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Το πρόγραμμα Life αναβιώνει
παραδοσιακές καλλιέργειες στην Άνδρο

Ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος Life, που υλοποιείται από τον Δήμο
Άνδρου με τη συνδρομή του χρηματοδοτικού εγαλείου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
είναι οτι οι δράσεις του θα πρέπει να επικεντρωθούν στις πλέον άμεσες απειλές που
αντιμετωπίζουν τα είδη προτεραιότητας του προγράμματος. Στα ενδιαιτήματα, δηλαδή,
αναπαραγωγής και τροφοληψίας τους.

Η

μείωση και εγκατάλειψη των
παραδοσιακών γεωργικών
πρακτικών σε περιθωριακές εκτάσεις και αναβαθμίδες του
νησιού, αλλά και η μείωση των
πληθυσμών των κύριων θηραμάτων
τους, καθώς και η υποβάθμιση των
παράκτιων υγροτόπων της Άνδρου,
ήταν -και σε ένα βαθμό παραμένουν
ακόμα- απειλές που προκαλούν
πιέσεις στον πληθυσμό των Μαυροπετριτών και του Σπιζαετού.
Το πρόγραμμα Life στόχευσε στην
αναβίωση γεωργικών πρακτικών σε
εγκαταλειμμένους αγρούς (φωτό 1,
κάτω) που βοήθησαν στην αύξηση
των πληθυσμών των άγριων θηραμάτων του Σπιζαετού (πέρδικες
– λαγοί-μικρόπουλα). Η ομάδα του Life συνεργάστηκε με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

θέλοντας να εμβαθύνει στις πρακτικές που ακολουθούσαν οι παλιοί αγρότες. Βρέθηκε σε κάθε
οικισμό του νησιού και συζήτησε με αγρότες,
καταγράφοντας πολύτιμες πληροφορίες.
Επίσης, προχώρησε στη συλλογή και διάσωση
τοπικών ποικιλιών κηπευτικών, σπαρτών κλπ
(φωτό 2, πάνω), τις οποίες διατηρεί στην εγκεκριμένη από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
τράπεζα σπόρων της Άνδρου.
Τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών έχουν
αρχίσει να γίνονται ορατά, καθώς μέσα στους
αγρούς που καλλιεργούνται από την ομάδα του
Life και γύρω από αυτούς παρατηρείται αύξηση
των πληθυσμών του λαγού και της πέρδικας.
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Μαθητές
παρακολούθησαν
απελευθέρωση
μαυροπετριτών

Τ
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Μαυροπετρίτης:
Ένας «παράξενος
ταξιδιώτης»
Ο μαυροπετρίτης είναι ένα από τα
τέσσερα είδη πουλιών που προστατεύει το πρόγραμμα Life Άνδρου. Πρόκειται για ένα μεσαίου
μεγέθους γεράκι, το οποίο εμφανίζεται στο Αιγαίο (και ειδικά στην
Άνδρο) τον μήνα Απρίλιο, προερχόμενο από την Ανατολική Αφρική –
και κυρίως τη Μαδαγασκάρη, όπου
διαχειμάζει από τον Οκτώβριο.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η
Ελλάδα φιλοξενεί σχεδόν όλο τον

έσσερις μαυροπετρίτες
απελευθερώθηκαν, στις
περιοχές Κορθίου και Γαυρίου, κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού. Η απελευθέρωση
αποτελεί μέρος των δράσεων
που πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο του προγράμματος Life
Άνδρου.
Οι τέσσερις μαυροπετρίτες
είχαν τραυματισθεί και αφού
τους παρασχέθηκαν οι πρώτες
βοήθειες και αποκαταστάθηκαν πλήρως τα προβλήματα
που αντιμετώπιζαν (χάρη στην
πολύτιμη βοήθεια της ΑΝΙΜΑ),
επανεντάχθηκαν στο φυσικό
τους περιβάλλον, σε δυο εκδηλώσεις τις οποίες παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον
αρκετοί κάτοικοι και επισκέπτες

του νησιού, αλλά και μαθητές
από την κατασκήνωση της
Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου,
Ανδρου κλπ, που λειτουργεί
κάθε καλοκαίρι στην περιοχή
«Τρομάρχια». Σημειώνουμε
πως στον Όρμο Κορθίου, εκτός
από το Κέντρο Ενημέρωσης για
το Life, λειτουργεί και κέντρο
πρώτων βοηθειών, για τραυματισμένα πουλιά.
Πριν τις απελευθερώσεις σε
Κόρθι και Γαύριο, έγινε ενημέρωση για το πρόγραμμα LIFE
Ανδρου και τις δράσεις του, καθώς βασικός στόχος παραμένει
η ευαισθητοποίηση του κόσμου
και η αύξηση του αριθμού των
εθελοντών που προσφέρουν τη
βοήθειά τους στην υλοποίηση
του προγράμματος.

Ηλεκτρονική περιοδική έκδοση για το πρόγραμμα Life Άνδρου
• Υπεύθυνος Εκδοσης: Γιάννης Μηνδρινός
• Κείμενα
• Επικοινωνία
Γιάννης Μηνδρινός
Δήμος Άνδρου,
Ισίδωρος Νικολάου
πρόγραμμα Life
Θανάσης Καρπούζης
Χώρα, 84500
Γιώργος Γιαννίσης
Τηλ. 22823 60200
• Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνδρομή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικός προγράμματος: “LIFE10 NAT/GR/000637 ANDROSSPA”)

• Κέντρο Ενημέρωσης
Life: 22820 62319
www.androslife.gr
E: info@androslife.gr
• Σχεδιασμός:
Αργύρης Κριθαρούλας

παγκόσμιο πληθυσμό του μαυροπετρίτη, κατά την περίοδο της
αναπαραγωγής. Υπολογίζεται ότι ο
παγκόσμιος πληθυσμός είναι περί
τα 15.000 ζευγάρια. Από αυτά, το
85% βρίσκεται στη χώρα μας κι
ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επισκέπτεται την Άνδρο.
Μέχρι τα τέλη Ιουλίου, οπότε ολοκληρώνεται η ωοτοκία, ο μαυροπετρίτης τρέφεται κυρίως με μεγάλα έντομα. Από τον Αύγουστο
και μέχρι τον Οκτώβριο, τρέφεται
αποκλειστικά με μεταναστευτικά
πουλιά, μία πηγή τροφής που, θεωρητικά, είναι ανεξάντλητη. Επει-
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Έκθεση
με τις δράσεις
του Life
στο Μπατσί
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ην ευκαιρία να γνωρίσουν
από κοντά το πρόγραμμα
LIFE, είχαν κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού οι κάτοικοι
και οι επισκέπτες του Μπατσίου, που είναι ένα από τα πλέον
τουριστικά μέρη της Άνδρου
και κάθε καλοκαίρι δέχεται
χιλιάδες επισκέπτες.
Στην έκθεση που λειτουργούσε
καθημερινά (18.00 – 23.00) από
τις 11 Αυγούστου μέχρι και τις
6 Σεπτεμβρίου, οι επισκέπτες
είχαν την ευκαιρία:
• Να γνωρίσουν τις δράσεις του
προγράμματος LIFE, μέσα από
φωτογραφίες και έντυπο υλικό.
• Να παρακολουθήσουν ντοκιμαντέρ διάρκειας μισής ώρας
με θέμα το πρόγραμμα LIFE και
το περιβάλλον της Άνδρου.
• Να ενημερωθούν για τους
τρόπους που μπορεί κάποιος
να γίνει εθελοντής στο πρόγραμμα.
• Να πληροφορηθούν τι μπορούν να κάνουν αν βρουν
τραυματισμένο πουλί και πώς
μπορεί να βοηθήσει το Κέντρο

Πρώτων Βοηθειών του προγράμματος.
• Να μάθουν πώς ένα πρόγραμμα το οποίο ασχολείται με το
περιβάλλον και την βιοποικιλότητα μπορεί να «δέσει» με τον
περιβαλλοντικό τουρισμό, που
τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σε συγκριτικό πλεονέκτημα
του νησιού.

• Η έκθεση συνεχίζεται μέχρι
και τον Οκτώβριο. Μέρες
και ώρες λειτουργίας: Κάθε
Παρασκευή & Σάββατο
18:00-22:00.

δή στα νησιά δεν υπάρχει επάρκεια
τροφής, οι μαυροπετρίτες αναγκάζονται να ταξιδέψουν και στην
ηπειρωτική Ελλάδα, αναζητώντας
την τροφή τους. Βασικός στόχος
του προγράμματος Life είναι, μέσα
από την αναβίωση παραδοσιακών
καλλιεργειών, να ενισχυθεί η τροφή του μαυροπετρίτη, αλλά και
των άλλων ειδών που προστατεύονται.
Η αναπαραγωγική του περίοδος
αρχίζει πολύ καθυστερημένα (Ιούλιο), σε σύγκριση με τα άλλα μεταναστευτικά πουλιά με συνέπεια
να μπορεί να συμπεριλάβει στη
διατροφή του την πληθώρα των
μεταναστευτικών ειδών ορνιθοπανίδας που πετούν πάνω από τη λεκάνη της Μεσογείου κατά τα τέλη
του καλοκαιριού και με κατεύθυνση προς Νότο. Ουσιαστικά οι μαυροπετρίτες (θα μπορούσε κανείς
να πει πως) έχουν προσαρμόσει
την περίοδο της αναπαραγωγής
τους στις ανάγκες να εξασφαλίζουν
επάρκεια τροφής –και μάλιστα
ενόψει του μεγάλου ταξιδιού προς
τη Μαγαγασκάρη, που διαρκεί, περίπου, ένα μήνα.
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