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ΚΕΛ - ΕΥΗ 

Η µεσογειακή φώκια Monachous Monachous 

είναι το σπανιότερο είδος φώκιας στον κόσµο 

και ένα από τα έξι περισσότερο απειλούµενα 

είδη . Από τα 18 είδη που υπάρχουν στον κόσµο 

οι συγκεκριµένες φώκιες ζουν στις θερµότερες 

περιοχές του πλανήτη Οι µεσογειακές φώκιες 

είναι από τα µεγαλύτερα είδη φωκιών και από 

τα λίγα µεγάλα θηλαστικά της Ελλάδας. Το 

µήκος τους φτάνει τα 3 µέτρα και το βάρος 

τους τα 350 κιλά. Το σώµα τους καλύπτεται 

από κοντό και στιλπνό τρίχωµα που ποικίλει 

από ανοικτό γκρι ως σκούρο καφέ ή µαύρο. Η 

κοιλιά είναι πιο ανοιχτόχρωµη. Τα θηλυκά 

συνήθως γεννούν 1 µικρό κάθε δύο χρόνια. 

Γεννούν πάντα στην ξηρά, µέσα σε σκοτεινές 

καλά προφυλαγµένες  σπηλιές  που στο βάθος 

οδηγούν σε παραλία. Η εποχή των γεννήσεων 

είναι από τον Αύγουστο ως το ∆εκέµβριο. Τα 
νεογέννητα έχουν µήκος 1 µέτρο και βάρος 15 

περίπου κιλά. Έχουν πυκνό τρίχωµα  

χρώµατος µαύρου. Για 3 µήνες περίπου από 
την ηµέρα της γέννησής τους, θηλάζουν και

έπειτα βγαίνουν σιγά σιγά και κυνηγούν την 
τροφή τους. 

Η Μεσογειακή Φώκια 
 

Η σταδιακή εξαφάνιση της 

φώκιας 

Κοντά στο θάνατο βρίσκονται στις ακτές της 

Βαλτικής εκατοντάδες µικρές φώκιες, που 

γεννήθηκαν τις τελευταίες εβδοµάδες. Οι 

φώκιες κινδυνεύουν να πεθάνουν εξαιτίας 

τους ψύχους, φαινόµενο που θεωρείται ότι 

αποτελεί συνέπεια των κλιµατικών αλλαγών, 

σύµφωνα µε την περιβαλλοντική οργάνωση 

WWF. Στις ακτές της Βαλτικής ζουν 7 µε 10.000 

φώκιες, και τις τελευταίες εβδοµάδες έχουν 

γεννήσει περίπου 1.500 µωρά. 
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Η Τροφή της Φώκιας 

Η µεσογειακή φώκια Monachous Monachous είναι 

το σπανιότερο είδος φώκιας στον κόσµο και ένα

από τα έξι περισσότερο απειλούµενα είδη. Από τα 

18 είδη που υπάρχουν στον κόσµο οι 

συγκεκριµένες φώκιες ζουν στις θερµότερες 

περιοχές του πλανήτη.

Οι µεσογειακές φώκιες είναι από τα µεγαλύτερα

είδη φωκιών και από τα λίγα µεγάλα θηλαστικά 

της Ελλάδας. Το µήκος τους φτάνει τα 3 µέτρα 

και το βάρος τους τα 350 κιλά. Το σώµα τους 

καλύπτεται από κοντό και στιλπνό τρίχωµα που 

ποικίλει από ανοικτό γκρι ως σκούρο καφέ ή

µαύρο. Η κοιλιά είναι πιο ανοιχτόχρωµη.

Τα θηλυκά συνήθως γεννούν 1 µικρό κάθε δύο 

Η αναζήτηση τροφής της φώκιας από την αρχαιότητα 

έως σήµερα…τα χαρακτηριστικά τους και ο τρόπος 
επιβίωσης και πολλαπλασιασµού τους. 

 

Baby φώκια 

“ Οι µεσογειακές φώκιες 

είναι από τα µεγαλύτερα 

είδη φωκιών και από τα λίγα 

µεγάλα θηλαστικά της 

Ελλάδας.” 

Σελίδα 2 Η Ζωή µιας Φώκιας 

χρόνια. Γεννούν πάντα στην ξηρά, µέσα σε 

σκοτεινές καλά προφυλαγµένες σπηλιές που στο 

βάθος οδηγούν σε παραλία. Η εποχή των γεννήσεων 

είναι από τον Αύγουστο ως το ∆εκέµβριο.

Τα νεογέννητα έχουν µήκος 1 µέτρο και βάρος 15 

περίπου κιλά. Έχουν πυκνό τρίχωµα χρώµατος 

µαύρου. Για 3 µήνες περίπου από την ηµέρα της 

γέννησής τους, θηλάζουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Της Εύης Μπενέτση 

 

Της Εύης Μπενέτση 

 



Φώκια µέσα στο νερό 

Τα είδη φώκιας 

Στην αρχαία Ελλάδα γνώριζαν τα ζώα αυτά που

ζούσαν κατά χιλιάδες από τις παραλίες της 

Χαλκιδικής (υπάρχει ένα παραθαλάσσιο µέρος στη 

Χαλκιδική µε το όνοµα Φώκιες) µέχρι την Κρήτη και 

την Κύπρο. Πολλοί αρχαίοι συγγραφείς τις 

αναφέρουν στα έργα τους ενώ σώζεται η 

απεικόνισή της σε µια υδρία ιωνικού εργαστηρίου . 

Η ιωνική πόλη Φώκαια έκοψε τον 6ο π.Χ. αιώνα 

νόµισµα µε απεικόνιση της φώκιας.

 

Σήµερα δυστυχώς η µεσογειακή φώκια monachous 

monachous έχει περιοριστεί σε µια µικρή θαλάσσια 

περιοχή των βόρειων Σποράδων που έχει 

χαρακτηριστεί εθνικό θαλάσσιο πάρκο (η έντονα 

γαλάζια περιοχή).

Τα ζώα που έχουν αποµείνει είναι ελάχιστα (κάτω 

από 50) .Οι λόγοι της δραµατικής (σε σηµείο 

εξαφάνισης) µείωσης της φώκιας είναι λίγο πολύ 

Η εκµετάλλευση της φώκιας 

Το ετήσιο κυνήγι φώκιας του Καναδά είναι το 

µεγαλύτερο κυνήγι για το εµπόριο των 

θαλασσίων θηλαστικών στον πλανήτη. 

Αντιµετωπίζοντας τη σκληρή κριτική του κόσµου 

για τη σκληρότητα και τη διάρκεια του κυνηγιού, 

η καναδική κυβέρνηση και η αλιευτική βιοµηχανία 

έχουν διαδώσει πολλή παραπληροφόρηση. 

Παρακάτω παρατίθενται τα βασικά στοιχεία για 

αυτό.                                                              

Ποιες φώκιες αποτελούν το στόχο στο 

κυνήγι; 

Οι φώκιες-άρπα είναι ο πρωταρχικός στόχος του 

κυνηγιού. Σε µικρότερο βαθµό κυνηγιέται η 

φώκια-κουκούλι (Hooded Seal ή Cystophora 

cristata). Το 2006 το 98% του πληθυσµού της 

φώκιας άρπα σκοτώθηκε ήταν κουτάβια ηλικίας 

κάτω των τριών µηνών.

 

Που σκοτώνονται οι φώκιες;

Το κυνήγι φώκιας γίνεται στους επιπλέοντες 

πάγους από την ανατολική ακτή του Καναδά σε 

δύο περιοχές: στο κόλπο του ST Lawrence 

Σελίδα 3Ο αγώνας της φώκιας 

γνωστοί και οφείλονται στις δραστηριότητες του 

ανθρώπου. φώκιες συχνά αναγκάζονται να 

διανύσουν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιόµετρα 

(η γαλάζια ριγωτή περιοχή δείχνει τη µέγιστη 

περιοχή µετακίνησής τους) για να βρουν την 

τροφή τους, που αποτελείται κυρίως από ψάρια και 

µαλάκια. 

 

(δυτικά της νέας γης και ανατολικά των νησιών 

Magdalen) και στο κόλπο Front (βόρειο-ανατολικά 

της νέας γης). Ποιος σκοτώνει τις φώκιες και 

γιατί; 

Το κυνήγι φώκιας είναι µια εκτός εποχής 

δραστηριότητα που διευθύνεται από τους ψαράδες 

της ανατολικής ακτής του Καναδά. Εξασφαλίζουν 

κατά µέσον όρο, ένα µικρό µέρος των ετήσιων 

εισοδηµάτων τους από αυτό, ενώ και το υπόλοιπο 

από την αλιεία. Στη Νέα Γη, όπου κατοικεί το 90% 

των κυνηγών φώκιας οι κυβερνητικές εκτιµήσεις 

καταγράφουν τουλάχιστον 4.000 ψαράδες οδος 

είναι ευαπόδεικτα σκληρή. Επειδή οι κυνηγοί 

πυροβολούν τις φώκιες από την κινούµενη βάρκα 

στην οποία στέκονται, τα κουτάβια είναι συχνά 

µόνο βαριά πληγωµένα. Επειδή εξάλλου οι κύριες 

βιοτεχνίες επεξεργασίας δερµάτων φώκιας στον 

Καναδά αφαιρούν $2 από την τιµή που 

καταβάλλουν για τα δέρµατα για κάθε τρύπα 

σφαίρας, οι κυνηγοί βασανίζουν τις φώκιες 

κτυπώντας τες περισσότερο από µία φορά. 
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“ Η σηµαντικότητα του 

οικοσυστήµατος της περιοχής από 

βιολογική και πολιτισµική άποψη, 

ώθησε την ελληνική πολιτεία το Μάιο 

του 1992, στο να ανακηρύξει την 

περιοχή ως προστατευόµενη, 

ιδρύοντας έτσι το Εθνικό Θαλάσσιο 

Πάρκο, το πρώτο της Ελλάδας και ένα 

από τα µεγαλύτερα σε µεσογειακό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο.” 

Σελίδα 4 Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου 
 
Της Κέλλυς Λιάπη 

Η Αλόννησος, µαζί µε έναν αριθµό από 
ερηµονήσια και βραχονησίδες, τη Περιστέρα, τα 
∆ύο Αδέλφια, τα Σκάντζουρα, τη Κυρα-Παναγιά, 
τα Γιούρα, τη Ψαθούρα και το Πιπέρι, 
συνθέτουν ένα νησιωτικό σύµπλεγµα 
απαράµιλλης οµορφιάς, που φιλοξενεί εκτός από 
ένα από τους µεγαλύτερους πληθυσµούς 
Μεσογειακής φώκιας στο κόσµο και άλλα σπάνια 
και απειλούµενα είδη χλωρίδας και πανίδας, 
όπως το γεράκι µαυροπετρίτης, τον αιγαιόγλαρο 
και το αγριοκάτσικο των Γιούρων. 
 
Η σηµαντικότητα του οικοσυστήµατος της 
περιοχής από βιολογική και πολιτισµική άποψη, 
ώθησε την ελληνική πολιτεία το Μάιο του 1992, 
στο να ανακηρύξει την περιοχή ως 
προστατευόµενη, ιδρύοντας έτσι το Εθνικό 
Θαλάσσιο Πάρκο, το πρώτο της Ελλάδας και ένα 
από τα µεγαλύτερα σε µεσογειακό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ίδρυση και η µετέπειτα 
διαχείριση του ΕΘΠΑΒΣ αποτέλεσε ένα 
σηµαντικό βήµα σε διεθνές επίπεδο για την 
προστασία της Monachus monachus. 
 

Η MOm, συνέβαλε καθοριστικά όχι µόνο στο 
σχεδιασµό και την ίδρυσή του, αλλά και στην 
οργάνωση και λειτουργία δραστηριοτήτων 
ζωτικής σηµασίας, όπως η εφαρµογή της 
νοµοθεσίας, η ενηµέρωση του κοινού και η 
παρακολούθηση της κατάστασης του 
πληθυσµού της Μεσογειακής φώκιας, σε 
συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές. 

 



Η καθηµερινή επαφή µαζί της του έχει 

δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσει αυτό 

το πλάσµα και να αναπτύξει µια 

ιδιαίτερη σχέση µαζί του. «Το βλέµµα 

της φώκιας είναι ιδιαίτερα εκφραστικό. 

Η φώκια είναι ανεξάρτητο και έξυπνο 

ζώο. Το ιδιαίτερα συγκινητικό είναι ότι 

αν κι έχει κυνηγηθεί από τον άνθρωπο 

και είναι -δικαιολογηµένα-

επιφυλακτική απέναντι του, αποζητά 

την επαφή µαζί του. Είναι µοναδικό το 

συναίσθηµα που αισθάνοµαι κατά την 

περίοδο της αναπαραγωγής, τους 

µήνες Σεπτέµβριο - Οκτώβριο και 

Νοέµβριο, βλέποντας τις φώκιες να 

γεννούν στις σπηλιές και τις παραλίες 

και να συµβιώνουν, να συνυπάρχουν µε 

Τα στοιχεία ενός  
ενηµερωτικού δελτίου 

Η λεζάντα είναι µια φράση 

που περιγράφει µια εικόνα ή 

ένα γραφικό. 

“Για να 

αιχµαλωτίσετε 

την προσοχή του 

αναγνώστη, 

τοποθετήστε 

εδώ µια 

ενδιαφέρουσα 

φράση ή 

απόφθεγµα.” 

Σελίδα 5Aναπαραγωγή της φώκιας 

το φυσικό περιβάλλον.  

Αισθάνοµαι ότι αν 

εξαφανίζονταν, κάτι θα 

έλειπε από τον κόσµο». 
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