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ΕΙΑΓΩΓΗ
Σε ςυνζχεια τθσ αναςκόπθςθσ του 2019 – 2020, ςτθν οποία είχαν περιγραφεί όλεσ οι
ενζργειεσ του ινςτιτοφτου ζωσ και τθ δράςθ τησ Εκπαιδευτικήσ παρουςίαςησ ςτα παιδιά
του 87ου Δημοτικοφ Σχολείου Θεςςαλονίκησ για τον ιππόκαμπο, ςτισ 14 Ιανουαρίου του
2020, ςυνεχίηουμε για το υπόλοιπο 2020 και το προγραμματιςμό μασ για το 2021.

Δυςτυχϊσ από το Μάρτιο του 2020 και με τθν εμφάνιςθ τθσ πανδθμίασ πολλζσ ενζργειεσ
αναβλικθκαν και άλλεσ ακυρωκικαν, αλλά οι ςθμαντικότερεσ από αυτζσ τελικά
υλοποιικθκαν.
Παρόλα αυτά ο ςυνολικόσ απολογιςμόσ για το 2020, ιταν παραγωγικόσ αφοφ
ολοκλθρϊκθκαν διάφορεσ δθμοςιεφςεισ, πειράματα, μετριςεισ, κακϊσ και ποικίλεσ
ενζργειεσ ευαιςκθτοποίθςθσ, εκπαίδευςθσ ι ςυμμετοχισ πολιτϊν, για το περιβάλλον και
τον πολιτιςμό τθσ κάλαςςασ.

ΙΠΠΟΚΑΜΠΟ ΕΝΑΛΙΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Α.Μ.Κ.Ε.
ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΝΑΛΙΑ ΕΡΕΤΝΑ

ΑΙΣΩΛΙΑ 2-4
ΣΚ15344 ΓΕΡΑΚΑ ΑΣΣΙΚΗ
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ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
Όπωσ και τα προθγοφμενα χρόνια , ζτςι και φζτοσ είχαμε υλικι και θκικι υποςτιριξθ από
πολλοφσ ανκρϊπουσ και από πολλοφσ φορείσ, τόςο από τον ιδιωτικό τομζα, όςο και από
δθμόςιουσ φορείσ. Θζλουμε όμωσ να τονίςουμε τθν υποςτιριξθ από τθν κοινότθτα του
Στρατωνίου, θ οποία είναι αρωγόσ ςε οποιαδιποτε δράςθ και δίπλα μασ ςε όποια ανάγκθ
προκφπτει.
Στοιχεία για του χορθγοφσ του ΙΕΙ κακϊσ και του τρόπου ςτιριξθσ μασ αναφζρονται ςτο
web site του ΙΕΙ.
ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Σχετικά με το ζτοσ που πζραςε θ υφιςτάμενθ εικόνα ςτθν περιοχι του παράλιου
Στρατωνίου, υπιρξε καλφτερθ από τθν περςινι. Η αλιεία ςτθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι ζχει
μειωκεί ςθμαντικά, δεν ςθμειωκικαν ακραία καιρικά φαινόμενα που να αλλοιϊςουν το
ενάλιο περιβάλλον, κακϊσ και με επιφυλάξεισ μποροφμε να ιςχυριςτοφμε μια μικρι
ανάκαμψθ – ςτακεροποίθςθ του πλθκυςμοφ.
Όταν αναφερόμαςτε ςε ανάκαμψθ, τονίηουμε πωσ θ παρουςία κάποιων ιππόκαμπων
είναι από μόνθ τθσ ανάκαμψθ. Εάν αναλογιςτοφμε πωσ το 2019, υπιρξαν καταδφςεισ που
είχαν εντοπιςτεί μονάχα ζνα άτομο, δθλαδι μόνο ζνασ ιππόκαμποσ!
Είναι γεγονόσ πωσ θ καταςκευι των τεχνθτϊν ενδιαιτθμάτων και ειδικά των μεταλλικϊν
κλουβιϊν, βοικθςαν ςθμαντικά ςτθ παροχι αςφαλϊν καταφυγίων ςτα λιγοςτά άτομα,
που μποροφμε εν δυνάμει να εντοπίηουμε.
Τζλοσ, οι μετριςεισ, οι βιντεοςκοπιςεισ τφπου «time-lapse», τα πειράματα με τα τεχνθτά
ενδιαιτιματα, μασ ζχουν οδθγιςει ςε ζνα αρχικό ςυμπζραςμα για τθν εξιγθςθ τθσ
παρουςίασ του πυρινα των ιππόκαμπων ςτο ςυγκεκριμζνο καλάςςιο ςθμείο. Τα
μεταλλικά κλουβιά αρχικά είχαν τοποκετθκεί ςε διαφορετικά βάκθ και ςθμεία. Ζπειτα
ςχεδόν μετά από ζνα ζτοσ ιμαςταν ςε κζςθ να παρατθριςουμε τθν ανάπτυξθ των
καλάςςιων επικακιςεων επάνω ςε αυτά κακϊσ και τθν εποίκθςθ τουσ από ιππόκαμπουσ.

Αυτό που παρατθρικθκε ιταν πωσ θ μεγαλφτερθ ανάπτυξθ των επικακιςεων κακϊσ
επίςθσ και το πλικοσ των ατόμων ιππόκαμπων που εντοπιςτικαν, ιταν ςτθ βαςικι
περιοχι ζρευνασ και μελζτθσ που ζχουμε εντοπίςει εδϊ και 14 χρόνια. Ο λόγοσ πρζπει να
οφείλεται ςτθν ρευματογραφία τθσ περιοχισ. Είναι γνωςτό πωσ όλοσ ο Στρυμωνικόσ
κόλποσ είναι πλοφςιοσ από χζρςεσ αποκζςεισ και φερτά υλικά. Αυτό κακιςτά τθν υδάτινθ
ςτιλθ ιδιαίτερα πλοφςια ςε τροφι και κρεπτικι. Μια απλι απόδειξθ που αξίηει να
αναφερκεί είναι πωσ μόλισ ςε χρονικό διάςτθμα δυο μθνϊν το ςχοινί του αγκυροβολίου
μασ καλφπτεται από μφδια. Ζτςι λοιπόν φαίνεται πωσ ςτο παράλιο Στρατϊνι ο
ςτροβιλιςμόσ των καλαςςίων ρευμάτων οδθγεί τθ μάηα των ςωματιδίων να διζρχεται από
τθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι κακιςτϊντασ τθν πλοφςια ςε τροφι. Ο ιππόκαμποσ, πλάςμα
χωρίσ ιδιαίτερα αναπτυγμζνο πεπτικό ςφςτθμα, ζχει τθν ανάγκθ να τρζφεται όλθ τθν
διάρκεια τθσ θμζρασ και επιμζνει να διαμζνει ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι ακόμα και εάν
αυτι δεν είναι τόςο φιλικό περιβάλλον. Μια περιοχι χωρίσ λιβάδια Ποςειδωνίασ ςτα
όποια μπορεί να κρφβεται και να ςυγκρατείται με τθν ουρά του, μια περιοχι με ζντονθ
κυματικι ενζργεια, θ οποία τον ταλαντεφει και ενίοτε τον παραςζρνει, αφινοντασ τον
εκτεκειμζνο ςτουσ κθρευτζσ του μζςα ςε μια ζρθμο από χρυςαφί άμμο.
Αλλά ςε μια περιοχι πλοφςια ςε τροφι. Εάν παρατθριςουμε τθν κατάςταςθ των
κλουβιϊν από τθν ανάπτυξθ των επικακιςεων ςτα 3 διαφορετικά ςθμεία που τα είχαμε
αρχικά τοποκετιςει, εφκολα κα αντιλθφκοφμε το μζγεκοσ τθσ υπερτροφίασ που
παρουςιάηεται ςτθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι.
Μια πρϊτθ υπόκεςθ εργαςίασ είναι λοιπόν πωσ αυτό είναι το αίτιο που τα τελευταία
χρόνια εντοπίηουμε μόνον ςτθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι ιππόκαμπουσ. Για κανζνα λόγο δεν
μποροφμε να ιςχυριςτοφμε πωσ δεν υπάρχουν αλλοφ ιππόκαμποι, απλά θ μείωςθ του
πλθκυςμοφ τουσ, ςτατιςτικά δεν επιτρζπει τον εντοπιςμό τουσ. Ενϊ ςτθ ςυγκεκριμζνθ
περιοχι ζνασ μικρόσ αρικμόσ του εναπομείναντα πλθκυςμοφ, φαίνεται πωσ βρίςκει
ακόμα εκεί καταφφγιο και εντοπίηεται ςχεδόν πάντα.

Ζνα δεφτερο ςθμαντικό γεγονόσ που ζλαβε χϊρα μζςα ςτο 2020, είναι θ πλθροφορία
αλλά και θ τεκμθρίωςθ τθσ φπαρξθσ ςθμαντικοφ πλθκυςμοφ ιππόκαμπων ςτθ
λιμνοκάλαςςα Αιτωλικοφ του Μεςολογγίου.
Ζπειτα από επικοινωνία του επαγγελματία δφτθ Λάμπρου Χαρζλου, ενθμερωκικαμε για
τθν φπαρξθ πλθκυςμοφ ιπποκάμπων ςτθν λιμνοκάλαςςα του Αιτωλικοφ. Σχεδόν αμζςωσ
μεταβικαμε ςτθν περιοχι και διενεργιςαμε καταδφςεισ. Η εικόνα που παρουςιάηει θ
λιμνοκάλαςςα είναι ενκαρρυντικι, υπολογίηοντασ πωσ ο πλθκυςμόσ των ατόμων των
ιπποκάμπων να ανζρχονται ςε εκατοντάδεσ.
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΙΚΑ
Η πανδθμία ςε ςυνδυαςμό με τθν μείωςθ τθσ αλιείασ και κεομθνίεσ που δεν ζπλθξαν το
χρόνο που πζραςε τθν περιοχι, δείχνουν να ςτακεροποιοφν τθν μείωςθ του πλθκυςμοφ
των ιππόκαμπων.
Η τοποκζτθςθ, ςυντιρθςθ και αφξθςθ των τεχνθτϊν ενδιαιτθμάτων που ζχουν
καταςκευαςτεί και εγκαταςτακεί ςτθ βαςικι περιοχι, κρίνεται ιδιαίτερα κρίςιμθ αφοφ
κεωροφμε πωσ ζχει ςυνειςφζρει ςθμαντικά ςτθν ςυγκράτθςθ αλλά και ςτθν ανάκαμψθ
του πλθκυςμοφ.

φντομθ επιςκόπθςθ ςθμαντικϊν ενεργειϊν
από το Φεβρουάριο του 2020 ζωσ ςιμερα

Φεβρουάριοσ του 2020
Αναφορά για το ΙΕΙ ςτο περιοδικό DIVE PACIFIC, New Zealand’s Dive Magazine.

Φεβρουάριοσ του 2020
Αναφορά για το ΙΕΙ ςτο περιοδικό DIVE LOG, Australia’s Premier Scuba Dive Magazine.

Μάρτιοσ του 2020
Προςταςία και μελζτθ των ιππόκαμπων με τθ ςυνδρομι τθσ «Επιςτιμθσ των Πολιτϊν»
Σκοπόσ τθσ εκδιλωςθσ ιταν να διερευνθκοφν οι προοπτικζσ τθσ ςχζςθσ μεταξφ
αυτόνομθσ κατάδυςθσ και επιςτιμθσ των πολιτϊν (citizen science). Θεωρϊντασ αυτζσ ωσ
δφο ςθμαντικοφσ πυλϊνεσ για τθν διαφφλαξθ τθσ ενάλιασ φυςικισ και πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ, για τθν βιωςιμότθτα ςτισ ελλθνικζσ κάλαςςεσ και για τθν πρόοδο τθσ
επιςτιμθσ του Ωκεανοφ, ηθτοφμενα ςτα πλαίςια αυτισ τθσ θμερίδασ είναι:

α) να παρουςιαςτοφν χαρακτθριςτικζσ εφαρμογζσ που αφοροφν ςε διαδικαςίεσ
ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ, εκπαίδευςθσ ι ενεργοφσ ςυμμετοχισ αυτοδυτϊν, για το
περιβάλλον και τον πολιτιςμό τθσ κάλαςςασ,
β) να αναδειχκοφν ωσ καλζσ πρακτικζσ οι μζχρι τϊρα ατομικζσ και ομαδικζσ
πρωτοβουλίεσ πολιτϊν για τθν άμεςθ ι τθν ζμμεςθ υποςτιριξθ επιςτθμονικοφ ζργου που
διεξάγεται ςτον ενάλιο χϊρο και
γ) να καταγραφοφν προςωπικζσ απόψεισ και προτάςεισ για τουσ τρόπουσ υπεφκυνθσ
εμπλοκισ εραςιτεχνϊν αυτοδυτϊν ι ενεργοφσ ςυμμετοχισ πολιτϊν ςε υποβρφχιεσ
ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ.

Απρίλιοσ του 2020
υγγραφι και Δθμοςίευςθ επιςτθμονικισ ανακοίνωςθσ (Paper)
Το ινςτιτοφτο και τα μζλθ του ςυμμετείχαν ςτθ ςυγγραφι επιςτθμονικισ ανακοίνωςθσ
(paper): Assessing population density and habitat use of Hippocampus species in a semiclosed north-eastern Mediterranean marine area (Stratoni, north Aegean Sea)
Correiaa,b,*, M., Paulo, D.a, Samara, E.c, Koulouri P. d , Mentogiannis, V.c and Dounas, C.d
a CCMAR, Universidade do Algarve, FCT, Campus de Gambelas, Faro, 8005-139, Portugal.
b Project Seahorse, Fisheries Centre, The University of British Columbia, 2202 Main Mall,
Vancouver, British Columbia V6T 1Z4, Canada.
c Hippocampus Marine Institute, Etolias 2-4, Gerakas, Attiki – 15344 – Greece.
d Hellenic Centre for Marine Research, Institute of Marine Biology, Biotechnology and
Aquaculture, Gournes Pediados, P.O. Box 2214, 71003, Heraklion, Crete, Greece.
*Corresponding author: tel: +351 289 800900; fax: +351 289 818353; e-mail:
mtcorreia@ualg.pt

Μάιοσ του 2020
Αυτοψία ςχετικά με τθν παρουςία Ιππόκαμπων ςτθ λιμνοκάλαςςα Αιτωλικοφ Μεςολογγίου
Ζπειτα από επικοινωνία του Λάμπρου Χαρζλου με το ινςτιτοφτο, ενθμερωκικαμε για τθν
φπαρξθ πλθκυςμοφ ιπποκάμπων ςτθν λιμνοκάλαςςα του Αιτωλικοφ. Ο Λάμπροσ Χαρζλοσ
είναι επαγγελματίασ δφτθσ ο οποίοσ μζνει μόνιμα ςτο Αιτωλικό και εργάηεται ςε
ιχκυοκαλλιζργειεσ ςε μονάδεσ ςτον Αςτακό. Επιςκζπτεται ςυχνά τθν λιμνοκάλαςςα
αλιεφοντασ ςε μικρό βάκοσ τςιποφρεσ και κεφαλόπουλα. Σχεδόν τα τελευταία 2 χρόνια
παρατθροφςε ιππόκαμπουσ. Οι ιππόκαμποι προκάλεςαν τθν εντφπωςθ του όπου και τουσ
παρακολουκεί ςυςτθματικά τα τελευταία 2 χρόνια ζωσ και ςιμερα. Σε μικρό βάκοσ και ςε
υφάλμυρα νερά με περιοριςμζνθ ορατότθτα, κολά νερά ςυναντά ςυχνά κυρίωσ
μεγαλόςωμουσ ιππόκαμπουσ. Άτομα ιπποκάμπων κυρίωσ Hippocampus gutulatus, ζχει
ςχεδόν εντοπίςει ςε όλθ τθν περιφζρεια τθσ λίμνθσ, με βαςικι όμωσ περιοχι του Αγίου
Ηλία. Μια περιοχι ςτθν οποία παρατθρείται μια ιδιαίτερθ πφκνωςθ ατόμων ιπποκάμπων.
Πικανϊν να οφείλεται ςε κάποια απόλθξθ φλζβασ ςτεριανϊν υδάτων, το γεγονόσ πωσ θ
ςυγκεκριμζνθ περιοχι είναι περιςςότερο απομακρυςμζνθ και απομονωμζνθ, είναι μόνο
υποκζςεισ εργαςίασ για μια πρϊτθ ερμθνεία τθσ προτίμθςθσ των ιππόκαμπων ςτθν
περιοχι του Αγίου Ηλία.

Ιππόθακπνο ζηε ιηκλνζάιαζζα ηνπ Αηηωιηθνύ.

Στθ ςυνζχεια θ επικοινωνία μασ με τον Λαμπρό ιταν ςχεδόν εβδομαδιαία, όπου μασ
ενθμζρωνε για τον αρικμό και το μζγεκοσ των ατόμων που εντόπιηε, το ςθμείο, τθν
κερμοκραςία και το βάκοσ. Ζςτελνε φωτογραφίεσ και βίντεο.
Ζτςι ςτισ 30 Μαΐου, ομάδα 2 ατόμων του ινςτιτοφτου αναχϊρθςε από τθν Ακινα, ϊςτε να
ςυναντιςει τον Λάμπρο και να καταδυκεί ςτθν περιοχι τθσ λιμνοκάλαςςασ του
Αιτωλικοφ ςτον Άγιο Ηλία.

Σηε ιηκλνζάιαζζα ηνπ Αηηωιηθνύ, ζηε πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Ηιία.

Κατάδυςθ ςτθν λιμνοκάλαςςα Αιτωλικοφ, περιοχι Άγιου Ηλία. Ακολουκϊντασ τον
Λάμπρο ξεκινιςαμε παράκτια υποβρφχια Νότιο-Ανατολικι πορεία, ςε βάκοσ από -0,5
μζτρα ζωσ και -2,5 μζτρα. Η ορατότθτα δεν ξεπερνοφςε το μιςό μζτρο και ο πυκμζνασ
χαρακτθρίηεται ιδιαίτερα πλοφςιοσ, από μφδια, μικροςκοπικά καρκινοειδι και πολλά
ακόμα είδθ. Με ςχετικά μεγάλθ διαςπορά και ςυχνότθτα μζςα ςε ζνα χρονικό διάςτθμα
περίπου 2 ωρϊν και μιασ απόςταςθσ περίπου 350 μζτρων, εντοπίςαμε παραπάνω από 25
μεγαλόςωμα άτομα. Στθν μεγάλθ πλειοψθφία τουσ αρςενικά. Σε βάκθ από 0,5 ζωσ 2
μζτρα. Στα 15 άτομα ςταματιςαμε να τα φωτογραφίηουμε αρικμθτικά και ςυνεχίςαμε
απλά ςυγκρατϊντασ μόνο τον ςυνολικό αρικμό. Η περιοχι προςφζρει ίςωσ το καλφτερο
δυνατό καμουφλάη. Κακιςτϊντασ τον εντοπιςμό τουσ ιδιαίτερα δφςκολο. Άτομα μεςαίου
μεγζκουσ κακϊσ και μικροφ μεγζκουσ δεν εντοπίςαμε κακόλου. Προφανϊσ είναι παρά
πολφ δφςκολοσ ο εντοπιςμόσ τουσ και θ παρατιρθςθ τουσ. Όλοι οι ιππόκαμποι που
εντοπιςτικαν ιταν μόνο του είδουσ Hippocampus gutulatus.

Σε ζναν από αυτοφσ τοποκετιςαμε για περίπου 3 ϊρεσ 5 κάμερεσ, με εγγραφι time lapse
βίντεο ανά 5 δευτερόλεπτα. Ζκτοσ των παρατθριςεων ςτον ιππόκαμπο, εντυπωςιακό
ιταν ζνα νερόφιδο και μια χελϊνα που πζραςε από τθν περιοχι που βιντεοςκοποφνταν.

Οη θάκεξεο time lapse πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζε 2 ζεκεία, έλα γηα θάζε
εκέξα.

Ιππόθακπνο ζην δάρηπιν ηνπ
Λάκπξνπ Χαξέινπ.

Τθν επόμενθ θμζρα καταδυκικαμε επίςθσ ςτθν ίδια περιοχι αλλά κινθκικαμε
ανεξάρτθτα υποβρυχίωσ, προσ εκτζλεςθ διαφορετικϊν εργαςιϊν.
Οι δφτεσ, διεξιγαν μια μζκοδο για τθν μζτρθςθ τθσ πυκνότθτασ του πλθκυςμοφ
(transects). Η μεκοδολογία είναι ανάπτυγμα μετροταινίασ μικουσ 50 μζτρων (όδευςθ).
Στο ςθμείο «0» ζναρξθ και ςθμείο λιξθσ το «50». Διερεφνθςθ τθσ 50 μζτρων όδευςθσ,
από ζνα αυτοδφτθ ςτθν εκάςτοτε πλευρά τθσ μετροταινίασ. Ζτςι π.χ. ο δφτθσ που
βρίςκεται αριςτερά τθσ μετροταινίασ καταγράφει τθν φπαρξθ ατόμων ιππόκαμπων ζωσ 3
μζτρα απόςταςθ από τθν μετροταινία.

Ζτςι εντοπίςτθκαν:
Στθ ΧΘ 00, απόςταςθ 1 μζτρου, κανονικοφ προσ μεςαίου μεγζκουσ κθλυκό.
Στθ ΧΘ 02, απόςταςθ 3 μζτρων, μεγάλου μεγζκουσ αρςενικό.
Στθ ΧΘ 47, απόςταςθ 3 μζτρων, μεγάλου μεγζκουσ αρςενικό
Στθ ΧΘ 49, απόςταςθ 3 μζτρων, μεγάλου μεγζκουσ αρςενικό
Στθν πλευρά τθσ ξθράσ (land side) εντοπιςτικαν ςυνολικά 2 άτομα.
Στθ ΧΘ 03, απόςταςθ 3 μζτρων, μεγάλου μεγζκουσ αρςενικό
Στθ ΧΘ 50, απόςταςθ 1 μζτρου, μεγάλου μεγζκουσ αρςενικό
Συνολικά ςε μια όδευςθ μικουσ 50 μζτρων και πλάτουσ 6 μζτρων εντοπιςτικαν 6 άτομα.

Επίςθσ ξανά τοποκετιςαμε για περίπου 3 ϊρεσ 5 κάμερεσ, με εγγραφι time lapse βίντεο
ανά 1 δευτερόλεπτο για τθν παρακολοφκθςθ και εγγραφι ενόσ ιππόκαμπου.

Στθ ςυνζχεια με το ςκάφοσ του πρόεδρου των αλιζων κ. Καργιοφφλλθ Σπφρο κάναμε
μερικζσ δειγματολθπτικζσ μετριςεισ αλατότθτασ.
Μετριςεισ αλατότθτασ τθσ υδάτινθσ ςτιλθσ. Το όργανο ιταν το YSI Pro30.

Ζτςι ζχουμε τισ κάτωκι μετριςεισ:
Γεωγραφικι Θζςθ

Βάκοσ ςε WM

Θερμοκραςία ςτο

Αλατότθτα (ppt*)

βάκοσ μζτρθςθσ
38,28.660Ν-021,18.284Ε

0,5

23.5c

16.2ppt

1

23.3c

16.3ppt

5

22.9c

16.4ppt

10

19,4c

16.7ppt

18

15.9c

17.9ppt

*Parts Per Thousand

Συμπεραςματικά ζχουμε διαδοχική πτώςη τησ θερμοκραςίασ ςτην υδάτινη ςτήλη από την
επιφάνεια ςτο πυθμζνα και αφξηςη τησ αλατότητασ.

Ανακεφαλαιϊνοντασ θ εικόνα που παρουςιάηει θ λιμνοκάλαςςα είναι ενκαρρυντικι,
υπολογίηοντασ πωσ ο πλθκυςμόσ των ατόμων των ιπποκάμπων να ανζρχονται ςε
εκατοντάδεσ. Όπωσ μασ πλθροφόρθςε και ο κ. Λάμπροσ Χαρζλοσ, ιππόκαμποι του είδουσ
Hippocampus hippocampus, ζχουν εντοπιςτεί ςε βορειότερο ςθμείο τθσ λίμνθσ όπου ο
πυκμζνασ χαρακτθρίηεται περιςςότερο αμμϊδθσ.
Στθν περιοχι που διερευνιςαμε του Άγιου Ηλία, οι ιππόκαμποι φαίνεται να μθν
απειλοφνται, αφοφ βρίςκονται ςε ρθχά νερά και θ μορφολογία του πυκμζνα δεν
επιτρζπει τθν αλιεία με ςυρόμενα εργαλεία.
Ο πρόεδροσ των αλιζων μασ πλθροφόρθςε πωσ ςχετικά ςυχνά αλιεφουν ιππόκαμπουσ ςτα
δίχτυα τουσ. Μασ είπε «πριν από 20 χρόνια, υπιρχαν χιλιάδεσ, ιταν γνωςτό αυτό!
Τϊρα πλζον θ λιμνοκάλαςςα πεκαίνει, ςτα -4 μζτρα πλζον το νερό είναι ανοδικό». Πωσ
το γνωρίηεισ αυτό, ρωτιςαμε; «το ηωντανό δόλωμα πεκαίνει μετά τα -4 μζτρα», μασ είπε.
Πράγματι κατά τθν διάρκεια τθσ 1θσ μασ κατάδυςθσ κατευκυνκικαμε προσ τα βακιά ϊςτε
να διερευνιςουμε τθν περιοχι ςε μεγαλφτερο βάκοσ.
Παρατθριςαμε πωσ μετά τα -4 μζτρα, το περιβάλλον γίνεται γκρι, ςκοτεινό και ςτα -5
μζτρα δεν παρατθριςαμε πλζον κανζνα ηωντανό οργανιςμό. Μια ηϊνθ πυκνοφ
υδρόκειου, ζχει μετατρζψει το μεγαλφτερο τμιμα τθσ λίμνθσ ανοδικό.
Η λίμνθ πεκαίνει. Γλυκά νερά και λιπάςματα, επιβαρφνουν τα νερά τθσ λίμνθσ. Η μείωςθ
του εμπλουτιςμοφ τθσ με φρζςκο καλαςςινό νερό επιβαρφνει επιπλζον τθν κατάςταςθ
τθσ. Στοιχεία τα οποία τα πληροφορηθήκαμε και δεν τα ζχουμε τεκμηριώςει ακόμα οι
ίδιοι.
Ζχουμε ιδθ ςυγκεντρϊςει ςχετικι βιβλιογραφία, ζχουμε μιλιςει με τον

πρϊθν

διευκυντι του φορζα, τον όποιου ζπαυςαν πρόςφατα τθν λειτουργία και ζχουμε
επικοινωνιςει επίςθσ με το πανεπιςτιμιο τθσ Πάτρασ και των Ιωαννίνων.

6 Ιουνίου του 2020
Παγκόςμια Ημζρα Περιβάλλοντοσ Εκελοντικόσ Κακαριςμόσ Λιμζνα Ιεριςςοφ

Στισ 6 Ιουνίου, Παγκόςμια Ημζρα Περιβάλλοντοσ, το ινςτιτοφτο μαηί με εννζα εκελοντζσ
δφτεσ και με τθν υποςτιριξθ δθμοτικϊν ςυμβοφλων του Διμου Αριςτοτζλθ
πραγματοποίθςαν δράςθ κακαριςμοφ του λιμανιοφ τθσ Ιεριςςοφ.

Η Ομάδα εντόπιςε, ανζλκυςε και απομάκρυνε πολλά ςκουπίδια από τον πυκμζνα τθσ
κάλαςςασ.

Αρχζσ Ιουνίου του 2020 – Ζργο ςτο πεδίο
Επίςκεψθ του ινςτιτοφτου ςτο Στρατϊνι, για τθν διενζργεια μετριςεων αλατότθτασ,
κατάδυςθ για τθν ςυλλογι των αιςκθτιρων «Hobo» και μεταφόρτωςθ – αποκικευςθ των
δεδομζνων ςτα αρχεία μασ.

Γξαθήκαηα κε εκεξνκελίεο θαη ζεξκνθξαζίεο από ηνλ έλα εθ ηω ηξηώλ αηζζεηήξωλ «Hobo»

Δεμηά βιέπνπκε ηα ην
όξγαλν κεηξήζεωλ
αιαηόηεηαο θαη
αθξηβώο δίπια έλα
όξγαλν λαπζηπινΐαο γηα
ηελ γεωαλαθνξά ηωλ
κεηξήζεωλ.

Δυο ςθμαδοφρεσ από τισ τζςςερισ, από αυτζσ που χωροκετοφν τον πυρινα των
ιππόκαμπων είχαν κοπεί. Η μια εντοπίςτθκε ςτισ ακτζσ του Στρατωνίου, επιςκευάςτθκε
και επανατοποκετικθκε.

Επαλαηνπνζέηεζε ηεο ζεκαδνύξαο.

Στθ ςυνζχεια επανατοποκετικθκαν οι αιςκθτιρεσ ςτισ κζςεισ τουσ για τθν διατιρθςθ τθσ
καταγραφισ των ςτοιχείων και τοποκετθκικαν ςε ζνα από τα «κλουβιά ξενοδοχεία»
κάμερεσ διακοπτόμενθσ καταγραφισ για παρατθριςεισ.

Πέληε θάκεξεο θαιύπηνπλ ζρεδόλ θάζε νπηηθή γωλία ηνπ θινπβηνύ, νη νπνίεο είηε ζηεξεώλνληαη επάλω ζηηο
πιεπξέο ή ζηεξεώλνληαη ζε κηθξνύο ηζηνύο πνπ έρνπλ εκπερηεί ζηελ άκκν.

Σηηγκηόηππν ην νπνίν είλαη από βίληεν πνπ έρεη ιεθζεί από ηελ κηα πιεπξά ηνπ θινπβηνύ. Σην βάζνο αξηζηεξά
δηαθξίλεηαη έλαο ηππόθακπνο.

Καταδφςεισ ζγιναν επίςθσ και ςτον φφαλο ςτθν περιοχι του καταφφγιου άγριασ ηωισ ςτθ
Μπροςτόμνιτςα. Ο φφαλοσ ςχεδόν ζνα χρόνο μετά από τθν ανάςυρςθ των
εγκαταλειμμζνων διχτυϊν, παρουςιάηει μεγάλθ βελτίωςθ ςτθν χλωρίδα και πανίδα.
Δείγματα ςφουγγαριϊν παρελιφκθςαν από τθν φφαλο για τθν ανεφρεςι νζων ειδϊν
γαςτερόποδων, δειγματολθψία από τθν οποία προζκυψε και θ κατωκι επιςτθμονικι
δθμοςίευςθ.

(Rissoella angeli n. sp. (Gastropoda: Heterobranchia: Rissoellidae) and additional new records of

molluscs for the Mediterranean and the Hellenic Seas. Xenophora Taxonomy, Vol 31, January 2021 T. MANOUSIS, G.
ZAMINOS, E. SAMARA, G. MBAZIOS & S. GALINOU-MITSOUDI)

Η βηνιόγνο ηνπ
ηλζηηηνύηνπ Ειίλα
Σακαξά, θαηά ηελ
ζπιινγή δεηγκάηωλ
από ηνλ ύθαιν.

Τζλοσ, τεκμθριωμζνο γεγονόσ είναι πλζον θ εξαφάνιςθ των δίκυρων όςτρακων «πίνα»,
που πλαιςίωναν τον πυκμζνα του φφαλου. Όςεσ εντοπιςτικαν ιταν νεκρζσ. Η «πίνα» ι
Pinna nobilis, ιταν ζνα από τα πιο μεγάλα και εντυπωςιακά δίκυρα όςτρακα ςτθ
Μεςόγειο, θ οποία πλζον κινδυνεφει με εξαφάνιςθ. Στισ 15 Ιανουαρίου του 2020, θ
Διεκνισ Ζνωςθ Προςταςίασ τθσ Φφςθσ, ανακοίνωςε πωσ τθν εντάςςει ςτθν Κόκκινθ Λίςτα
Απειλοφμενων Ειδϊν ωσ «κρίςιμο κινδυνεφων είδοσ».

Νεθξή «πίλα» ζηελ πεξηνρή ηνπ πθάινπ.

Ιοφλιοσ του 2020
Γυρίςματα για τθν εκπομπι «Mare-TV» που είχε αφιζρωμα ςτθν Βόρειο – Ανατολικι
Χαλκιδικι, για το γερμανικό κρατικό κανάλι ZDF. Επιςκεφτικαν τισ εγκαταςτάςεισ του
ινςτιτοφτου ςτο Στρατϊνι, μασ ςυνόδεψαν ςτισ καταδφςεισ για δυο θμζρεσ και
παρακολοφκθςαν τθν εξζλιξθ ενόσ πειραματικοφ ςυςτιματοσ που δοκιμάηαμε για πρϊτθ
φορά.

Ιοφλιοσ του 2020 – Ζργο ςτο πεδίο
Επίςκεψθ του ινςτιτοφτου ςτο Στρατϊνι, για επανάλθψθ των μετριςεων αλατότθτασ,
παρακολοφκθςθ των κλουβιϊν «ξενοδοχείων» και δόκιμθ ενόσ νζου ςυςτιματοσ, του
οποίου, ο ςχεδιαςμόσ ζχει ξεκινιςει από το 2019.

Οη ζέζεηο πνπ γίλνληαη νη κεηξήζεηο αιαηόηεηαο.

Τν αηζζεηήξην κέηξεζεο ηεο αιαηόηεηαο.

Συνεχιςτικαν οι δόκιμεσ για τθν καταςκευι του πρωτότυπου ςυςτιματοσ οπτικισ
παρακολοφκθςθσ (monitoring) και προςταςίασ για τον ιππόκαμπο και τθν ςυγκεκριμζνθ
περιοχι που ςυναντάται ο πλθκυςμόσ του ιππόκαμπου (πυρινασ) ςτο Στρατϊνι
Χαλκιδικισ.
Το ςφςτθμα NOUS - uNdersea vision sUrveliance System, είναι ζνα καινοτόμο μοναδικό
ςφςτθμα που ςχεδιάηεται και καταςκευάηεται από το ινςτιτοφτο, τθν ομάδα NOUS και τθν
Σχολι Ναυπθγϊν Μθχανολόγων Μθχανικϊν, του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου
(Ε.Μ.Π.).
Είναι ζνα υποβρφχιο ςφςτθμα οπτικισ παρακολοφκθςθσ για τθν παρατιρθςθ των
ιππόκαμπων αλλά και άλλων οργανιςμϊν, με μόνιμθ καταγραφι εικόνασ & βίντεο και με
δυνατότθτα

ρφκμιςθσ

τθσ

ςυχνότθτασ

δειγματολθψίασ.

Το

ςφςτθμα

είναι

αυτοτροφοδοτοφμενο με φωτοβολταϊκά, τα οποία βρίςκονται τοποκετθμζνα ςε
ςθμαδοφρα ςτθν επιφάνια.
Κατά τθν δοκιμι αυτι εγκαταςτάκθκε το ςφςτθμα για εικοςιτζςςερισ ϊρεσ, ελζγχοντασ
τθν ςφνδεςθ τθσ υποβρφχιασ κάμερασ με το ςτακμό (ςθμαδοφρα) ςτθν επιφάνεια.

Δοκιμάςτθκαν επίςθσ θ υποβρφχια ζδραςθ τθσ κάμερασ, θ καταλλθλότθτα του
διαμετριματοσ του φακοφ καταγραφισ, κακϊσ και οι προβολείσ υπζρυκρθσ ακτινοβολίασ
(infra-red) για λιψεισ ςτο ςκοτάδι και ο φακόσ led που ενεργοποιείται κατά εντολι.

Πξνεηνηκαζία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηα γξαθεία ηνπ ηλζηηηνύηνπ ζην Σηξαηώλη.

Η ζεκαδνύξα ηνπ ζπζηήκαηνο κε κηα κηθξή θωηνβνιηαηθή κνλάδα. Η ζεκαδνύξα ηνπ ζπζηήκαηνο θέξεη επίζεο
θαη κηα ππέξ-επξπγώληα θάκεξα γηα νπηηθή παξαθνινύζεζε ζηελ επηθάλεηα.

Σηηγκηόηππν από βίληεν ηεο ππνβξύρηαο θάκεξαο
ηνπ ζπζηήκαηνο

Σηηγκηόηππν από βίληεν ηεο ππνβξύρηαο θάκεξαο
λύρηα θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ θωηηζηηθνύ ηνπ led

Ανακεφαλαιϊνοντασ το ςφςτθμα λειτοφργθςε ικανοποιθτικά, καταγράφοντασ υλικό
βίντεο και από τισ δυο κάμερεσ, αυτόνομα με δίκθ του τροφοδοςία (stand alone) χωρίσ
όμωσ να επιτφχουμε αςφρματθ επικοινωνία.

Πξνζαξκνγή θαη δόθηκεο γηα ηελ αζύξκαηε ζύλδεζε κε ην ζύζηεκα, κέζω ηνπ δηθηπνύ ηεο θηλεηήο ηειεθωλίαο,
GSM, ζηα γξαθεία ηνπ ηλζηηηνύηνπ ζην Σηξαηώλη,.

επτζμβριοσ του 2020 & Μάρτιοσ του 2021
Αίτθςθ για χρθματοδότθςθ από το National Geographic
Το ινςτιτοφτο κατζκεςε ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για χρθματοδότθςθ από το National
Geographic ςτο πρόγραμμα: RECOVERY OF SPECIES ON THE BRINK OF EXTINCTION/IUCN &
Species Survival Commission (SSC). Λόγω τθσ πανδθμίασ, το πρόγραμμα χρθματοδότθςθσ
δε κα υλοποιθκεί όπωσ ιταν προγραμματιςμζνο αλλά κατ’ εξαίρεςθ για το ΙΕΙ, θ Ομάδα
Τεχνθτισ Νοθμοςφνθσ τθσ Microsoft που είναι ο τεχνικόσ ςφμβουλοσ και ςυνεργάτθσ του
National Geographic, ηιτθςε να γίνουν περαιτζρω ενζργειεσ για τθ ςυνεργαςία μεταξφ ΙΕΙ
και Microsoft AI, γιατί κατά διλωςθ τουσ ζχουν «εντυπωςιαςτεί» από τθν πρόταςθ.
Η πρόταςθ επανεξετάηεται και κα ζχουμε τθν πρϊτθ τουσ απάντθςθ ςτισ 23 Απριλίου του
2021.

Δεκζμβριοσ του 2020
Για πρϊτθ φορά Live Streaming από το πρωτότυπο ςφςτθμα NOUS
Μετάδοςθ εικόνασ από τθν αποικία των ιππόκαμπων ςε πραγματικό χρόνο

Επίςκεψθ του ινςτιτοφτου ςτο Στρατϊνι, για να ςυνεχιςτοφν οι δόκιμεσ του πρωτότυπου
ςυςτιματοσ οπτικισ παρακολοφκθςθσ (monitoring) NOUS - uNdersea vision sUrveliance
System. Σχεδόν λίγο πριν το τζλοσ του 2020, λειτοφργθςε θ επικοινωνία με το ςφςτθμα
και ο εξ αποςτάςεωσ πλιρθσ ζλεγχοσ του. Πραγματοποιικθκαν καταδφςεισ και για
πρϊτθ φορά παγκοςμίωσ ζγινε Live Streaming μετάδοςθ από υποβρφχιεσ κάμερεσ από
τον πυρινα των ιπποκάμπων.
Το ςφςτθμα αποτελεί μία ιδιαίτερα καινοτόμα λφςθ, θ οποία ζχει ιδθ αποςπάςει
κετικότατθ αξιολόγθςθ και αποδοχι από ςθμαντικοφσ φορείσ (Υπουργείο Πολιτιςμοφ,
National Geographic, Microsoft, Κυβζρνθςθ τθσ Πορτογαλίασ κλπ).

Τνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο

Η ζεκαδνύξα ζηελ επηθάλεηα

Η ζεκαδνύξα επηθαλείαο

Η ππνβξύρηα θάκεξα

Ιανουάριοσ του 2021
Αναφορά για το ΙΕΙ ςτο περιοδικό SCUBAVERSE - The World's Best Online Dive
Companion / “SAVING SEAHORSES DURING A PANDEMIA”

ΠΛΑΝΟ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΣΟΤ 2021 – ΣΟΧΟΙ



Πρωταρχικι δράςθ για το 2021 είναι θ ζναρξθ των εργαςιϊν και τθσ ςφνταξθσ μελετϊν
για τθ ςφνταξθ φακζλου αδειοδότθςθσ καταδυτικοφ πάρκου. Το καταδυτικό πάρκο
είναι θ απόλυτθ προτεραιότθτα για τθ διατιρθςθ και τθ διαςφάλιςθ του
εναπομείναντα πλθκυςμοφ ςτθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι. Η δθμιουργία ενόσ
καταδυτικοφ πάρκου είναι ότι ταχφτερο μπορεί να υλοποιθκεί. Αποτελεί ζργο που
ενιςχφει τον τουριςμό άρα κα ςτθριχτεί από τθν τοπικι κοινωνία, προάγει τθν
ευαιςκθτοποίθςθ για το περιβάλλον, παρζχει ερεφνα πεδίου, Citizen Science και
δθμιουργεί ζνα καταφφγιο για τουσ ιππόκαμπουσ αλλά και για πολλά ακόμα είδθ. Η
δθμιουργία

καταδυτικϊν

πάρκων

που

είναι

παράλλθλα

και

καλάςςιεσ

προςτατευόμενεσ περιοχζσ (MPA), είναι ίςωσ θ μόνθ ελπίδα για τθν διάςωςθ των
καλαςςϊν μασ. Πζρα από τθν Ευρωπαϊκι οδθγία, αποτελεί ίςωσ και τθν μόνθ άμεςθ
παγκόςμια ςτρατθγικι ϊςτε να διαςϊςουμε κάποιουσ πυρινεσ, ζωσ ότου
αντιμετωπίςουμε κακολικά και ςυνολικά τθν επιβάρυνςθ τθσ ατμόςφαιρασ και των
καλαςςϊν. Το προτεινόμενο

Καταδυτικό Πάρκο κα περιλαμβάνει ζνα καλάςςιο

τμιμα ςτο παράλιο Στρατϊνι (το οποίο υπερκαλφπτει τθν περιοχι όπου εντοπίηουμε
τον πυρινα τθσ αποικίασ των ιππόκαμπων) και ακόμα ζνα τμιμα ςε φφαλο, ςτθν
περιοχι του καταφφγιου άγριασ ηωισ ςτθ Μπροςτόμνιτςα (προβλζπεται από τον
Νόμο το Καταδυτικό Πάρκο να αποτελείται από πολλαπλζσ εκτάςεισ που δε
ςυνορεφουν). Ο φφαλοσ τον οποίο προτείνουμε ιταν ζνασ από αυτοφσ που
κακαρίςτθκαν και απομακρφνκθκαν τα δίχτυα-φαντάςματα (ςτα πλαίςια μίασ
διεκνοφσ δράςεωσ Ghost Fishing που οργάνωςε και υποςτιριξθ το IEI) και ςιμερα
βρίκει από ηωι.

 Προσ αυτι τθ κατεφκυνςθ, το ΙΕΙ βρίςκεται ςε αναηιτθςθ χρθματοδότθςθσ για τθν
εκπόνθςθ του ςυνόλου των μελετϊν και των υπθρεςιϊν που απαιτοφνται ςφμφωνα
με τουσ νόμουσ που διζπουν τθν ίδρυςθ και τθ λειτουργία των καταδυτικϊν
πάρκων/προςτατευόμενων περιοχϊν 3409/2005, 4296/2014, 4688/2020 για τθν
κατάκεςθ τουσ ςτο Τπουργείο Περιβάλλοντοσ (ΤΠΕΚΑ).
 Διοργάνωςθ του δευτζρου διεκνοφσ Summer School καλάςςιασ βιολογίασ με
αποκλειςτικό αντικείμενο τθν μελζτθ για τον Ιππόκαμπο του Στρατωνίου, αλλά και
άλλων ειδϊν που βρίςκονται υπό προςταςία και απειλοφνται με εξαφάνιςθ.
Διοργανϊνεται από το Ιππόκαμποσ Ενάλιο Ινςτιτοφτο και το Πανεπιςτιμιο τθσ
Πορτογαλίασ Universidade do Algarve Campus de Gambelas. Λόγο τθσ πανδθμίασ δεν
ζχουν οριςτικοποιθκεί οι θμερομθνίεσ διεξαγωγισ του ακόμθ.
 Συνεργαςία και υποςτιριξθ ςε φοιτθτζσ και ερευνθτζσ για τθν ςυγγραφι πτυχιακϊν
εργαςιϊν αλλά και επιςτθμονικϊν ςυγγραμμάτων.
 Σθμαντικι δράςθ δθμοςιότθτασ – ενθμζρωςθσ – διάδοςθσ του κοινοφ, κα είναι θ
κατάδυςθ μικρϊν παιδιϊν (θλικίασ περίπου 12 με 14 ετϊν,) ςτθν αποικία των
ιππόκαμπων με ταυτόχρονθ μετάδοςθ εικόνασ από υποβρφχιεσ κάμερεσ ςε μορφι live
streaming (nous.com.gr).
 Δθμιουργία εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων

για πανεπιςτιμια και ςχολεία από

ολόκλθρο τον κόςμο, ϊςτε να εντακοφν ςτθν ζρευνα και να αποκτιςουν πρακτικι
εμπειρία ςτο πεδίο. Το ινςτιτοφτο και θ κοινότθτα εργάηονται ςτο να υλοποιθκοφν οι
κατάλλθλεσ υποδομζσ για να ξεκινιςουν ςυςτθματικά τζτοιου τφπου προγράμματα.
Ήδθ διακζτουμε δυο ςκάφθ για τθν κάλαςςα, υποβρφχια τθλεκατευκυνόμενα
οχιματα,

κάλαμο

αποςυμπίεςθσ, αεροςυμπιεςτζσ

υψθλισ

πίεςθσ, πλοφςιο

καταδυτικό εξοπλιςμό, όργανα μετριςεων και τεκμθρίωςθσ. Η κοινότθτα ςφντομα
(εντόσ Μαΐου 2021) κα ζχει ολοκλθρϊςει τον ξενϊνα.

 Τζλοσ, διατιρθςθ των υποδομϊν του ινςτιτοφτου, ςυντιρθςθ αλλά και ενίςχυςθ των
τεχνθτϊν ενδιαιτθμάτων.

Φωηνγξαθίεο από ηνλ μελώλα πνπ
θαηαζθεπάδεη ε Κνηλόηεηα ηνπ
Σηξαηωλίνπ

Εκ μζρουσ του ΔΣ του «Ιππόκαμποσ Ενάλιο Ινςτιτοφτο»
Βαςίλησ Μεντόγιαννησ
Αντιπρόεδροσ Δ.Σ. «Ιππόκαμποσ Ενάλιο Ινςτιτοφτο»

