού έχει πλέον γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό,
διαφαίνεται ο κίνδυνος να αρχίσει μια πίεση στον πληθυσμό μέσω της
ενόχλησης από επισκέπτες που θα ξεκινήσουν να έρχονται στο νησί για να
παρατηρήσουν τα σπάνια αυτά ζώα. Εκτός των παραπάνω είναι επίσης
σημαντικό να τονιστεί ότι ο πληθυσμός της Γυάρου δεν αποτελεί έναν
απομονωμένο πληθυσμό αλλά είναι μέρος ενός ευρύτερου γεωγραφικά
συνόλου που αντιμετωπίζει όλες τις μέχρι σήμερα γνωστές απειλές για το
είδος (δηλαδή, αρνητική αλληλεπίδραση με την παράκτια αλιεία, αρνητική
επίδραση από τον τουρισμό, υποβάθμιση των βιοτόπων) και άρα η
αποτελεσματική διαχείριση και προστασία του θα πρέπει να σχεδιάζεται και
να εφαρμόζεται σε ένα ευρύτερο θεματικό και γεωγραφικό πλαίσιο.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θεωρούμε ότι για την αποτελεσματική
διαχείριση και προστασία της μεσογειακής φώκιας στη Γυάρο θα πρέπει:
Α) Η πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού
διαχειριστικού σχήματος.
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Β) Να διασφαλιστεί η συνέχιση της επιστημονικής παρακολούθησης του
είδους στην περιοχή, σύμφωνα με το σχέδιο παρακολούθησης που ήδη έχει
δημιουργηθεί και η οποία θα πρέπει να εντάσσεται στο εθνικό σύστημα
παρακολούθησης του είδους και να είναι σε άμεση συνέργεια με το Εθνικό
Δίκτυο Διάσωσης και Συλλογής Πληροφοριών για τη μεσογειακή φώκια.
Γ) Η διαχείριση του συγκεκριμένου πληθυσμού θα πρέπει να είναι ενταγμένη
σε ένα συνολικό εθνικό σχέδιο διαχείρισης της μεσογειακής φώκιας στον
ελληνικό χώρο.
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Executive summary

The Mediterranean monk seal (Monachus monachus) is one of the 33 seal
species on Earth and the sole species of the Genus Monachus. It is estimated
that the total population of the species does not exceed 700 individuals that
survive in three isolated sub-populations: the biggest part of the total
population of the species, approximately 350 - 400 individuals, lives in the
coastal areas of insular and continental Greece. In 2004 MOm started
studying the Mediterranean monk seal at one of its most important habitats in
Greece, at the island of Gyaros, while in 2011 MOm established a permanent
population monitoring system within the framework of the program CycladesLIFE.
The monitoring of the monk seal population and its habitats at Gyaros was
based on 4 different methodological approaches:
a) The identification, evaluation and systematic monitoring of the most
important terrestrial habitat of the species.
b) The systematic monitoring of the local monk seal population.
c) The collection of data related to the biology, ecology and behavior of the
species in the area.
d) The collection and evaluation of genetic data.
From September 2013 – March 2018 44 field surveys and 474 visits to monk
seal shelters and open beaches were carried out, during which 53 direct
observations of monk seals were recorded. In addition, 44.445 photographs
and short video sequences were recorded by the infrared monitoring systems.
The basic results and conclusions of the Cyclades-LIFE program are
summarized as follows:
1. Along the coastline of Gyaros 11 monk seal shelters and 8 open beaches
that are regularly used by the local monk seal population for resting and
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pupping were recorded. The density of suitable shelters along the
coastline of Gyaros is 1,95 shelters/km coastline, which is the highest
density of suitable habitat in Greece. The availability of suitable habitat is
an important factor in the reproductive success (i.e., survival) of the
species, as a high density of suitable pupping habitat provides increased
shelter options for mothers and their pups during bad weather conditions.
2. The two pupping caves at Gyaros (GIA4 and GIA10) possess ideal
morphological features and are therefore used most frequently by the local
monk seal population. The terrestrial activity patterns of monk seals at
Gyaros are in accordance with the activity patterns of monk seals in other
parts of their distribution range. Monk seals at Gyaros use the terrestrial
habitat mainly during the night and during the pupping season in order to
bear and raise their young. Furthermore, Gyaros is the only area in the
eastern Mediterranean Sea where the use of open beaches to raise
newborn pups has been observed.
3. During the project 45 newborn pups were recorded and the annual
pupping rate at Gyaros from 2011 on was 9,3, which is the highest
pupping rate that has been recorded so far for the species in the
Mediterranean. Generally, the pupping season at Gyaros coincides with
the pupping season of the species throughout Greece, spanning from
August to November, with a peak in pupping events in mid-October.
4. During the Cyclades-LIFE project only three newborn pups were found
dead. This low neonatal mortality rate is not uncommon for Greece and is
most likely due to the high availability of alternative pupping sites in the
area, which can be used during bad weather conditions.
5. 42 different adult individuals were identified in total at Gyaros (i.e., 34
adult females and 8 adult males). Based on the previous and the fact that
the annual pupping rate is 9,3, it is estimated that the total monk seal
population at Gyaros is approximately 65 individuals. This estimated
population makes up approximately 9% of the minimum global population
and approximately 18,5% of the minimum population estimated to live in
Greece. This fact in combination with the observations on the social
structure and the behavior of the species in the area lead us to believe
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that the monk seal population at Gyaros has preserved the characteristic
social structure of a seal colony, such as the one found at the monk seal
colony at Cabo Blanco. These facts, in combination with the fact that the
monk seal population in Greece is the biggest in the world, highlight the
great importance of the monk seal population at Gyaros for the survival of
the species.
6. It has been documented that the monk seal population of Gyaros is an
“open” population, moving in a large (but not yet precisely known) radius
around Gyaros, using terrestrial habitat in other neighboring islands. This
fact makes the need to properly manage the species in a broader
geographical framework.
7. In regard to the behavior of the Mediterranean monk seal at the island of
Gyaros the researchers of MOm recorded one case of allosuckling and 7
cases of intraspecific aggression among adult females. Latter observations
are of particular importance for the management of the Mediterranean
monk seal in Greece, as they highlight the competition between
reproductive females over suitable pupping sites: given their limited
availability it is of utmost importance that these sites are effectively
protected.
8. Fifty five genetic samples were collected in total in Gyaros and the wider
study area. 84% of the samples that were successfully analyzed bore the
ΜΜ01 genotype, while 16% bore the ΜΜ02 genotype. No samples were
found with the genotype ΜΜ03 ή ΜΜ04, while the levels of heterozygocity
were extremely low (Ho = 0.375, He = 0.460). Furthermore, preliminary
analyses indicated that monk seals in Gyaros and in the wider study area
of the Cyclades Islands belong to a contact zone between two genetically
distinct monk seal populations in the Aegean Sea, one in the northwestern
and one in the southeastern part of the Sea. These results are in general
accordance with results from wider monitoring efforts in the eastern
Mediterranean Sea.
All the results of the study highlight the importance of Gyaros as one of the
best remaining habitats for the Mediterranean monk seal. The regular resting,
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suckling and perhaps also, birth of pups on open beaches are all indications
of minimal human activity and the excellent quality of the habitat for monk
seals at the island of Gyaros. It should be noted that monk seal activity on
open beaches has not been recorded in the eastern Mediterranean Sea for
more than 50 years. However, and as in recent years the existence of this
particular monk seal population has become widely known among the general
public there is a chance that human activity in the area might increase from
people who want to observe this endangered species.
Furthermore, it is important to note that the monk seal population at Gyaros is
not isolated, but is an integral part of a geographically wider population that
faces all the threats that have been identified so far to affect the survival of the
species (i.e., negative interactions with coastal fisheries, habitat loss and
habitat fragmentation). It is therefore important that effective protection
measures for this monk seal population are planned on a wider geographic
framework. Considering the above we believe that effective protection
measures for the Mediterranean monk seal population at Gyaros should
include:
Α) The establishment by the Hellenic State of an effective management
scheme for the area.
Β) The continuation of the scientific monitoring of the Mediterranean monk
seal population at Gyaros. This monitoring should be based on the monitoring
scheme that has already been established and should be conducted within
the framework of the national monitoring of the species and in cooperation
with the national Monk seal Rescue and Information Network.
Γ) The management of the Mediterranean monk seal population at Gyaros,
which should be carried out within the framework of the overall Management
Plan for the Mediterranean monk seal in Greece.
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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 της με τις πτυχές του ράσου
των καθολικών καλόγηρων.
Ο παγκόσμιος πληθυσμός της μεσογειακής φώκιας υπολογίζεται ότι δεν ξεπερνάει τα
700 άτομα, τα οποία ζουν σε τρεις απομονωμένους πληθυσμούς, στη δυτική Σαχάρα, στο
αρχιπέλαγος της Μαδέρα και στην ανατολική Μεσόγειο. Το μεγαλύτερο μέρος του
παγκόσμιου πληθυσμού του είδους, περίπου 350 - 400 άτομα (εκ των οποίων περίπου 180
– 240 ενήλικα άτομα), ζει σε παράκτιες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας
(Karamanlidis & Dendrinos 2015; Karamanlidis et al. 2016a).

© P. Dendrinos / MOm
Φωτογραφία 1 Ενήλικη θηλυκή μεσογειακή φώκια Monachus monachus
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Σε αντίθεση με όλα τα άλλα είδη φωκών, η μεσογειακή φώκια χρησιμοποιεί για
ξεκούραση και κυρίως για να γεννήσει και να γαλουχήσει τα μικρά της, αντί για ανοιχτές
παραλίες (ή σε ορισμένα είδη, ανοιχτές επιφάνειες πάγου), θαλασσινές σπηλιές οι οποίες
στο εσωτερικό τους διαθέτουν παραλία (Dendrinos et al. 2007a). Η αναπαραγωγική
περίοδος του είδους στην Ελλάδα εκτείνεται από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβριο
(Dendrinos et al. 1999a; Dendrinos 2011).
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 στη χώρα μας. Οι κύριες απειλές, όπως
προκύπτουν μέχρι σήμερα, για τη μεσογειακή φώκια, παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα
ειδικότερα (Karamanlidis & Dendrinos 2015; Karamanlidis et al. 2016a) είναι:


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),



Οι τυχαίοι θάνατοι ατόμων του είδους εξαιτίας παγίδευσή τους σε αλιευτικά εργαλεία
(κυρίως στατικά δίχτυα) (Androukaki et al. 1999; Androukaki et al. 2006; Karamanlidis
et al. 2008).

Η μεσογειακή φώκια είναι ευαίσθητη στην ενόχληση που προέρχεται από τις ανθρώπινες
δραστηριότητες στις ακτές και την παράκτια ζώνη (βιομηχανικές δραστηριότητες και
κατασκευές, τουρισμός), κάτι που σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζει το είδος να
χρησιμοποιεί

λιγότερο

κατάλληλα

ενδιαιτήματα

για

την

επιβίωσή

του.

Έτσι

χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή θαλασσινές σπηλιές που είναι ευάλωτες στις κακές
καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα στον μεγάλο κυματισμό. Σε πολλές περιπτώσεις οι
νεογέννητες φώκιες διατρέχουν τον κίνδυνο να παρασυρθούν από τα κύματα μακριά από
τις σπηλιές και να χάσουν την επαφή με τη μητέρα τους, με αποτέλεσμα είτε να χάσουν τη
ζωή τους στη θάλασσα, είτε να εκβρασθούν σε κάποια απομακρυσμένη παραλία μένοντας
ορφανά και πεθαίνοντας στη συνέχεια από ασιτία.
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Προσπάθειες προστασίας 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 προστασία του βιοτόπου της μεσογειακής φώκιας έχει χαρακτηριστεί
ως δράση προτεραιότητας για την προστασία της μεσογειακή φώκιας στην Ελλάδα
(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/Μαυριτανία και β) στη Μεσόγειο:
στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου, Β. Σποράδων (Dendrinos 2011), στην
προστατευόμενη περιοχή Βόρειας Καρπάθου και Σαρίας (Anonymous 2007) στην Ελλάδα,
και στην Τουρκία, στην προστατευόμενη περιοχή Phoça, στα τουρκικά παράλια του Αιγαίου
(Güçlüsoy & Savaş 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 καλύτερα μελετημένοι πληθυσμοί βρίσκονται στις ακόλουθες
περιοχές:
•

Άγιος Ευστράτιος (MOm 2015b)

•

Ανάφη (MOm 2016d)
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•

Εύβοια (MOm 2015a)

•

Γυάρος (Dendrinos et al. 2008; MOm 2012)

•

Κάρπαθος - Σαρία (MOm 2008; Biotopia 2015a)

•

Κίμωλος - Πολύαιγος (MOm 2005)

•

Μακρόννησος (MOm 2016a)

•

Βόρειο Ιόνιο (MOm 2018a)

•

Βόρειες Σποράδες: στην περιοχή αυτή έχει ιδρυθεί το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο

Αλοννήσου, Βόρειων Σποράδων, το οποίο είναι και η πρώτη προστατευόμενη περιοχή για
τη μεσογειακή φώκια στην Ελλάδα. Στην περιοχή αυτή έχουν μελετηθεί πιο συστηματικά η
καταλληλότητα του ενδιαιτήματος (Dendrinos et al. 2007a), η ανθρώπινη δραστηριότητα
(Karamanlidis et al. 2004a; Trivourea et al. 2011), καθώς επίσης και η δραστηριότητα της
μεσογειακής φώκιας (Dendrinos et al. 1994; Dendrinos et al. 1998; Dendrinos et al. 2007b;
Dendrinos 2011; Biotopia 2015b).
•

Πελοπόννησο (MOm 2018b)

•

Ψαρά (MOm 2016c)

•

Ζάκυνθο (MOm 2016b)

•

Κεφαλλονιά (MOm, αδημοσίευτα δεδομένα)

Η MOm, συγκεντρώνει συστηματικά και συνεχώς δεδομένα για παρατηρήσεις φωκών
από όλη την παράκτια και νησιωτική Ελλάδα τα τελευταία τριάντα χρόνια τόσο μέσω
ερευνητικών δραστηριοτήτων πεδίου και δράσεων παρακολούθησης (monitoring) τοπικών
πληθυσμών σε διάφορες περιοχές όσο και μέσω του εθνικού Δικτύου Διάσωσης και
Συλλογής Πληροφοριών (RINT) (Adamantopoulou et al. 1999), (Χάρτης 1).
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Χάρτης 1 Κατανομή παρατηρήσεων μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα (Κάναβος UTM 10x10 χλμ., 1990 –
2018)

Η μεσογειακή φώκια θεωρείται είδος απειλούμενο με εξαφάνιση και συμπεριλαμβάνεται
στον κατάλογο των απειλουμένων ειδών της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της
Φύσης (Karamanlidis & Dendrinos 2015). Το είδος συμπεριλαμβάνεται επίσης:


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
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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.

Η μεσογειακή φώκια στη νήσο Γυάρο
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 15.000 χιλιόμετρα- και με περισσότερα από 4.000 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; Anonymous 2007),
μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής της Ελλάδας δεν έχει εξεταστεί και αξιολογηθεί ακόμα όσον
αφορά στη διαθεσιμότητα κατάλληλων ενδιαιτημάτων για τη μεσογειακή φώκια.
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 το 2004 το RINT έλαβε σημαντικές
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
(Φωτογραφία 2).
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Φωτογραφία 2 Νεαρή φώκια που ξεκουράζεται σε ανοιχτή παραλία της Γυάρου το 2004 (© Γ. Δούναβης).

Με βάση αυτές τις πληροφορίες, η MOm ξεκίνησε το 2004 ερευνητικές δράσεις πεδίου για
τη μελέτη του είδους στη Γυάρο. Από το 2011 η MOm εγκατέστησε ένα μόνιμο σύστημα
παρακολούθησης του πληθυσμού των φωκών στο νησί το οποίο για τα έτη 2013 έως και
2017 λειτούργησε στο πλαίσιο του προγράμματος Cyclades-LIFE. Πιο συγκεκριμένα, οι
δράσεις έρευνας της MOm στη Γυάρο έχουν στόχο:


Την αξιολόγηση της διαθεσιμότητας και καταλληλότητας του βιοτόπου για τη
μεσογειακή φώκια,



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



Την δημιουργία και συνεχή τροφοδότηση χρονοσειρών δεδομένων απαραίτητων για
την παρακολούθηση της εξέλιξης της κατάστασης του είδους στην περιοχή



Την διερεύνηση των σχέσεων του συγκεκριμένου υπο-πληθυσμού με άλλους
γειτονικούς υπο-πληθυσμούς

Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει μια συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των
ερευνητικών δράσεων της MOm σχετικά με την κατάσταση της μεσογειακής φώκιας στη
Γυάρο, με ιδιαίτερη έμφαση όμως στις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
του προγράμματος “CYCLADES Life: Integrated monk seal conservation of Northern
Cyclades”.
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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 (Χάρτης 2
&Φωτογραφία 3). Το νησί χρησιμοποιήθηκε κατά διαστήματα τον δέκατο ένατο αιώνα ως
τόπος εκτοπισμού πολιτικών κρατούμενων και στη συνέχεια, έως το έτος 2000, ως πεδίο
βολής για το πολεμικό ναυτικό. Από το 2000 και μετά η πρόσβαση και ειδικότερα η
αποβίβαση στο νησί επιτρέπεται στο ευρύ κοινό υπό προϋποθέσεις.

Χάρτης 2. Νήσος Γυάρος. Περιοχή μελέτης / Natura 2000: NISOS GYAROS KAI THALASSIA ZONI
GR4220033 © MOm
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Φωτογραφία 3 Αεροφωτογραφία της Γυάρου

Μεθοδολογία αξιολόγησης βιοτόπου και συλλογή δημογραφικών δεδομένων και
δεδομένων συμπεριφοράς της μεσογειακής φώκιας
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από τη MOm στη μελέτη και παρακολούθηση
σημαντικών πληθυσμών μεσογειακής φώκιας, όπως αυτός 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 στην
Ελλάδα ευρύτερα, αλλά και στη Γυάρο συγκεκριμένα, στοχεύει στη συλλογή εξειδικευμένων
δεδομένων και περιλαμβάνει τους ακόλουθους μεθοδολογικούς άξονες:
α)

Τον

εντοπισμό,

την

αξιολόγηση

και

τη

συστηματική

παρακολούθηση

των

σημαντικότερων χερσαίων ενδιαιτημάτων του είδους,
β) Τον εντοπισμό και τη συνεχή παρακολούθηση του πληθυσμού του είδους (μέσω της
καταγραφής κυρίως των γεννήσεων και θανάτων, αλλά και της ταυτοποίησης ατόμων),
γ) Τη συλλογή δεδομένων που αφορούν στη βιολογία, οικολογία και συμπεριφορά του
είδους στην περιοχή,
δ) Τη συλλογή και ανάλυση γενετικού υλικού.
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Η συστηματική παρακολούθηση της συμπεριφοράς και του πληθυσμού της μεσογειακής
φώκιας και των ενδιαιτημάτων της στο πεδίο (Μεθοδολογικοί άξονες: α – γ) 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 τον βαθμό χρήσης τους από τα ζώα. Στο τρίτο στάδιο
ακολουθεί η συστηματική παρακολούθηση των σημαντικότερων ενδιαιτημάτων του είδους.
Η μεθοδολογία της συστηματικής παρακολούθησης της μεσογειακής φώκιας στο πεδίο
βασίζεται: α) στις άμεσες επιτόπιες 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 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:


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 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
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(Φωτογραφία 4). 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.

Φωτογραφία 4 Ρύθμιση αυτόματου συστήματος καταγραφής κίνησης σε καταφύγιο φώκιας στη Γυάρο

Επιπρόσθετα αξιοποιούνται συνδυαστικά και πληροφορίες σχετικές με παρατηρήσεις
φωκών από μη ειδικούς τόσο από τη Γυάρο όσο και από την ευρύτερη περιοχή οι οποίες
συλλέγονται συνεχώς μέσω του εθνικού Δικτύου Διάσωσης και Συλλογής Πληροφοριών.
Πιο συγκεκριμένα, η συλλογή πληροφοριών από μη ειδικούς αποσκοπεί:


στην καταγραφή εμφανίσεων μεσογειακής φώκιας στην ευρύτερη περιοχή,



στην καταγραφή περιστατικών αλληλεπίδρασης φωκών – ανθρώπων και ιδιαίτερα
αλληλεπίδρασης φωκών - παράκτιας αλιείας,



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



στον έγκαιρο εντοπισμό νεκρών ζώων ώστε να πραγματοποιηθεί νεκροψία και λήψη
δειγμάτων,



στην καταγραφή και την αντιμετώπιση σε πρώτη φάση έκτακτων περιστατικών σε
περιπτώσεις παρατήρησης ορφανών, άρρωστων, τραυματισμένων ζώων και φυσικών ή
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μη καταστροφών, όπως μαζικών θανάτων φώκιας ή άλλων θαλάσσιων θηλαστικών,
πετρελαιοκηλίδων κ.λπ.
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).
Όλο το φωτογραφικό υλικό που αποκτήθηκε από τις παραπάνω πηγές (δηλ., επιτόπιες
παρατηρήσεις, υπέρυθρες κάμερες, Δίκτυο Συλλογής Πληροφοριών) καταχωρήθηκε σε
ειδικό λογισμικό διαχείρισης ψηφιακών εικόνων (ACDsee Pro), αφού πρώτα καταρτίστηκε
συγκεκριμένο πρωτόκολλο διαχείρισης.
Οι κύριοι δείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη μακρόχρονη παρακολούθηση
πληθυσμών μεσογειακής φώκιας -όπως και αυτός της Γυάρου- και την εξέλιξη της
κατάστασής τους στον χρόνο, είναι:
Α) Αριθμός γεννήσεων. Προσδιορίζεται με πολύ μεγάλη ακρίβεια ως αποτέλεσμα των
άμεσων επισκέψεων, σε συνδυασμό με τα δεδομένα από τις υπέρυθρες κάμερες. Αποτελεί
τη σημαντικότερη παράμετρο για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη μακρόχρονη
εξέλιξη ενός υπο-πληθυσμού.
Β) Νεογνική θνησιμότητα. Προσδιορίζεται με σχετική ακρίβεια, καθώς τα νεογέννητα μέχρι
και τον δεύτερο μήνα της ζωής τους παραμένουν κοντά στις σπηλιές με τις μητέρες τους και
σε περίπτωση που πεθάνουν συνήθως βρίσκονται είτε μέσα στη σπηλιά είτε πολύ κοντά σε
αυτήν.
Γ) Κατάσταση των χερσαίων καταφυγίων και βαθμός χρήσης τους από τα ζώα.
Προσδιορίζεται με μεγάλη ακρίβεια ως αποτέλεσμα των άμεσων επισκέψεων σε
συνδυασμό με τα δεδομένα από τις υπέρυθρες κάμερες.
Δ) Αριθμός φωτογραφικά αναγνωρισμένων ενήλικων ατόμων. Προσδιορίζεται με ακρίβεια
κυρίως μέσω της χρήσης των υπέρυθρων καμερών. Αν και αφορά μέρος του συνολικού
πληθυσμού δίνει σημαντικές πληροφορίες για τη συνολική εξέλιξη της κατάστασής του.
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Ε) Αριθμός θανάτων. Προσδιορίζεται δύσκολα καθώς τα άτομα (εκτός από τα νεογέννητα)
κινούνται σε μεγάλες αποστάσεις και εκτός περιοχής μελέτης και συχνά, είτε πεθαίνουν
εκτός περιοχής, είτε μετά τον θάνατο παρασύρονται εκτός περιοχής και τελικά, είτε δεν
βρίσκονται ποτέ, είτε εκβράζονται σε μακρινές τοποθεσίες. Εξαιρετική σημασία για την
εκτίμηση αυτού του δείκτη έχει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο συλλογής πληροφοριών
(όπως αυτό που διατηρεί η MOm), ώστε να εντοπίζονται τα νεκρά ζώα στην ευρύτερη
περιοχή και στη συνέχεια να πραγματοποιείται φωτογραφική ή/και γενετική ταυτοποίησή
τους.

Μεθοδολογία γενετικής παρακολούθησης της μεσογειακής φώκιας
Η μεθοδολογία γενετικής παρακολούθησης της μεσογειακής φώκιας, αναπτύχθηκε αρχικά
από τη MOm σε συνεργασία με το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη
(Karamanlidis et al. 2014). Στη συνέχεια, και για τις ανάγκες του προγράμματος LIFE
CYCLADES, η MOm ξεκίνησε μια συνεργασία με το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας του
Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών και το εργαστήριο του Δρ. Π. Κασαπίδη. Στα
πλαίσια του παρόντος προγράμματος η μεθοδολογία γενετικής παρακολούθησης της
μεσογειακής φώκιας εξελίχθηκε με στόχο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της μειωμένης
επιτυχίας στη γενοτύπηση δειγμάτων μεσογειακής φώκιας που προέκυψαν στην πρώτη
γενετική μελέτη του είδους. Λεπτομερής περιγραφή της μεθοδολογίας της ανάλυσης του
μιτοχονδριακού και μικροδορυφορικού γονιδιώματος της μεσογειακής φώκιας και της
στατιστικής ανάλυσης που επακολούθησε στα πλαίσια του προγράμματος LIFE
CYCLADES παρατίθεται στο Παράρτημα 2: η μεθοδολογία παρατίθεται στα αγγλικά ώστε
να δύναται να χρησιμοποιηθεί ως διεθνές πρωτόκολλο εργασίας.
Η συστηματική παρακολούθηση όλων των δεικτών που περιγράφηκαν παραπάνω
και η συγκριτική αξιολόγησή τους στον χρόνο, αποτελούν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο
παρακολούθησης (assessment protocol) που έχει διαμορφώσει η MOm και εφαρμόζεται
πλέον για την παρακολούθηση σημαντικών περιοχών του είδους στην Ελλάδα.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Διαθεσιμότητα και αξιολόγηση των χερσαίων καταφυγίων της μεσογειακής φώκιας
στη Γυάρο
Κατά μήκος των 37.05 χιλιομέτρων της ακτογραμμής της Γυάρου καταγράφηκαν από τους
ερευνητές της MOm 11 καταφύγια (κατάλληλα θαλάσσια σπήλαια) και 8 παραλίες που
χρησιμοποιούνται συστηματικά από τη μεσογειακή φώκια για ξεκούραση είτε αναπαραγωγή
(γέννηση και γαλουχία των μικρών). Έτσι η πυκνότητα των χερσαίων καταφυγίων που
χρησιμοποιούν οι φώκιες στη Γυάρο είναι της τάξης του 1,95 καταφυγίου/παραλίας ανά
1.95 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Όπως φαίνεται στον Χάρτη 3, το σύνολο των χερσαίων
καταφυγίων που χρησιμοποιεί η μεσογειακή φώκια στο νησί εντοπίζονται στη δυτική του
πλευρά τόσο στις βόρειες όσο και στις νότιες ακτές, γεγονός που ελήφθη υπόψη κατά τον
σχεδιασμό των Ζωνών Προστασίας στο πλαίσιο της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης που
συνέταξε η MOm και κατέθεσε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (βλ. Δράση Α3
του Προγράμματος Cyclades-LIFE).

Χάρτης 3 Θέσεις των χερσαίων καταφυγίων μεσογειακής φώκιας στη Γυάρο

MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής φώκιας
Τελική Έκθεση Για την Κατάσταση Διατήρησης της Μεσογειακής Φώκιας Monachus monachus στη νήσο Γυάρο

Σελίδα 19

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

Στον Πίνακα 1 παρατίθενται τα συνοπτικά περιγραφικά δεδομένα από τα καταφύγια και τις
παραλίες αυτές, καθώς και το είδος χρήσης που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα από τις
φώκιες. Στα καταφύγια/παραλίες όπου σημειώνεται ως χρήση «αναπαραγωγή» (Ν=2)
έχουν καταγραφεί γεννήσεις, ενώ σε αυτά που σημειώνεται ως χρήση «γαλουχία» (Ν=13)
έχουν παρατηρηθεί μητέρες με μικρά την περίοδο της γαλουχίας. Τέλος στα υπόλοιπα (Ν=4)
καταφύγια/παραλίες έχουν παρατηρηθεί να ξεκουράζονται άτομα διαφόρων ηλικιών, εκτός
από νεογέννητα.
Πίνακας 1 Χαρακτηριστικά καταφυγίων/παραλιών που χρησιμοποιεί η μεσογειακή φώκια στη Γυάρο

Κωδικός

Είδος
καταφυγίου

Προσανατολισμός

Είδος
Χρήσης

GIA1

Σπηλιά

280°

Ξεκούραση

GIA2

Σπηλιά

320°

Ξεκούραση

GIA3

Σπηλιά

350°

Γαλουχία

GIA4

Σπηλιά

360°

Αναπαραγωγή

GIA5

Σπηλιά

10°

Γαλουχία

GIA6

Σπηλιά

190°

Γαλουχία

GIA7

Σπηλιά

190°

Ξεκούραση

GIA8

Σπηλιά

150°

Ξεκούραση

GIA9

Σπηλιά

170°

Γαλουχία

GIA10

Σπηλιά

150°

Αναπαραγωγή

GIA11

Σπηλιά

160°

Γαλουχία

GIAB1

Παραλία

340°

Γαλουχία

GIAB2

Παραλία

170°

Γαλουχία

GIAB3

Παραλία

150°

Γαλουχία

GIAB4

Παραλία

180°

Γαλουχία

GIAB5

Παραλία

170°

Γαλουχία

GIAB6

Παραλία

150°

Γαλουχία

GIAB7

Παραλία

340°

Γαλουχία

GIAB8

Παραλία

160°

Γαλουχία
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Συνολική προσπάθεια παρακολούθησης των καταφυγίων/παραλιών
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος LIFE CYCLADES (Σεπτέμβριος 2013 - Μάρτιος 2018)
οι ερευνητές της MOm πραγματοποίησαν 44 αποστολές στη Γυάρο. Κατά τη διάρκεια των
αποστολών αυτών πραγματοποιήθηκαν 474 επισκέψεις στα καταφύγια και τις ανοιχτές
παραλίες που χρησιμοποιούνται από τη μεσογειακή φώκια στο νησί. Κατά τη διάρκεια των
επισκέψεων αυτών πραγματοποιήθηκαν 53 άμεσες παρατηρήσεις ατόμων φώκιας (Πίνακας
2). Παράλληλα τόσο στα καταφύγια που χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή όσο και σε
άλλες επιλεγμένες θέσεις τοποθετήθηκαν υπέρυθρα συστήματα καταγραφής από τα οποία
συλλέχθηκαν συνολικά 44.445 φωτογραφίες και σύντομα βίντεο.

© P. Dendrinos / MOm

Φωτογραφία 5 Ερευνητής της MOm επισκέπτεται ένα καταφύγιο/παραλία της μεσογειακής φώκιας στη
Γυάρο.

Συχνότητα χρήσης των χερσαίων καταφυγίων της μεσογειακής φώκιας στη Γυάρο
Στον παρακάτω Πίνακα 2 παρατίθενται τα συνολικά δεδομένα χρήσης από τις φώκιες των
χερσαίων καταφυγίων, όπως προκύπτουν από τα ευρήματα των ερευνητικών αποστολών
στη Γυάρο και των επιτόπιων ελέγχων από τους ερευνητές της MOm.
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Πίνακας 2 Συνολικά αποτελέσματα δεδομένων χρήσης καταφυγίων στη Γυάρο (Σεπτέμβριος 2013 – Μάρτιος
2018)

Κωδικός
Σπηλιάς
GIA1

# Επισκέψεων

# Με Χρήση

% Χρήσης

22

17

77.3

GIA2

8

1

12.5

GIA3

15

2

13.3

GIA4

42

39

92.9

GIA5

19

4

21.1

GIA6

12

1

8.3

GIA7

12

0

0.0

GIA8

22

0

0.0

GIA9

20

1

5.0

GIA10

39

39

100.0

GIA11

18

0

0.0

ΣΥΝΟΛΟ
Κωδικός
Παραλίας
GIAB1

229

104

45.4

# Επισκέψεων

# Με Χρήση

% Χρήσης

30

3

10.0

GIAB2

35

4

11.4

GIAB3

33

2

6.1

GIAB4

32

2

6.3

GIAB5

32

5

15.6

GIAB6

34

8

23.5

GIAB7

18

0

0.0

GIAB8

31

1

3.2

ΣΥΝΟΛΟ

245

25

10.2

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω αποτελέσματα τα δυο καταφύγια αναπαραγωγής GIA4
και GIA10 εμφανίζουν τη μεγαλύτερη χρήση από τον τοπικό πληθυσμό της μεσογειακής
φώκιας. Στο καταφύγιο GIA4 που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού, οι φώκιες
χρησιμοποιούν όλους τους χώρους της εσωτερικής παραλίας του καταφυγίου GIA4, ενώ
παρά το γεγονός ότι οι είσοδοι του συγκεκριμένου καταφυγίου έχουν βόρεια κατεύθυνση
(από όπου φυσούν και οι επικρατούντες στην περιοχή άνεμοι) η χρήση του καταφυγίου
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είναι έντονη ακόμα και σε σχετικά κακές καιρικές συνθήκες (άνεμοι έντασης 7 της κλίμακας
Μποφόρ), όπως έγινε φανερό από τη χρήση των αυτόματων καμερών, καθώς φαίνεται ότι
η μορφολογία της σπηλιάς και το μεγάλο μέγεθος της εσωτερικής παραλίας της δίνουν στις
φώκιες τη δυνατότητα να προστατεύονται από τον κυματισμό.

Φωτογραφία 6 O εσωτερικός χώρος του καταφυγίου GIA4 (επάνω) και GIA10 (κάτω) © P.Dendrinos / MOm
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Αντίστοιχα υψηλή χρήση εμφανίζει και το αναπαραγωγικό καταφύγιο GIA10 που βρίσκεται
στη νότια πλευρά του νησιού. Το καταφύγιο GIA10 διαθέτει μία πολύ μεγαλύτερη παραλία
ξεκούρασης από ότι το καταφύγιο GIA4, ενώ, όπως και αυτό, χρησιμοποιείται καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους από τις φώκιες. Η ανάλυση των δεδομένων από τις επιτόπιες επισκέψεις
και τα αυτόματα συστήματα καταγραφής κίνησης δείχνει ότι η χρήση των αναπαραγωγικών
καταφυγίων GIA4 και GIA10 είναι πιο έντονη τους αναπαραγωγικούς μήνες και κατά τη
διάρκεια της νύχτας. Υψηλό βαθμό χρήσης εμφανίζει και το καταφύγιο GIA1 το οποίο
διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιείται για ξεκούραση κυρίως από ενήλικα αρσενικά άτομα. Τα
υπόλοιπα καταφύγια και οι ανοιχτές παραλίες φαίνεται ότι έχουν χρήση συμπληρωματική
στα δυο αναπαραγωγικά καταφύγια, καθώς οι μητέρες φαίνεται να φέρνουν σε αυτά τα
μικρά τους κατά διαστήματα κατά τη διάρκεια της γαλουχίας.

Γράφημα 1 Χρήση των χερσαίων καταφυγίων (σπηλιών και ανοιχτών παραλιών) από τι φώκιες ανά έτος

Στο παραπάνω Γράφημα 1 παρουσιάζεται η χρήση των χερσαίων ενδιαιτημάτων (σπηλιών
και ανοιχτών παραλιών) από τις φώκιες ανά έτος. Παρατηρούμε ότι η χρήση των σπηλιών
είναι συνεχής και εντοπίζεται κυρίως στα δυο αναπαραγωγικά καταφύγια GIA4 και GIA10,
ενώ όπως αναμένεται είναι σαφώς εντονότερη από αυτή των ανοιχτών παραλιών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις η ερευνητική ομάδα της MOm εντόπισε στο
χερσαίο τμήμα των αναπαραγωγικών καταφύγιων τη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων

MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής φώκιας
Τελική Έκθεση Για την Κατάσταση Διατήρησης της Μεσογειακής Φώκιας Monachus monachus στη νήσο Γυάρο

Σελίδα 24

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

απορριμμάτων (κυρίως πλαστικά, υπολείμματα από σχοινιά, δίχτυα κ.ά.) (Φωτο 6), τα
οποία σε μερικές περιπτώσεις καθιστούσαν τη χρήση μέρους των εσωτερικών παραλιών
αδύνατη. Για τον λόγο αυτό η ερευνητική ομάδα της MOm συντόνισε σε δύο περιπτώσεις
τον καθαρισμό των καταφυγίων GIA4 και GIA10 (Dendrinos et al. 2015).

© P. Dendrinos / MOm
Φωτογραφία 7 Νεογέννητο ανάμεσα σε σκουπίδια σε παραλία αναπαραγωγικού καταφυγίου μεσογειακής
φώκιας στη Γυάρο

Δημογραφικές παράμετροι του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας στη Γυάρο
Ετήσιος αριθμός γεννήσεων
Συνολικά, κατά τη διάρκεια του προγράμματος LIFE CYCLADES καταγράφηκαν 45
γεννήσεις μεσογειακής φώκιας. Έτσι ο συνολικός αριθμός των νεογέννητων ατόμων που
έχουν καταγραφεί στη Γυάρο από την έναρξη των ερευνητικών δράσεων της MOm το 2004
φθάνει τα 98 (Γράφημα 2). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των ετών 2006 και
2009 δεν πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου και συλλογή δεδομένων στην περιοχή, ενώ η
συστηματική παρακολούθηση των γεννήσεων ξεκίνησε το έτος 2011. Λαμβάνοντας υπόψη
τους αριθμούς των νεογέννητων που καταγράφηκαν από το 2011 και μετά, ο μέσος όρος
νεογέννητων ανά έτος στη Γυάρο ανέρχεται στα 9,3.
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Γράφημα 2 Ετήσιος αριθμός νεογέννητων στη Γυάρο

Νεογνική θνησιμότητα
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος Cyclades-LIFE καταγράφηκαν συνολικά τρείς
περιπτώσεις νεογνικής θνησιμότητας. Στη μια περίπτωση ο θάνατος του νεογέννητου
διαπιστώθηκε από το εποπτικό υλικό των αυτόματων καμερών, ενώ κατά την επιτόπια
επίσκεψη η νεκρή φώκια δεν βρέθηκε (προφανώς παρασύρθηκε από τα κύματα εκτός
σπηλιάς). Στη δεύτερη περίπτωση το νεκρό νεογέννητο βρέθηκε σε πολύ προχωρημένη
αποσύνθεση. Τέλος, στην τρίτη περίπτωση κατά την οποία το νεκρό ζώο βρέθηκε σε όχι
πολύ προχωρημένη αποσύνθεση πραγματοποιήθηκε πλήρης νεκροψία σε συνεργασία με
την Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης και το Marine Mammal Center, USA στο πλαίσιο
ειδικού σεμιναρίου που οργανώθηκε από την περιβαλλοντική οργάνωση ΑΡΙΩΝ με σκοπό
την εκπαίδευση κτηνιάτρων από όλη την Ελλάδα (βλέπε σχετική αναφορά νεκροψίας στο
Παράρτημα). Και στις δυο τελευταίες περιπτώσεις έγινε λήψη γενετικών δειγμάτων
(Φωτογραφία 8). Ο βαθμός νεογνικής θνησιμότητας φαίνεται να κυμαίνεται σε αναμενόμενα
MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής φώκιας
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επίπεδα αφού είναι αντίστοιχος με αυτόν που έχει καταγραφεί και σε άλλες περιοχές του
Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα στις Βόρειες Σποράδες (Dendrinos 2011) και στη Βόρεια
Κάρπαθο (MOm 2008; Biotopia 2015a & 2015c)

Φωτογραφία 8 Συλλογή γενετικού υλικού από νεκρό νεογέννητο άτομο που βρέθηκε στο καταφύγιο GIA4 ©
P. Dendrinos/MOm

Αναγνώριση ατόμων – Δημιουργία καταλόγου φωτο-αναγνώρισης
Ο συνδυασμός των άμεσων παρατηρήσεων από τις επιτόπιες επισκέψεις των ερευνητών
της MOm και της ανάλυσης των φωτογραφιών από τα αυτόματα υπέρυθρα συστήματα
καταγραφής (Ν=44.445), έδωσε τη δυνατότητα της αναγνώρισης διαφορετικών ατόμων
μεσογειακής φώκιας. Όπως περιγράφηκε στη μεθοδολογία το εξαιρετικά πλούσιο
φωτογραφικό υλικό καταχωρήθηκε σε ειδικό λογισμικό διαχείρισης ψηφιακών εικόνων για
την αποτελεσματικότερη διαχείρισή του. Μετά από προσεκτική εξέταση, αντιπαραβολή και
ανάλυση των εικόνων που προσφέρονταν για φωτογραφική ταυτοποίηση ατόμων
αναγνωρίστηκαν 42 διαφορετικά ενήλικα άτομα μεσογειακής φώκιας στη Γυάρο (34 ενήλικα
θηλυκά και 8 ενήλικα αρσενικά). Το σύνολο των καρτελών φωτογραφικής αναγνώρισης των
42 αυτών ενήλικων φωκών αποτελεί πλέον και τη βάση του καταλόγου φωτο-αναγνώρισης
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του πληθυσμού της περιοχής, ενός εξαιρετικού εργαλείου για τη μελλοντική επιστημονική
παρακολούθησή του (βλέπε Παράρτημα για ενδεικτικές Καρτέλες Αναγνώρισης).

Παρατηρήσεις φωκών που συλλέχθηκαν μέσω του Εθνικού Δικτύου Διάσωσης & Συλλογής
Πληροφοριών
Συνολικά, κατά τη διάρκεια του προγράμματος LIFE CYCLADES καταγράφηκαν 23 τυχαίες
παρατηρήσεις μεσογειακής φώκιας από μη-ειδικούς στη Γυάρο και 94 επιπλέον στην
ευρύτερη περιοχή Μακρονήσου, Κέας, Νότιας Εύβοιας, Άνδρου, Τήνου, Σύρου, Μυκόνου,
Πάρου, Αντιπάρου, Σερίφου και Κύθνου που πιθανότατα ανήκουν στον ίδιο πληθυσμό
(Χάρτης 4).

Φωτογραφία 9 Η ενήλικη αρσενική φώκια M7_FILIPPOS που καταγράφηκε στη Γυάρο, παρατηρήθηκε στη
γειτονική περιοχή της Σύρου τον Ιούνιο του 2016.

Από το σύνολο των ζώων που παρατηρήθηκαν, 33 ήταν ενήλικα (14 θηλυκά, 10 αρσενικά
και 9 άγνωστου φύλου), 19 νεογέννητα, 32 νεαρά, και 33 άγνωστης ηλικίας. 14 από τις
παρατηρήσεις αφορούσαν σε νεκρά ζώα για 5 από τα οποία προσδιορίστηκε η αιτία
θανάτου και συλλέχθηκαν δείγματα. 1 από τα ζώα είχε πεθάνει από αίτια που δεν
σχετίζονταν με ανθρώπινη παρέμβαση (βλέπε Αναφορά Νεκροψίας στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ),
ενώ σε 4 περιπτώσεις τα ζώα ήταν σκοτωμένα.
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Σε 1 περίπτωση, στις 08/10/2017, η αναφορά παρατήρησης αφορούσε σε ένα νεογέννητο
φωκάκι το οποίο βρέθηκε ορφανό στη Μύκονο. Η Ομάδα Διάσωσης της MOm, μετέφερε το
νεογέννητο στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών στα Σπάτα Αττικής και το περιέθαλψε. Μετά από
4 περίπου μήνες, ο «Ίωνας» όπως ονομάσαμε το ζώο απελευθερώθηκε υγιής στο Εθνικό
Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων.

Φωτογραφία 10. Ορφανή νεογέννητη φώκια στο λιμάνι της Μυκόνου τον Οκτώβριο του 2017

Φωτογραφία 11. Απογαλακτισμένο νεογέννητο σε παραλία της Κέας τον Μάιο του 2014
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Χάρτης 4 Γεωγραφική κατανομή παρατηρήσεων μεσογειακής φώκιας στην ευρύτερη περιοχή της Γυάρου,
που συλλέχθηκαν από το Δίκτυο Διάσωσης και Συλλογής Πληροφοριών της MOm, κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του προγράμματος LIFE CYCLADES

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 ιδιαίτερης οικολογίας
και συμπεριφοράς του. Η πιο μακρόχρονη μελέτη ενός πληθυσμού μεσογειακής φώκιας
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στην Ελλάδα, έχει πραγματοποιηθεί στην περιοχή των Βορείων Σποράδων, όπου η
διαδικασία αναγνώρισης έχει βασιστεί στην επί σειρά ετών συλλογή και επεξεργασία
διαφορετικών στοιχείων, όπως άμεσες και έμμεσες παρατηρήσεις, σκίτσα, φωτογραφίες,
βίντεο κ.ά. Εξάλλου η περιοχή αυτή είναι η πρώτη παγκοσμίως στην οποία εφαρμόστηκε
συστηματικά και για σειρά ετών η χρήση αυτόματων φωτογραφικών συστημάτων σε
χερσαία καταφύγια του είδους (Dendrinos, 2011). Ένα από τα αποτελέσματα της
συνδυασμένης ανάλυσης των στοιχείων αυτών ήταν και η αναγνώριση και ταυτοποίηση
συγκεκριμένων ατόμων στην οποία και βασίστηκε η εκτίμηση του μεγέθους του
συγκεκριμένου πληθυσμού. Τα δεδομένα αυτά συνδυάστηκαν με δεδομένα μακρόχρονων
άμεσων οπτικών παρατηρήσεων από τους ερευνητές για να υπολογιστεί το συνολικό
μέγεθος του πληθυσμού των φωκών της περιοχής. Παράλληλα υπολογίστηκε η αναλογία
του συνολικού πληθυσμού (εκτός νεογέννητων) προς τον μέσο ετήσιο αριθμό νεογέννητων.
Η αναλογία αυτή αποτελεί μέχρι και σήμερα 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. Η Γυάρος
είναι η δεύτερη περιοχή στην Ελλάδα (μετά τις Βόρειες Σποράδες) στην οποία η MOm έχει
εφαρμόσει ένα πολυετές πρόγραμμα παρακολούθησης με εκτεταμένη χρήση αυτόματων
υπέρυθρων φωτογραφικών καμερών. Μέσω της διαδικασίας αυτής οι ερευνητές της MOm
αναγνώρισαν 42 ενήλικα άτομα. Με βάση την παραπάνω αναλογία και το γεγονός ότι ο
ετήσιος μέσος όρος γεννήσεων είναι 9.3 γεννήσεις, εκτιμάται ότι στη Γυάρο ο συνολικός
αριθμός των ζώων (διαφόρων ηλικιών εκτός νεογέννητων) είναι της τάξης των 65 περίπου
ατόμων. Η μεγάλη διαφορά της εκτίμησης αυτής με τον αριθμό των ατόμων τα οποία έχουν
αναγνωριστεί φωτογραφικά μέχρι σήμερα εκτιμάται ότι οφείλεται στο γεγονός, ότι τα
χερσαία καταφύγια χρησιμοποιούνται κυρίως από άτομα συγκεκριμένης ηλικιακής κλάσης
και «κοινωνικής θέσης» και πιο συγκεκριμένα από ενήλικα θηλυκά που γεννούν και
γαλουχούν τα μικρά τους στα συγκεκριμένα καταφύγια και (σε μικρότερο βαθμό) τα
επικρατούντα στην περιοχή ενήλικα αρσενικά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τις παραπάνω
εκτιμήσεις έρχονται να επιβεβαιώσουν και πρόσφατα δεδομένα από τον πληθυσμό των
φωκών της Μαδέρας όπου μετρήθηκε ότι τα αναπαραγωγικά θηλυκά αποτελούν ποσοστό
46% του συνολικού πληθυσμού (LIFE-MADEIRA MONK SEAL, unpublished data).
MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής φώκιας
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Παρατηρήσεις που σχετίζονται με τη συμπεριφορά της μεσογειακής φώκιας στη
Γυάρο
Εκτός από δεδομένα σχετικά με την ταυτότητα των ατόμων του πληθυσμού των φωκών, οι
ερευνητές της MOm μέσω της χρήσης των αυτόματων υπέρυθρων συστημάτων
κατόρθωσαν να καταγράψουν και σημαντικά δεδομένα για την συμπεριφορά τους. Πιο
συγκεκριμένα καταγράφηκαν φωτογραφικά τέσσερις γεννήσεις, μία περίπτωση παρένθετου
θηλασμού και 7 περιπτώσεις επιθετικών συμπεριφορών μεταξύ ενήλικων θηλυκών ατόμων.
Η τελευταία αυτή συμπεριφορά έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά τη γενικότερη θεώρηση
της διαχείρισης του είδους στην Ελλάδα, καθώς τεκμηριώνει τον ανταγωνισμό των
αναπαραγωγικών θηλυκών για την εξασφάλιση ζωτικών χερσαίων χώρων κατάλληλων για
αναπαραγωγή (άρα και την απόλυτη ανάγκη προστασίας τους καθώς εκ των πραγμάτων
είναι περιορισμένοι σε έκταση), ενώ φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις οδηγεί και σε
νεογνική θνησιμότητα.

Φωτογραφία 12 Φωτογραφία που απεικονίζει δύο ενήλικες μεσογειακές φώκιες να επιδεικνύουν επιθετική
συμπεριφορά © MOm.

Συλλογή και ανάλυση γενετικών δεδομένων
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος LIFE CYCLADES συλλέχθηκαν συνολικά 55 γενετικά
δείγματα από τη Γυάρο και την ευρύτερη περιοχή μελέτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι επειδή ο
πληθυσμός της μεσογειακής φώκιας στη Γυάρο δεν είναι «κλειστός» (δηλ., τα ζώα
μετακινούνται ελεύθερα από και προς την περιοχή μελέτης) θεωρήθηκε σκόπιμο να
MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής φώκιας
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συμπεριληφθούν στη μελέτη και γενετικά δείγματα από την ευρύτερη περιοχή των
Κυκλάδων.
Αρχικά έγινε μια προσπάθεια εξαγωγής γενετικού υλικού από όλα τα δείγματα που
συλλέχθηκαν, της οποίας τα αποτελέσματα ήταν ανάμεικτα: συνολικά 40 δείγματα
«δούλεψαν» καλά και έδωσαν γενετικό υλικό το οποίο και χρησιμοποιήθηκε στις περαιτέρω
αναλύσεις (Φωτογραφία 13 και Πίνακας 3) από τα οποία προέκυψαν 40 «γενετικές
ταυτότητες». Τα δείγματα που δούλεψαν ήταν κυρίως κομμάτια δέρματος, ενώ δείγματα
σάλιου και περιττωμάτων δεν δούλεψαν τόσο καλά, σε σημείο που να μην συνιστάτε η
συστηματική συλλογή τους για γενετικές μελέτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποια από τα
δείγματα είχαν αναλυθεί και στο εργαστήριο του Αμερικανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
στη Νέα Υόρκη και χρησιμοποιήθηκαν και στην παρούσα μελέτη ως δείκτες για να
εναρμονιστούν τα εργαστηριακά πρωτόκολλα μεταξύ των δύο εργαστηρίων.

Φωτογραφία 13 Hλεκτροφόρηση δειγμάτων μεσογειακής φώκιας σε 1% γέλη αγαρόζης
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Πίνακας 3 Περιγραφικά δεδομένα των δειγμάτων μεσογειακής φώκιας που αναλύθηκαν με επιτυχία από το
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε στα πλαίσια του προγράμματος LIFE CYCLADES
Αποτέλεσμα
ανάλυσης
mtDNA

ID

Φύλο

Τοποθεσία

Ημερομηνία
συλλογής

Είδος
δείγματος

85

Θηλυκό

Νάξος

1/5/1995

Δέρμα

91

Αρσενικό

Μήλος

3/14/1996

Δέρμα

97

Θηλυκό

Μέγαρα

6/16/1997

Γούνα

MM01

111

Θηλυκό

Μήλος

8/22/1999

Γούνα

MM02

129

Θηλυκό

Ν. Εύβοια

10/2/1995

Δέρμα

MM02

144

Θηλυκό

Ν. Εύβοια

11/10/2002

Δέρμα

MM01

145

Αρσενικό

Ν. Εύβοια

11/28/2002

Γούνα

MM01

151

Αρσενικό

Αντίπαρος

12/14/2003

Γούνα

MM01

152

Αρσενικό

Μήλος

5/1/2004

Γούνα

MM01

178

Θηλυκό

Ν. Εύβοια

4/19/2006

Γούνα

MM01

187

Θηλυκό

Τήνος

5/31/2007

Γούνα

MM01

188

Θηλυκό

Ν. Εύβοια

6/5/2007

Γούνα

MM01

193

Θηλυκό

Σύρος

2/27/2008

Δέρμα

MM02

205

Αρσενικό

Μήλος

10/17/2008

Δέρμα

MM01

210

Αρσενικό

Νάξος

2/11/2009

Γούνα

MM01

212

Θηλυκό

Άνδρος

4/20/2009

Δέρμα

MM01

216

Θηλυκό

Σαντορίνη

8/29/2009

Δέρμα

219

Θηλυκό

Ν. Εύβοια

10/23/2009

Γούνα

MM02

220

Θηλυκό

Άνδρος

10/29/2009

Δέρμα

MM01

222

Αρσενικό

Ν. Εύβοια

5/10/2010

Δέρμα

MM01

231

Θηλυκό

Ν. Εύβοια

2/16/2011

Δέρμα

243

Θηλυκό

Ανάβυσσος

3/4/2012

Δέρμα

MM01

250

Αρσενικό

Γυάρος

10/5/2011

Δέρμα

MM02

251

Θηλυκό

Πάρος

5/25/2012

Δέρμα

MM01

260

Αρσενικό

Αττική

3/5/2016

Δέρμα

MM01

262

Άγνωστο

Γυάρος

9/26/2015

Δέρμα

MM01

264

Θηλυκό

Μήλος

3/2/2013

Δέρμα

265

Θηλυκό

Αττική

2/13/2014

Δέρμα

266

Αρσενικό

Ν. Εύβοια

5/9/2014

Δέρμα

267

Θηλυκό

Νάξος

2/4/2016

Δέρμα

MM01

268

Θηλυκό

Ανάφη

11/18/2013

Δέρμα

MM01

269

Άγνωστο

Ν. Εύβοια

10/22/2014

Κόπρανα

270

Θηλυκό

Ν. Εύβοια

9/18/2014

Δέρμα

MM01

271

Θηλυκό

Ίος

4/23/2010

Δέρμα

MM01

272

Θηλυκό

Αττική

2/18/2016

Δέρμα

MM01
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273

Άγνωστο

Μύκονος

4/10/2014

Δέρμα

MM01

275

Θηλυκό

Ν. Εύβοια

10/10/2014

Δέρμα

MM01

277

Αρσενικό

Μήλος

14/4/14?

Δέρμα

278

Θηλυκό

Πάρος

2/9/2014

Δέρμα

MM02

281

Θηλυκό

Ν. Εύβοια

9/29/2013

Σάλιο

MM01

282

Θηλυκό

Γυάρος

9/30/2013

Σάλιο

285

Θηλυκό

Γυάρος

10/11/2013

Σάλιο

MM01

286

Αρσενικό

Ν. Εύβοια

10/29/2013

Σάλιο

MM01

295

Θηλυκό

Αττική

18/04/2016

Δέρμα

MM01

296

Αρσενικό

Άνδρος

18/04/2016

Δέρμα

MM01

297

Θηλυκό

Γυάρος

5/11/2016

Placenta

MM01

298

Αρσενικό

Γυάρος

5/11/2016

Σάλιο

MM01

302

Άγνωστο

Γυάρος

26/11/2016

Σάλιο

304

Θηλυκό

Ίος

17/3/2017

Δέρμα

306

Άγνωστο

Μακρόνησος

27/6/2017

Κόπρανα

307

Θηλυκό

Γυάρος

20/9/2017

Σάλιο

308

Αρσενικό

Γυάρος

20/9/2017

Σάλιο

309

Θηλυκό

Γυάρος

20/9/2017

Σάλιο

310

Αρσενικό

Μύκονος

9/10/2017

Σάλιο

311

Αρσενικό

Γυάρος

19/10/2017

Δέρμα

Σε σχέση με την ανάλυση του μιτοχονδριακού γονιδιώματος, 84% των δειγμάτων που
αναλύθηκαν επιτυχώς είχαν τον γενότυπο ΜΜ01, ενώ 16% είχαν τον γενότυπο ΜΜ02. Δεν
βρέθηκαν δείγματα με τον γενότυπο ΜΜ03 ή ΜΜ04.
Σε σχέση με την ανάλυση του μικροδορυφορικού γονιδιώματος ο βαθμός ετεροζυγωτίας
των δειγμάτων από την περιοχή μελέτης ήταν Ho = 0.375, He = 0.460. Επίσης, μια πρώτη
ανάλυση της γενετικής δομής του πληθυσμού της Γυάρου σε σχέση με την υπόλοιπη
Ελλάδα (Σημείωση: για την ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκαν όλα τα γενετικά δείγματα που
βρίσκονται στη βάση δεδομένων της MOm) δείχνει ότι ο πληθυσμός της φώκιας στη Γυάρο
ανήκει (όπως και ο ευρύτερος πληθυσμός των Κυκλάδων) σε μια ζώνη επαφής μεταξύ δύο
διακριτών πληθυσμών φώκιας στο Αιγαίο, του βορειοδυτικού και του νοτιοανατολικού
(Φωτογραφία 14). Οι δύο πληθυσμοί αυτοί φαίνεται να είναι ξεχωριστοί από τον πληθυσμό
της φώκιας στο Ιόνιο.
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Φωτογραφία 14 Γενετική δομή της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν συχνά αρνητικές επιπτώσεις στη συμπεριφορά, στις
δημογραφικές

παραμέτρους

και

την

εξάπλωση

πληθυσμών

διαφορετικών

ειδών

πτερυγιοπόδων (Mattlin 1978; Orsini et al. 2006). Ένα παράδειγμα αποτελούν οι
γουνοφόρες φώκιες του Νότιου ημισφαιρίου (Arctocephalus australis), όπου ανθρώπινες
δραστηριότητες είχαν ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη παραδοσιακών περιοχών
αναπαραγωγής και γαλουχίας (Stevens & Boness 2003). Στα γένη Monachus και
Neomonachus οι ανθρώπινες δραστηριότητες φαίνεται ότι έχουν επιδράσει αρνητικά στην
αναπαραγωγική συμπεριφορά τόσο της ήδη εξαφανισμένης φώκιας μοναχού της
Καραϊβικής (Neomonachus tropicalis) (Adam 2004), όσο και στη συμπεριφορά της φώκιας
μοναχού της Χαβάης (Neomonachus schauinslandi) αλλά και της μεσογειακής φώκιας
(Gerrodette & Gilmartin 1990; Johnson & Lavigne 1999). Στην Ελλάδα τα πιο κατάλληλα και
περισσότερο

χρησιμοποιούμενα

αναπαραγωγικά

καταφύγια

(θαλάσσια

σπήλαια)

προσφέρουν στις φώκιες πρωτίστως προστασία από την ανθρώπινη ενόχληση (Dendrinos
et al. 2007a). 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;
Karamanlidis et al. 2016a).

Διαθεσιμότητα, καταλληλότητα και μορφολογία του βιοτόπου της μεσογειακή φώκιας
στη Γυάρο
Οι θαλασσινές σπηλιές που αναγνωρίστηκαν στη Γυάρο ως κατάλληλες για τη μεσογειακή
φώκια είναι παρόμοιας μορφολογίας και ποιότητας με σπηλιές που χρησιμοποιούνται
συστηματικά από το είδος και σε άλλες γνωστές, σημαντικές περιοχές αναπαραγωγής του
είδους, όπως οι Βόρειες Σποράδες στο βόρειο Αιγαίο (Dendrinos et al. 1994; Dendrinos et
al. 2007a), η Κίμωλος-Πολύαιγος και η Κάρπαθος-Σαρία στο νότιο και νοτιοανατολικό
Αιγαίο αντίστοιχα (MOm 2005, 2008; Biotopia 2015a) στην Ελλάδα και η Μαδέρα στον
Ατλαντικό (Karamanlidis et al. 2004b). Ειδικότερα οι δύο σπηλιές αναπαραγωγής στη
Γυάρο (GIA4 και GIA10) διαθέτουν ιδανικά μορφολογικά χαρακτηριστικά, γεγονός που
σίγουρα συνέβαλε στην ταυτόχρονη καταγραφή στη σπηλιά GIA4 του μεγαλύτερου αριθμού
νεογέννητων (Ν = 10) σε μια αναπαραγωγική περίοδο σε μια σπηλιά σε όλη τη Μεσόγειο.
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Επιπλέον,

η

Γυάρος

έχει

τη

μεγαλύτερη

έως

σήμερα

πυκνότητα

κατάλληλων

σπηλιών/παραλιών στην Ελλάδα: μία κατάλληλη σπηλιά/παραλία ανά 1.95 χιλιόμετρα
ακτογραμμής, συγκρινόμενη με μία κατάλληλη σπηλιά/παραλία ανά 9.36, 3.73, 9.83
χιλιόμετρα ακτογραμμής στις Βόρειες Σποράδες, στην Κίμωλο-Πολύαιγο και ΚάρπαθοΣαρία αντίστοιχα (MOm 2007). Η πυκνότητα των διαθέσιμων καταφυγίων μπορεί να
αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην αναπαραγωγική επιτυχία του είδους, καθώς η
αυξημένη πυκνότητα των καταφυγίων δίνει πολλές εναλλακτικές επιλογές στις μητέρες και
τα μικρά τους σε περιόδους κακοκαιρίας.

Συχνότητα χρήσης του βιοτόπου της μεσογειακή φώκιας στη Γυάρο
Τα πρότυπα χρήσης των χερσαίων καταφυγίων/θαλασσινών σπηλιών από τις φώκιες στη
Γυάρο αντιστοιχούν σε γενικές γραμμές με αυτά που έχουν παρατηρηθεί σε άλλους
πληθυσμούς του είδους στην Ελλάδα (Dendrinos et al. 1994; Dendrinos et al. 2007a), την
Τουρκία (Mursaloglu 1986) και τη Μαδέρα (Karamanlidis et al. 2004b; Pires et al. 2007). Οι
φώκιες στη Γυάρο χρησιμοποιούν τα χερσαία καταφύγια που έχουν στη διάθεσή τους
κυρίως τις νυχτερινές ώρες για ξεκούραση και επίσης για να γεννήσουν και να
γαλουχήσουν τα μικρά τους. Η χρήση των καταφυγίων αυτών είναι πιο έντονη την περίοδο
της αναπαραγωγής.
Επιπλέον, η Γυάρος είναι η μοναδική μέχρι σήμερα περιοχή στην ανατολική Μεσόγειο όπου
παρατηρείται το φαινόμενο της χρήσης ανοιχτών παραλιών για γαλουχία. Αντίστοιχες
συμπεριφορές έχουν παρατηρηθεί μόνο σε καλά προστατευμένες περιοχές, όπως στα
νησιά Desertas στη Μαδέρα (Pires 2004), ή σε πολύ δυσπρόσιτες περιοχές όπως η
περιοχή Cabo Blanco στη Μαυριτανία (Karamanlidis et al. 2016a).

Ετήσιος ρυθμός αναπαραγωγής και βρεφική θνησιμότητα της μεσογειακής φώκιας
στη νήσο Γυάρο
Η ετήσια παραγωγή νεογέννητων στο νησί εμφανίζεται σταθερή (Γράφημα 3) με μέσο όρο
9.3 νεογέννητα ανά έτος. Ο αριθμός αυτός είναι ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί μέχρι
στιγμής για το είδος στη Μεσόγειο. Οι αναπαραγωγικοί ρυθμοί για άλλους πληθυσμούς του
είδους στην Ελλάδα είναι: στις Β. Σποράδες 8.4, στην Κίμωλο & Πολύαιγο 7.9 και στην
Κάρπαθο & Σαρία 3.7 αντίστοιχα (MOm, 2007). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι
οι συγκρίσεις αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή, καθώς είναι εξαιρετικά
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δύσκολο με τις υπάρχουσες μέχρι τώρα γνώσεις να οριστούν με σαφήνεια τα όρια των
«περιοχών αναπαραγωγής» ή και των αναπαραγόμενων υπο-πληθυσμών στην ανατολική
Μεσόγειο. Αξίζει επίσης να σχολιάσουμε τη σημαντική πτώση του αριθμού των
νεογέννητων (κατά σχεδόν 50% του ετήσιου μέσου όρου) κατά την αναπαραγωγική
περίοδο του 2016. Η πτώση αυτή ερμηνεύτηκε από τους ερευνητές στην προσωρινή
ακαταλληλότητα της εσωτερικής παραλίας του κύριου αναπαραγωγικού καταφυγίου GIA4.
Πράγματι τον Ιούλιο του 2016 παρατηρήθηκε αυξημένη συσσώρευση νεκρών φύλλων
Ποσειδωνίας στο εσωτερικό του καταφυγίου. Τα φύλλα είχαν συσσωρευτεί με τέτοιο τρόπο
ώστε να σχηματίσουν ένα συμπαγές «τοιχίο» ύψους σχεδόν 2 μέτρων στην αρχή της
παραλίας αποτρέποντας εμφανώς τη χρήση της σπηλιάς από τα θηλυκά τα οποία
επρόκειτο να γεννήσουν.

Φωτογραφία 15. Η παραλία της GIA4 όπως διαμορφώθηκε το 2016 από τη συσσώρευση νεκρών φύλλων
Ποσειδωνίας
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Η

κατάσταση

του

καταφυγίου

αποκαταστάθηκε

μερικώς

προς

το

τέλος

της

αναπαραγωγικής περιόδου (τέλος Οκτωβρίου) ως αποτέλεσμα και πάλι έντονου
κυματισμού, οπότε και καταγράφηκαν δυο γεννήσεις στο συγκεκριμένο καταφύγιο. Το
γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι την επόμενη χρονιά 2017 ο αριθμός των γεννήσεων
επανήλθε στον μέσο όρο ενισχύει την άποψη ότι θηλυκά που συνήθως γεννούν στη Γυάρο,
κατά την αναπαραγωγική περίοδο του 2016 επέλεξαν/αναγκάστηκαν να γεννήσουν σε
διαθέσιμα καταφύγια εκτός Γυάρου.

Γράφημα 3. Αριθμός νεογέννητων φωκών ανά έτος στη Γυάρο © MOm

Η αναπαραγωγική περίοδος στη Γυάρο αντιστοιχεί σε γενικές γραμμές με αυτήν που έχει
καταγραφεί σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως οι Βόρειες Σποράδες (Dendrinos 1994,
2011), και εκτείνεται κυρίως από τον Αύγουστο μέχρι και τον Νοέμβριο, με τις περισσότερες
γεννήσεις να καταγράφονται τον Οκτώβριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Γυάρο
καταγράφηκαν σε τρεις περιπτώσεις γεννήσεις εκτός της κύριας αναπαραγωγικής
περιόδου, πιο συγκεκριμένα τον Μάιο (μια περίπτωση) και τον Ιούνιο (δύο περιπτώσεις).
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι παρόμοιες καταγραφές υπάρχουν και από άλλες
περιοχές της Ελλάδας (Βόρειες Σποράδες, Κίμωλο-Πολύαιγο, Κεφαλλονιά κ.ά.) (MOm,
αδημοσίευτα δεδομένα).
MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας
Τελική Έκθεση Για την Κατάσταση της Μεσογειακής φώκιας στη νήσο Γυάρο

Σελίδα 40

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

Ο μικρός βαθμός βρεφικής θνησιμότητας που καταγράφηκε αντιστοιχεί επίσης σε
παρατηρήσεις από άλλες περιοχές κατανομής του είδους στην Ελλάδα (Dendrinos 2011)
και οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στην ύπαρξη πολλών εναλλακτικών χερσαίων
καταφυγίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιόδους κακοκαιρίας. Σε αντίθεση,
στη Μαυριτανία όπου υπάρχουν μόνο λίγες σπηλιές διαθέσιμες για το είδος, η βρεφική
θνησιμότητα είναι σημαντικά πιο υψηλή, σε σημείο που να επηρεάζει τον ρυθμό ανάκαμψης
του είδους (Gazo et al. 1999; Martínez-Jauregui et al. 2012; Karamanlidis et al. 2016a).

Μέγεθος και σημασία του συγκεκριμένου πληθυσμού για το είδος
Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων από τις επιτόπιες επισκέψεις, τα δεδομένα από τα
αυτόματα υπέρυθρα συστήματα καταγραφής κίνησης, τις αναφορές από μη-ειδικούς αλλά
και συγκρίσεις με άλλους πληθυσμούς μεσογειακής φώκιας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι
στην περιοχή της Γυάρου ζει και αναπαράγεται ένας πληθυσμός της τάξης των 65 περίπου
φωκών. Ο εκτιμώμενος αυτός πληθυσμός αποτελεί περίπου το 9% του ελάχιστου
εκτιμώμενου παγκόσμιου πληθυσμού και περίπου το 18,5% του ελάχιστου πληθυσμού που
εκτιμάται ότι ζει στον ελληνικό χώρο (Karamanlidis & Dendrinos 2015; Karamanlidis et al.
2016a). Επιπλέον, το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις σχετικά με την
κοινωνική δομή και τη συμπεριφορά του είδους μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
πληθυσμός της Γυάρου έχει κρατήσει σε μεγάλο βαθμό τη χαρακτηριστική κοινωνική δομή
μιας αποικίας (Karamanlidis et al. 2013), αντίστοιχης με αυτή που παρατηρείται στην
αποικία του είδους στη Μαυριτανία (Martínez-Jauregui et al. 2012). Τα παραπάνω, σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι ο πληθυσμός της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα είναι ο
μεγαλύτερος πληθυσμός του είδους σε παγκόσμιο επίπεδο αναδεικνύουν τη μεγάλη
σημασία του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας στη Γυάρο για το είδος σε παγκόσμιο
επίπεδο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι ο όρος «πληθυσμός της Γυάρου»
θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, καθώς είναι πλέον φανερό με βάση τα μέχρι
σήμερα διαθέσιμα δεδομένα ότι μιλάμε για έναν «ανοιχτό πληθυσμό» την ακριβή
γεωγραφική έκταση/εξάπλωση του οποίου δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε σήμερα. Το
παραπάνω συμπέρασμα υποστηρίζεται από τα εξής δεδομένα:
α) Το γεγονός της κατακόρυφης πτώσης του αριθμού των γεννήσεων το 2016 (εξαιτίας
φυσικού φαινομένου) και την άμεσης επαναφοράς του στα επίπεδα του μέσου όρου την
αμέσως επόμενη χρονιά.

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

Σελίδα 41

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

β) Το γεγονός ότι ενήλικα άτομα που έχουν αναγνωριστεί στη Γυάρο εντοπίστηκαν μέσω
φωτο-αναγνώρισης σε άλλες γειτονικές περιοχές (ένα ενήλικο αρσενικό στη Σύρο και ένα
ενήλικο θηλυκό στην Μακρόνησο).
γ) Οι μέχρι σήμερα γενικότερες γνώσεις μας για τις μετακινήσεις ατόμων του είδους από την
Ελλάδα

αλλά

και

από

τον

Ατλαντικό,

που

δείχνουν

ότι

άτομα

του

είδους

(συμπεριλαμβανομένων και ενήλικων θηλυκών που γαλουχούν μικρά, αδημοσίευτα
δεδομένα από LIFE-MADEIRA-MONK SEAL) μπορούν να μετακινηθούν αρκετές δεκάδες
ναυτικών μιλίων σε διάστημα λίγων ημερών.

Απειλές για το μεσογειακή φώκια 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 παραλιών για το ευρύ κοινό) και γ)
των δυσμενών καιρικών συνθηκών που συχνά 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 μητέρες με νεογέννητα 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, διαφαίνεται 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 περιστατικό (20/6/2015), 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
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περιστατικό αυτό όμως δείχνει μια διαφαινόμενη απειλή για το είδος στην περιοχή και
αναδεικνύει την ανάγκη για ενίσχυση της επιτόπιας ενεργούς επιτήρησης και ενημέρωσης.
Εκτός των παραπάνω όμως σημαντικό είναι να τονιστεί ότι καθώς ο πληθυσμός της
Γυάρου δεν αποτελεί έναν απομονωμένο πληθυσμό αλλά μέρος ενός ευρύτερου
γεωγραφικά συνόλου, επί της ουσίας αντιμετωπίζει όλες τις μέχρι σήμερα γνωστές απειλές
για το είδος (δηλαδή, αρνητική αλληλεπίδραση με την παράκτια αλιεία, αρνητική επίδραση
από τον τουρισμό, υποβάθμιση των βιοτόπων) και άρα η αποτελεσματική διαχείριση και
προστασία του θα πρέπει να σχεδιάζεται και εφαρμόζεται σε ένα ευρύτερο θεματικό και
γεωγραφικό πλαίσιο.

Γενετική κατάσταση της μεσογειακής φώκιας στην Γυάρο
Τα αποτελέσματα της γενετικής παρακολούθησης του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας
στη Γυάρο είναι σε απόλυτη συμφωνία με τα αποτελέσματα ευρύτερων προσπαθειών
γενετικής

παρακολούθησης

της

μεσογειακής

φώκιας

στην

ανατολική

Μεσόγειο

(Karamanlidis et al. 2014; Karamanlidis et al. 2016b). Σε σχέση με το μιτοχονδριακό DNA
βρέθηκαν πρωτίστως άτομα με το γενότυπο ΜΜ01 και λιγότερα με το γενότυπο ΜΜ02, ενώ
δεν βρέθηκαν άτομα με το γενότυπο ΜΜ03, που είναι χαρακτηριστικός του Ιουνίου, ή το
γενότυπο ΜΜ04 , που έχει βρεθεί μόλις μια φορά μέχρι σήμερα στην Κάρπαθο. Τα
αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν την εξαιρετικά χαμηλή γενετική ποικιλότητα που έχει
παρατηρηθεί στο μιτοχονδριακό DNA στο είδος (Karamanlidis et al. 2016b), καθώς επίσης
και την ύπαρξη (γενετικής) δομής στον πληθυσμό της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα,
που διαχωρίζεται μεταξύ των πληθυσμών του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους. Τα
αποτελέσματα σχετικά με το μιτοχονδριακό DNA συμφωνούν επίσης και με τα
αποτελέσματα των μικροδορυφορικών αναλύσεων, όπου επίσης παρατηρήθηκε εξαιρετικά
χαμηλός γενετικής ποικιλότητας. Τα αποτελέσματα, που είναι τα πιο πρόσφατα σχετικά με
τη γενετική ποικιλότητα του μικροδορυφορικού γονιδιώματος στην Ελλάδα είναι σε πλήρη
συμφωνία με τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών στη Μαυριτανία και την Ελλάδα
(Pastor et al. 2004; Pastor et al. 2007). Τέλος, η δυνατότητα ανάλυσης του
μικροδορυφορικού γονιδιώματος και η αύξηση της γενετικής πληροφορίας που αυτή
συνεπάγεται, έδωσε τη δυνατότητα μιας πιο λεπτομερούς ματιάς στη γενετική δομή του
πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα. Αυτή όχι μόνο επιβεβαίωσε την ύπαρξη
διακριτών πληθυσμών στο Ιόνιο και το Αιγαίο (Karamanlidis et al. 2016a), αλλά προκρίνει
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και το διαχωρισμό του Αιγαίου σε βόρειο και νότιο πληθυσμό. Σε σχέση με το αποτέλεσμα
αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι:
Α) όπως ήδη επισημάνθηκε τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής είναι ακόμα σε
πρωταρχικό στάδιο και χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση και επαλήθευση, και
Β) αν συνεχίσει η γενικότερη ανάκαμψη του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας στον
ελληνικό αλλά και τον ευρύτερο χώρο της ανατολική Μεσογείου, όπως αυτή καταγράφεται
σήμερα, σύντομα αυτή η δομή θα πάψει να υφίσταται.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα επιστημονικά δεδομένα για το είδος στην περιοχή της Γυάρου
αλλά και τις γενικότερες πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις για τη βιολογία και οικολογία της
μεσογειακής φώκιας μπορούμε να συνοψίσουμε τα σημαντικότερα συμπεράσματα ως εξής:
Η Γυάρος είναι μια εξαιρετικά σημαντική περιοχή για την αναπαραγωγή της μεσογειακής
φώκιας όχι μόνο σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, καθώς διαθέτει σημαντικά χερσαία
καταφύγια που χρησιμοποιούνται σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του έτους, ενώ συγχρόνως
εμφανίζει έναν σταθερό μέσο όρο 9,3 γεννήσεων ανά έτος την τελευταία δεκαετία.
Το μέγεθος του πληθυσμού του είδους που χρησιμοποιεί για αναπαραγωγή τη Γυάρο είναι
της τάξης των 65 ατόμων διαφόρων ηλικιών (εκτός νεογέννητων) και αντιστοιχεί περίπου
στο 9% του ελάχιστου εκτιμώμενου παγκόσμιου πληθυσμού και στο 18,5% του ελάχιστου
πληθυσμού που εκτιμάται ότι ζει στον ελληνικό χώρο. Παρόλα αυτά είναι πλέον φανερό ότι
ο πληθυσμός αυτός είναι «ανοιχτός» (δηλαδή κινείται και διαβιεί σε έναν πολύ μεγαλύτερο
της περιοχής μελέτης χώρο) και μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε το εύρος της γεωγραφικής
εξάπλωσής του και των αλληλεπιδράσεών του με άλλες περιοχές.
Αναπαραγωγικές παράμετροι (όπως η αναπαραγωγική περίοδος και η νεογνική
θνησιμότητα) δεν φαίνεται να διαφέρουν σημαντικά από άλλες σημαντικές και εξίσου καλά
μελετημένες περιοχές της χώρας. Παρόλα αυτά το γεγονός ότι στη Γυάρο παρατηρείται η
χρήση ανοιχτών παραλιών από μητέρες για τη γαλουχία των μικρών τους παραμένει μέχρι
σήμερα ένα μοναδικό χαρακτηριστικό στον μεσογειακό χώρο και φαίνεται να οφείλεται στην
μακρόχρονη απομόνωση των αναπαραγωγικών καταφυγίων του είδους στο νησί από
ανθρώπινες δραστηριότητες.
Όσον αφορά στη διαχείριση και αποτελεσματική προστασία του συγκεκριμένου πληθυσμού
και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θα πρέπει να σημειωθούν τα παρακάτω:
Μέσα από τις δράσεις του προγράμματος Cyclades-LIFE έγιναν θετικά βήματα για την
μελλοντική αποτελεσματική διαχείριση και προστασία του είδους στην περιοχή. Πιο
συγκεκριμένα:
Α) Η θαλάσσια περιοχή γύρω από τη Γυάρο θεσμοθετήθηκε ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής,
διασφαλίζοντας περαιτέρω την θεσμική προστασία του είδους στην περιοχή.
Β) Συντάχθηκε μια τεκμηριωμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη η οποία περιέχει μέτρα
διαχείρισης

ευρέως

αποδεκτά

από

τους

χρήστες

της

ευρύτερης

περιοχής,

συμπεριλαμβανομένων και των παράκτιων ψαράδων της Άνδρου και της Σύρου.
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Γ) Οργανώθηκε περαιτέρω το σύστημα επιστημονικής παρακολούθησης του είδους στην
περιοχή και δημιουργήθηκε ένας πλήρης κατάλογος φωτογραφικής αναγνώρισης και μια
βάση γενετικών δεδομένων, δυο εξαιρετικά σημαντικά εργαλεία για την μελλοντική
παρακολούθησή του.
Επιπρόσθετα και πέραν του προγράμματος Cyclades-LIFE με πρωτοβουλία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος η περιοχή εντάχθηκε στον νεοσύστατο Φορέα Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων.
Από την άλλη μεριά πολλά ζητήματα παρουσίασαν εξαιρετικές καθυστερήσεις ή δεν έγινε
εφικτό να ολοκληρωθούν όπως αρχικά είχαν σχεδιαστεί, με σημαντικότερο το πρότυπο
σύστημα φύλαξης/επιτήρησης της περιοχής το οποίο είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για την
παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο νησί και ειδικότερα
αυτών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τον πληθυσμό της μεσογειακής
φώκιας και την αναπαραγωγική του δραστηριότητα. Το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα
προβληματικό καθώς τα τελευταία χρόνια και μέσα από τις δράσεις επικοινωνίας και
ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Cyclades-LIFE τόσο
η Γυάρος όσο και ο πληθυσμός της μεσογειακής φώκιας έλαβαν εξαιρετικά μεγάλη
δημοσιότητα που δημιούργησε ένα έντονο ενδιαφέρον τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό
αλλά και διεθνές επίπεδο. Είναι σαφές ότι το ενδιαφέρον αυτό πέραν της θετικής του χροιάς
μπορεί ταυτόχρονα να δημιουργήσει επιπλέον πιέσεις σε έναν πληθυσμό ο οποίος μέχρι
σήμερα ήταν γενικά άγνωστος και ζούσε απομονωμένος από ανθρώπινες δραστηριότητες.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι για την αποτελεσματική διαχείριση
και προστασία του συγκεκριμένου πληθυσμού θα πρέπει:
Α) Η πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού διαχειριστικού
σχήματος στελεχωμένου με το κατάλληλο προσωπικό και εφοδιασμένου με τα απαραίτητα
μέσα και πόρους. Το διαχειριστικό αυτό σχήμα θα πρέπει να συντονίσει αποτελεσματικά
όλες

τις

διαχειριστικές

δράσεις

που

πραγματοποιούνται

ή

σχεδιάζονται

να

πραγματοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή.
Β) Να διασφαλιστεί η συνέχιση της επιστημονικής παρακολούθησης του είδους στην
περιοχή σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές, τα πρωτόκολλα και τις βάσεις
δεδομένων που ήδη έχουν δημιουργηθεί. Επίσης η επιστημονική παρακολούθηση του
είδους θα πρέπει να είναι ενταγμένη στο εθνικό σύστημα παρακολούθησης του είδους και
σε άμεση συνέργεια με το Εθνικό Δίκτυο Διάσωσης και Συλλογής Πληροφοριών για τη
μεσογειακή φώκια.
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Γ) Η διαχείριση του συγκεκριμένου πληθυσμού θα πρέπει να γίνεται σε συνάρτηση και
παράλληλα με διαχειριστικές δράσεις που πραγματοποιούνται σε εξίσου σημαντικές για το
είδος περιοχές των Κυκλάδων και επίσης να είναι ενταγμένη σε ένα συνολικό εθνικό σχέδιο
διαχείρισης της μεσογειακής φώκιας στον ελληνικό χώρο.
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A. DNA Analysis Methodology
DNA extraction
For skin and placenta tissue samples in ethanol, DNA extraction was performed using a salt
extraction protocol with a final step of chloroform clean up. For the buccal swaps, the
QIAamp DNA Mini Kit (QIAGEN) was used according to the manufacturer protocol and the
final elution was at 110 uL. For fecal samples, the QIAamp DNA Stool Mini Kit (QIAGEN)
was used according to the manufacturer's protocol. The Nucleospin DNA extraction kit
(Macherey-Nagel) was also used in some samples. After DNA extraction, DNA quantity was
measured on a NanoDrop and DNA quality was checked by electrophoresis on 1% agarose
gel.

Mitochondrial DNA analysis
A portion of the mitochondrial control region was amplified using the primers
MMS_dlp564_F (CCC GCG GCC TAT GTA ACT CG) and MMS_dlp564_R (TGC GCC
TCA TGG TTG TAT GA). Different combinations of PCR conditions were tested (annealing
Temperature and MgCl2 concentration) and the following PCR protocols were finally used:
All samples were first amplified in PCR reactions of 10 µL using the Kapa PCR kit
(KAPABIOSYSTEMS). Each reaction contained 2.0 μL of 5x KAPA Taq Buffer, MgCl2 at a
final concentration of 3.5 mM, 0.3 μL of 10mM KAPA dNTP Mix, 0.15 μΜ of each primer,
0.3 µL of 5U/ µL KAPA Taq DNA Polymerase, total DNA (usually at a concentration of
~10ng/µL) and HPLC deionized water (MERCK) to reach the 10 μL total volume. The
following thermocycling proﬁle was used: 3 min at 94 °C followed by 35 cycles of 45 s at
94 °C, 45 s at 59 °C and 60 s at 72 °C, with a final extension step at 72 °C for 5 min. PCR
products were electrophoresed on a 1% agarose/TAE gel, excised from the gel using sterile
razor blades and puriﬁed using Nucleospin® Extract II columns (Macherey Nagel). For
samples of low DNA quality, for which PCR amplification repeatedly failed, the QIAGEN
multiplex PCR kit was used following the manufacturer's kit instructions with total PCR
volume at 10ul and annealing T at 58 °C.
In other difficult samples, the KAPA HiFi HotStart PCR kit (KAPABIOSYSTEMS) was
used. In the latter case, each 10 µL reaction contained 2.0 μL of 5x KAPA HiFi Buffer, 0.3
μL 10mM KAPA dNTP Mix, 0.3 μΜ of each primer, 0.2 µL of 1U/ µL KAPA HiFi HotStart
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DNA Polymerase, 2.0 µL of Trehalose, total DNA (usually diluted 1:1) and the rest HPLC
deionized water (MERCK). The following thermocycling proﬁle was used: 180 sec at 95 °C
followed by 39 cycles of 20 s at 98 °C, 15 s at 59 °C and 30 s at 72 °C.
PCR products were electrophoresed on a 1% agarose/TAE gel, excised from the gel
using sterile razor blades and puriﬁed using Nucleospin® Extract II columns (Macherey–
Nagel). In most samples, 2-3 10μL PCR reactions were performed to obtain enough
products for sequencing. The purified PCR products were quantified with Nanodrop and
cycle-sequenced in both directions with Big Dye Terminator Ver. 3.1 (Applied Biosystems
Inc., ABI). The sequences were electrophoresed on an ABI 3130xl DNA sequencer (Applied
Biosystems Inc., ABI).
DNA sequences were edited using Bioedit (Hall, 1999) and aligned together with
homologue Monk seal sequences available at GenBank, using Aliview (Larsson, 2014).

Microsatellite DNA
Samples were genotyped for a set of 27 microsatellite loci that had been isolated from the
Hawaiian monk seal and other pinnipeds (Karamanlidis et al. 2014). The amplification of
these loci had been previously optimized in sets of 6 multiplex reactions that originally
contained 31 loci in total. In the current analysis, four loci were excluded (Msc19, Ms504,
Pv78, Hg6.3), since in a previous study they exhibited very low polymorphism or they were
monomorphic.
Samples were amplified for the following 27 loci:
Multiplex 1: Μsc03, Msc04, Msc09, Msc10, Msc13, Msc16.
Multiplex 2: Ms265, Ms647, Msc05
Multiplex 3: Msc01, Msc23, Hg6.1, Pv17, TBPV2
Multiplex 4: 2578, 3204, 10588, 12980, 14583
Multiplex 5: 11181, 10909, 8549, 16869
Multiplex 6: 17310, 6554, 8948, Pv11
Forward PCR primers for each locus were labeled with one of the three fluorescent dyes
FAM, HEX, ROX. PCR reactions were performed using the QIAGEN multiplex PCR kit
according to the following protocol.
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Reagent

Quantity

Qiagen Multiplex Master Mix

4.5 µL

Primer mix

3.0 µL

Q-Solution

0.5 µL

DNA

1.0 µL

Total

9.0 µL

PCR conditions (annealing temperature) were checked again for each multiplex and finally
the following thermal cycling program was used: An initial denaturation step at 95 °C for 15
min followed by 35-40 cycles of 30 s at 94 °C, 90 s at 59 °C and 30 s at 72 °C, with a final
step at 60 °C for 30 min. PCR products were diluted 1:80 for multiplexes 1-4 and 1:50 for
multiplexes 5-6. 1 μL of the dilution was added to 9 μL of formamide and Liz500 and
electrophoresed on an ABI 3130xl DNA sequencer (Applied Biosystems Inc., ABI). Alleles
were called using STRand Software (http://www.vgl.ucdavis.edu/informatics/strand.php).
Samples that did not amplify for all loci in the multiplex or were ambiguous were repeated at
least twice.

Statistical analysis
Genetic diversity indices and Hardy-Weinberg equilibrium
We used R Statistical Environment (Team 2010) and “adegenet” package (Jombart, 2008)
for data handling and calculation of genetic diversity indices – observed heterozygosity (Ho),
expected heterozygosity (He) and allelic richness (A). Probability of identity (PI) and
probability of identity of siblings (PIsib) were calculated according to Waits et al. (2001).
We used the procedure described in (Guo & Thompson 1992) with 1 000 000 steps in
Markov chain and 10 000 dememorization steps to detect per-locus significant departures
from Hardy-Weinberg equilibrium. The analyses were done in program Arlequin v3.5
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(Excoffier & Lischer 2010). Holm-Bonferronni multiple test correction (Holm 1979) with α =
0.05 threshold was used to correct for multiple testing.

Population structure
We explored genetic structure using spatial principal component analysis (sPCA). sPCA
(Jombart et al. 2008) is a recently developed multivariate method for detection of spatial
patterns in genetic variability. It directly includes spatial information in the model and yields
scores that summarize both the genetic variability and the spatial structure among
individuals or populations. Differently to most other methods for detection of genetic
structure it also allows disentanglement of local (strong genetic difference between
neighbours) and global structures (clines, patches, intermediates), and its utilization is not
contingent on a particular genetic model (Hardy-Weinberg or linkage equilibrium between
loci).
To correctly model geographic distances, we projected the GPS location data (WGS84) into
a metric Transverse Mercator projection (Greek grid). Spatial connectivity was
modelled using the Delaunay triangulation (Upton & Fingleton 1985). We used sPCA
scree plot to visually determine the number of components to be interpreted, and
Monte Carlo tests with 10,000 permutations to assess the existence of global and local
spatial structures (Jombart et al. 2008). The analysis was run in R statistical
environment (R Development Core Team 2011) using the “adegenet” package
(Jombart 2008).
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B. Necropsy Report
Species: Monachus monachus
Date found: 24/10/2017
Location: Gyaros island, Cyclades, Greece
Date of necropsy: May 6 2018
Necropsy by: Dr Frances Gulland (Marine Mammal Center, USA), Professor Anastasia
Komnenou (Veterinary School of Thessaloniki)
Carcass code: 3, frozen prior to necropsy
Age: Neonate (umbilicus patent, ductus arteriosus and foramen ovale patent, teeth level
with gums)
Sex: Female
Nutritional status: 1 (vertebrae, rib shapes visible through the skin)
Standard length (nose to tail): 102 cm.

Necropsy findings:
 The skin is sloughing in multiple sites.
 There are two holes in the skin, muscle and skull over the left temporal area of the head.
Spacing is approx. 3 cms. between the holes, suggestive of canine bite wound. There is
a small amount of haemorrhage in the subcutis over the skull and in the left neck area.
The left submandibular lymph node is deep red.
 Teeth are level with gum line, just erupting. Canine tips visible.
 The umbilical opening is patent flush with the skin, the cord is absent. The falciform
ligament and urachus are patent, no pus within lumen.
 The lungs are diffusely congested with mild interstitial edema. Lungs float in water.
 The heart is rounded, the ductus arteriosus is fully patent, and the foramen ovale is
open.
 The liver is diffusely congested; the gall bladder contains brown bile.
 The stomach contains a trace (approx.2 cc.) of yellowish creamy material suggestive of
milk. The intestines are empty. The colon and rectum contain green/brown pasty
material typical of meconium.
 Approx 10 Uncinaria parasites collected from intestinal contents. No hemorrhage
associated with the parasites.
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 The urinary bladder is empty.
Cause of death: Trauma. Bite wound to head.

Φωτογραφία 16. Νεκροψία νεογέννητης φώκιας από τη Γυάρο με τη συνεργασία MOm, Κτηνιατρικής Σχολής
Θεσσαλονίκης και Marine Mammal Center, USA

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

Σελίδα 58

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

Γ. Ενδεικτικές Καρτέλες Φωτοαναγνώρισης ατόμων μεσογειακής φώκιας
από τον πληθυσμό της Γυάρου

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

Σελίδα 59

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

Θηλυκά: F1_Ira
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Θηλυκά: F7_Celia
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Τελική Έκθεση Για την Κατάσταση της Μεσογειακής φώκιας στη νήσο Γυάρο

Σελίδα 65

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

Θηλυκά: F9_Valia

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

Σελίδα 66

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

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

Σελίδα 67

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

Θηλυκά: F21_Katerina

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

Σελίδα 68

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

Αρσενικά: M2_Rudy
MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας
Τελική Έκθεση Για την Κατάσταση της Μεσογειακής φώκιας στη νήσο Γυάρο

Σελίδα 69

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

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

Σελίδα 70

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

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

Σελίδα 71

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

Αρσενικά: M7_Filippos

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

Σελίδα 72

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

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

Σελίδα 73

Τελική Αναφορά
της Κατάστασης Διατήρησης της
Μεσογειακής Φώκιας
Monachus monachus
στη Νήσο Γυάρο
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