
 1

  
ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟ  ∆∆ΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ    

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΡΡΠΠΕΕΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ    
((ΕΕΛΛΕΕΡΡΠΠΕΕ))  

 
 

Τεύχος  7 
 
 

Περιεχόµενα 
 
ΗΗ  δδρράάσσηη  ττηηςς  ΕΕΛΛΕΕΡΡΠΠΕΕ .............................................................................................................................................................................................. 22 
ΕΕρρππεεττοολλοογγιικκήή  εεκκδδρροοµµήή ................................................................................................................................................................................................ 22 
ΣΣύύσστταασσηη  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ΕΕΛΛΕΕΡΡΠΠΕΕ.......................................................................................................................................... 33 
ΕΕξξααεεττήήςς  έέκκθθεεσσηη  γγιιαα  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττηηςς  ΟΟδδηηγγίίααςς  9922//4433//ΕΕΟΟΚΚ.......................................................................................... 33 
ΠΠρροοσστταασσίίαα  κκααιι  δδιιααχχεείίρριισσηη  εειιδδώώνν .......................................................................................................................................................... 44 
ΣΣχχεεττιικκάά  µµεε  ττηηνν  ΚΚοοιιννήή  ΥΥπποουυρργγιικκήή  ΑΑππόόφφαασσηη  γγιιαα  ττηηνν  δδυυττιικκήή  ΜΜήήλλοο.. .......................................................................... 44 
ΚΚόόκκκκιιννοο  ΒΒιιββλλίίοο  ααππεειιλλοούύµµεεννωωνν  ζζώώωωνν  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς........................................................................................................................ 55 
ΣΣππάάννιιαα  ννεερροοχχεελλώώνναα  αανναακκααλλύύππττεεττααιι  ξξααννάά  σσττηηνν  ΚΚααµµππόόττζζηη ................................................................................................ 66 
ΤΤρρίίαα  ννέέαα  εείίδδηη  σσααλλααµµάάννδδρρααςς .................................................................................................................................................................................. 77 
ΕΕππιισσττηηµµοοννιικκάά  ΣΣυυννέέδδρριιαα ...................................................................................................................................................................................... 77 
11οο  ΜΜεεσσοογγεειιαακκόό  ΕΕρρππεεττοολλοογγιικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο .................................................................................................................................................. 77 
66οο  ΣΣυυµµππόόσσιιοο  γγιιαα  τταα  LLaacceerrttiiddaaee  ττηηςς  ΜΜεεσσοογγεειιαακκήήςς  ΛΛεεκκάάννηηςς .............................................................................................. 88 
ΕΕρρωωττήήσσεειιςς  κκααιι  ααπποορρίίεεςς ........................................................................................................................................................................................ 99 

 

 



 2

ΗΗ  δδρράάσσηη  ττηηςς  ΕΕΛΛΕΕΡΡΠΠΕΕ  

ΕΕρρππεεττοολλοογγιικκήή  εεκκδδρροοµµήή  

Πριν από δύο χρόνια περίπου είχε προκύψει η ιδέα µιας “ερπετολογικής αποστολής” 
κατά την οποία η ΕΛΕΡΠΕ θα έρχονταν σε επαφή µε όσο το δυνατόν περισσότερο 
κόσµο που ενδιαφέρεται για τα ερπετά και τα αµφίβια. Η σκέψη που για καιρό έµενε 
στο επίπεδο των σχεδιασµών επί χάρτου έγινε πραγµατικότητα την περασµένη Άνοιξη, 
στις 29/4/2007. Η συµµετοχή ήταν κάτι παραπάνω από ενθαρρυντική και ο χώρος του 
ενός λεωφορείου που νοικιάστηκε αποδείχτηκε πολύ περιορισµένος για τις συνολικά 68 
αιτήσεις που δέχτηκε η ΕΛΕΡΠΕ. Έτσι τελικά ταξίδεψαν στη Στυµφαλία 48 άτοµα 
(τηρήθηκε αυστηρή σειρά προτεραιότητας) εκ των οποίων µέλη της Εταιρείας ήταν 
µόνο τα 4!  

Το µεγαλύτερο µέρος των εκδροµέων 
ήταν φοιτητές από Τµήµατα Βιολογικών 
Επιστηµών αλλά δεν έλειψαν και 
ερασιτέχνες ερπετολόγοι ή πολίτες που 
ενδιαφέρονται γενικότερα για θέµατα 
περιβάλλοντος. Τουλάχιστον συγκινητική 
ήταν η συµµετοχή ατόµων που ήρθαν 
εκτός Αθήνας και ταξίδεψαν και την 
προηγουµένη της εκδροµής ειδικά για να 
λάβουν µέρος σε αυτήν. Εκτός από 
φοιτητές του Πανεπιστηµίου της Αθήνας, 
που ήταν και οι περισσότεροι, υπήρξε 
αντιπροσώπευση και από τα Πανεπιστήµια 
Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων και Αιγαίου. 

Η διαδροµή των 2,5 ωρών µέχρι τη Στυµφαλία καλύφθηκε χωρίς να το καταλάβει 
κανείς καθώς οι συµµετέχοντες γνωρίστηκαν µεταξύ τους ενώ την τελευταία ώρα µέλη 
της Εταιρείας παρουσίασαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κύριων οµάδων των 
Ερπετών και των Αµφιβίων και ανάπτυξαν τους στόχους και τις δραστηριότητες της 
ΕΛΕΡΠΕ. 

Κατά το µεσηµέρι το λεωφορείο έφτασε 
στην περιοχή της Στυµφαλίας και οι 
εκδροµείς χωρίστηκαν σε τρεις µεγάλες 
οµάδες, σε κάθε µια από τις οποίες υπήρχε 
και ένα µέλος της ΕΛΕΡΠΕ. Οι οµάδες 
κινήθηκαν στην περιφέρεια της λίµνης µε 
σκοπό να καλύψουν όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη έκταση και να καταγράψουν 
όσο περισσότερα είδη. Σκοπός της κάθε 
οµάδας, πέρα από την παρατήρηση των 
ειδών, ήταν και η πρόσκαιρη σύλληψη 
αµφιβίων και ερπετών που στη συνέχεια 
παρουσιάστηκαν στο σύνολο των 
εκδροµέων. Οι συµµετέχοντες επέδειξαν 

εντυπωσιακό ενθουσιασµό και µετέτρεψαν την γρήγορη και πρόχειρη αυτή 
δειγµατοληψία κυριολεκτικά σε κυνήγι θησαυρού! Χάρη στο ζήλο τους µπορέσαµε όλοι 
να δούµε και φωτογραφίσουµε τα περισσότερα από τα είδη που εξαπλώνονται στην 
λίµνη της Στυµφαλίας. Τις εντυπώσεις έκλεψαν ένα υπέροχο σπιτόφιδο, ένα ζευγάρι 

Η λίµνη Στυµφαλία (φωτ. Π. Παφίλης) 

 
(φωτ. Π. Παφίλης) 
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κρασπεδοχελώνες στο µέσο ερωτικού παροξυσµού και τα πολλά νεογέννητα νερόφιδα 
που κέρδισαν τα πλέον κολακευτικά και τρυφερά σχόλια.         

  

  
Κάποια από τα είδη που παρατηρήθηκαν στην ερπετολογική εξόρµηση στη λίµνη Στυµφαλία 
(φωτ. Ελ. Μενεξιάδου).   

Η περιήγηση συνεχίστηκε µε περίπατο στα µονοπάτια που έχουν διανοιχθεί στη δυτική, 
βραχώδη πλευρά της λίµνης και προσφέρουν καταπληκτική θέα όλης της λεκάνης 
απορροής της Στυµφαλίας και κατέληξε, χαρούµενη, κουρασµένη και πεινασµένη, σε 
ταβέρνα της περιοχής. 

Το κλίµα κατά την επιστροφή ήταν παραπάνω από θερµό και το σύνολο των 
συµµετεχόντων δήλωσε ότι ευχαρίστως θα έπαιρνε µέρος και σε µελλοντικές 
εξορµήσεις. ∆εν ήταν λίγοι εκείνοι που πρότειναν η επόµενη εκδροµή να είναι 
ολιγοήµερη και όχι ηµερήσια. Εθελοντές;!  

Παναγιώτης Παφίλης 
pafman@umich.edu 

ΣΣύύσστταασσηη  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ΕΕΛΛΕΕΡΡΠΠΕΕ  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΕΡΠΕ αποτελείται από τους:  
Πρόεδρος: Μαρία ∆ηµάκη 
Αντιπρόεδρος : Παναγιώτα Μαραγκού 
Γραµµατέας: Αχιλλέας ∆ηµητρόπουλος 
Αν. Γραµµατέας: Γιάννης Ιωαννίδης 
Μέλη:  Ευστράτιος Βαλάκος, Παναγιώτης Παφίλης 

ΕΕξξααεεττήήςς  έέκκθθεεσσηη  γγιιαα  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττηηςς  ΟΟδδηηγγίίααςς  9922//4433//ΕΕΟΟΚΚ..  

Το Μάιο 2007 η ΕΛΕΡΠΕ µαζί µε τις µη-κυβερνητικές οργανώσεις Αρχέλων, Ελληνική 
Ζωολογική Εταιρεία, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Medasset και WWF 
Ελλάς, έστειλαν επιστολή διαµαρτυρίας στον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε κ. Σουφλιά σχετικά µε 
τη διαδικασία σύνταξης της 2ης εξαετούς έκθεσης για την εφαρµογή της Οδηγίας 92/43 
στην Ελλάδα. Οι οργανώσεις σχολίαζαν αρνητικά το γεγονός ότι το ΥΠΕΧΩ∆Ε ζήτησε 
µε πολύ µεγάλη καθυστέρηση την εθελοντική συνεισφορά στοιχείων, γεγονός που 
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προβληµάτιζε ως προς την αρτιότητα του τελικού προϊόντος, χαρακτήριζαν 
αδικαιολόγητη την αναζήτηση ειδικών από οργανώσεις ή επιστηµονικούς φορείς µόνο 
σε έκτακτες περιπτώσεις και κάτω από ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, σε αντίθεση µε τη 
θεσµική εγκαθίδρυση µιας διαρκούς επικοινωνίας. Τελικά το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι 
η έλλειψη ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος παρακολούθησης, τουλάχιστον των πιο 
σηµαντικών ειδών και οικοτόπων. 

Οι οργανώσεις δεν έλαβαν ποτέ απάντηση από το ΥΠΕΧΩ∆Ε σε αυτή τους την 
επιστολή. Το σχέδιο της εξαετούς αναφοράς δηµοσιεύτηκε για διαβούλευση το 
φθινόπωρο 2007. Το τελικό κείµενο δεν είναι ακόµη διαθέσιµο. 

Παναγιώτα Μαραγκού 
WWF Ελλάς 

p.maragou@wwf.gr 

ΠΠρροοσστταασσίίαα  κκααιι  δδιιααχχεείίρριισσηη  εειιδδώώνν    

ΣΣχχεεττιικκάά  µµεε  ττηηνν  ΚΚοοιιννήή  ΥΥπποουυρργγιικκήή  ΑΑππόόφφαασσηη  γγιιαα  ττηηνν  δδυυττιικκήή  ΜΜήήλλοο..  

Όπως έχετε ήδη ενηµερωθεί, µετά από καθυστέρηση αρκετών ετών δηµοσιεύτηκε στο 
φύλλο 1071 (∆εκέµβριος 2006) της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως η Κ.Υ.Α. µε θέµα 
«Καθορισµός όρων και περιορισµών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της 
φύσης και του τοπίου σε χερσαία και υδάτινα τµήµατα της δυτικής Μήλου». 
Υπενθυµίζουµε ότι η συγκεκριµένα Κ.Υ.Α αφορά κατά κύριο λόγο στον καθορισµό των 
όρων προστασίας των σηµαντικότερων ενδιαιτηµάτων της ενδηµικής οχιάς της Μήλου 
–είδους προτεραιότητας στην Κοινοτική Οδηγία 92/43- και ότι η καθυστέρηση στην 
έκδοσή της οδήγησε ουσιαστικά στην καταδίκη της χώρας µας από το Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο. Τέλος καλό όλα καλά θα έλεγε κάποιος αλλά είναι πραγµατικά όλα καλά µε 
την νέα αυτή Κ.Υ.Α.;  

Σύµφωνα λοιπόν µε τη Κ.Υ.Α. ολόκληρη η δυτική Μήλος χωρίζεται σε τέσσερις Ζώνες 
Προστασίας. Στη Ζώνη Ι εντάσσονται οκτώ περιοχές, σχετικά µικρής έκτασης, οι 
περισσότερες από τις οποίες είναι σηµαντικές για την οχιά, ενώ η Ζώνη ΙΙ αποτελεί 
ουσιαστικά µια ενιαία περιοχή η οποία περικλείει και ενοποιεί τις περιοχές της Ζώνης Ι, 
µε την εξαίρεση της  Αχιβαδολίµνης και των Αλυκών. Σε µεγάλο βαθµό οι όροι για 
αυτές τις δύο Ζώνες είναι παρόµοιοι, καθώς ουσιαστικά απαγορεύονται οι εξορύξεις και 
η δόµηση, ενώ τίθενται όροι και για τις υπόλοιπες δραστηριότητες που παρέχουν έναν 
ικανοποιητικό βαθµό προστασίας στους οικοτόπους της δυτικής Μήλου. Παρόµοιο 
καθεστώς προστασίας παρέχει η ΚΥΑ και στη Ζώνη ΙV η οποία αφορά τις ακτές της 
νοτιοδυτικής Μήλου. Η ζώνη αυτή διαφοροποιείται από τις προηγούµενες στο ότι 
περιλαµβάνει κυρίως θαλάσσιο χώρο µαζί µε δύο, σχετικά µικρής έκτασης, περιοχές 
ξηράς που και αυτές έχουν ένα σχετικό ενδιαφέρον για την οχιά της Μήλου. ∆ηµιουργεί 
όµως πρόβληµα στους παράκτιους και µικρούς αλιείς της περιοχής καθώς εντός αυτής 
της θαλάσσιας ζώνης IV απαγορεύεται πλήρως η  παράκτια επαγγελµατική αλιεία µε 
δίχτυα και παραγάδια. Ανάγκη για τέτοια απαγόρευση δεν τεκµηριώνεται ωστόσο από 
καµιά µελέτη, ούτε και για την προστασία της µεσογειακής φώκιας.  

Οι τρεις αυτές ζώνες προστατεύουν επαρκώς ένα ποσοστό των σηµαντικών για την 
οχιά περιοχών αλλά όχι και το σύνολό τους. Ειδικότερα βλέπουµε ότι δεν 
συµπεριλαµβάνονται οι περισσότερες περιοχές κοντά σε ακτές και παραλίες. Το 
υπόλοιπο τµήµα της δυτικής Μήλου που περιλαµβάνει και εκτάσεις κρίσιµες για την 
οχιά, εντάσσεται στη Ζώνη ΙΙΙ (Περιοχή Προστασίας Π10). Οι όροι προστασίας σε αυτή 
τη Ζώνη διαφοροποιούνται αισθητά από τις άλλες τρεις. Η εκτός σχεδίου δόµηση 
επιτρέπεται, µε αύξηση όµως της αρτιότητας των οικοπέδων από τα τέσσερα στα οκτώ 
στρέµµατα. Αυτό δεν αναµένεται να δηµιουργήσει ιδιαίτερα σοβαρά προβλήµατα αν 
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λάβουµε υπόψη το ότι οι ιδιοκτησίες στην δυτική Μήλο είναι συνήθως πολύ µεγάλες, η 
κατάτµηση δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη βάσει της νοµοθεσίας, λόγω του σχετικά 
περιορισµένου οδικού δικτύου και µεγάλο µέρος των περιοχών αυτών έχουν χαρακτήρα 
δασικών εκτάσεων. ∆υστυχώς όµως επιτρέπεται και η δηµιουργία µεγάλων 
ξενοδοχειακών µονάδων µε ευνοϊκούς όρους κάλυψης σε σχέση µε την δόµηση για 
κατοικία, ανοίγοντας τον δρόµο στην βαριά τουριστική αξιοποίηση της δυτικής Μήλου 
µε το καταστροφικό ισπανικό µοντέλο ανάπτυξης. Η αρτιότητα των 50 στρεµµάτων για 
τις τουριστικές εγκαταστάσεις δεν αναµένεται να αποτελέσει σηµαντικό πρόβληµα στην 
τουριστική αξιοποίηση καθώς, όπως προαναφέρθηκε, οι ιδιοκτησίες είναι πολύ µεγάλες. 
Επιπλέον επιτρέπεται, εκτός της Ζώνης Ι, «η συντήρηση, βελτίωση και 
ασφαλτόστρωση του υφιστάµενου, κατά τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης, 
οδικού δικτύου και η διάνοιξη νέου». Το νέο οδικό δίκτυο όµως εκτός του ιδιαίτερα 
σηµαντικού προβλήµατος της θνησιµότητας της οχιάς που αναµένεται να επιδεινωθεί, 
θα έχει συνέπειες και για την κατάτµηση στην Ζώνη ΙΙΙ.  

Το χειρότερο όµως για την ζώνη ΙΙΙ εµφανίζεται στην συνέχεια. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
επιτρέπονται «Τα υφιστάµενα και νοµίµως λειτουργούντα µεταλλεία και λατοµεία 
καθώς και τα συνοδά τους έργα και οι τυχόν επεκτάσεις τους, ανανεώσεις ή 
τροποποιήσεις τους σε περιοχή για την οποία ισχύει η προβλεπόµενη στο πλαίσιο της 
δασικής νοµοθεσίας έγκριση επέµβασης και εφόσον εγκριθούν οι σχετικοί 
περιβαλλοντικοί όροι». Ας δεχτούµε ότι η αποµάκρυνση των λειτουργούντων 
λατοµείων δεν µπορεί να γίνει από την µια µέρα στην άλλη, στην ίδια όµως παράγραφο 
τα πράγµατα γίνονται ακόµα χειρότερα: «Η λειτουργία νέων µεταλλείων και λατοµείων 
επιτρέπεται ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µετά από 
σύµφωνη γνώµη των συναρµοδίων Υπουργών, για δραστηριότητες ιδιαίτερης 
οικονοµικής σηµασίας που µπορούν να πραγµατοποιηθούν για λόγους ουσιώδους 
δηµοσίου συµφέροντος και µετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων». ∆ηλαδή σε 
οποιοδήποτε σηµείο της Ζώνης ΙΙΙ, που περιλαµβάνει και κρίσιµους οικοτόπους για ένα 
είδος προτεραιότητας της 92/43, µπορεί να έχουµε νέα λατοµεία και µεταλλεία. Το 
κατά πόσο αυτό είναι συµβατό µε τους στόχους της 92/43 δεν είναι πλέον θέµα 
εξειδικευµένης γνώσης αλλά απλής κοινής λογικής.  

Η διάρκεια της Κ.Υ.Α. είναι δύο συν ένα χρόνια. Μετά την παρέλευση αυτού του 
χρονικού διαστήµατος πρέπει να αντικατασταθεί µε Προεδρικό ∆ιάταγµα. Υπάρχει 
δηλαδή η δυνατότητα για βελτίωση των επίµαχων σηµείων αλλά και ο κίνδυνος τα 
προβλεπόµενα στο µελλοντικό Π.∆. να είναι εις βάρος της προστασίας. Θα λειτουργήσει 
αυτό το χρονικό διάστηµα θετικά για την προστασία της δυτικής Μήλου; Αυτό είναι 
κάτι για το οποίο πρέπει να προσπαθήσουµε µε κάθε µέσο που έχουµε στη διάθεση 
µας.  

*  Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείµενο της ΚΥΑ µαζί µε τους σχετικούς χάρτες 
από την ιστοσελίδα της ΕΛΕΡΠΕ,  www.elerpe.org 

ΚΚόόκκκκιιννοο  ΒΒιιββλλίίοο  ααππεειιλλοούύµµεεννωωνν  ζζώώωωνν  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  

Με καθυστέρηση πολλών ετών, αφού το προηγούµενο Κόκκινο Βιβλίο που αφορούσε 
µόνο τα σπονδυλόζωα είχε εκδοθεί το 1992, ξεκίνησε η αναθεώρηση και 
επικαιροποίηση του Κόκκινου Βιβλίου των απειλούµενων ζώων της Ελλάδας. Το Κόκκινο 
Βιβλίο, που αναµένεται να εκδοθεί το καλοκαίρι του 2008 θα περιλαµβάνει επίσης και 
ασπόνδυλα. Το έργο επιβλέπει η Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία και χρηµατοδοτείται από 
το ΕΠ «Περιβάλλον» µε τη συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΕΤΠΑ. Η 
ΕΛΕΡΠΕ συµµετέχει ενεργά στην αξιολόγηση των ειδών ερπετών και αµφιβίων και θα 
σας ενηµερώνουµε για οποιαδήποτε εξέλιξη.  
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Στην ανάπτυξη του Κόκκινου Βιβλίου πολύτιµη αναµένεται να είναι η ανάλυση αλλά και 
η σχετική εµπειρία που απέκτησε η ΕΛΕΡΠΕ από τη σχετικά πρόσφατη (2006) έκδοση 
του Κόκκινου Βιβλίου για τα ερπετά και τα αµφίβια της λεκάνης της Μεσογείου (The 
status and distribution of reptiles and amphibians of the Mediterranean basin. 
http://www.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2006-027.pdf (1,27 ΜΒ)). 

Παναγιώτα Μαραγκού 
WWF Ελλάς 

p.maragou@wwf.gr 

ΣΣππάάννιιαα  ννεερροοχχεελλώώνναα  αανναακκααλλύύππττεεττααιι  ξξααννάά  σσττηηνν  ΚΚααµµππόόττζζηη  

Μια από τις µεγαλύτερες και λιγότερο γνωστές χελώνες του γλυκού νερού 
ανακαλύφθηκε στην Καµπότζη, στον ποταµό Μεκόνγκ γεννώντας ελπίδες ότι αυτό το 
απειλούµενο είδος µπορεί τελικά να σωθεί από την εξαφάνιση. Σε εξόρµησή τους 
ερευνητές από το Conservation International, το WWF, τη ∆ιεύθυνση Αλιείας της 
Καµπότζης, και το Cambodian Turtle Conservation Team βρήκαν αρκετά άτοµα του 
είδους  Pelochelys cantorii, της γιγαντιαίας χελώνας του Κάντορ. Βρήκαν επίσης φωλιά 
και συνέλεξαν αυγά τα οποία εκκολάφθηκαν στο εργαστήριο. Τα µικρά ελευθερώθηκαν 
στη φύση µαζί µε ένα ακόµη ενήλικο άτοµο και επιπλέον νεαρά που είχαν συλλέξει 
ψαράδες στην περιοχή. 

Η νεροχελώνα του Κάντορ έχει, αντί για χέλυο, δέρµα σαν ελαστικό στο οποίο 
προσκολλώνται τα πλευρά του ζώου δηµιουργώντας έτσι ένα προστατευτικό κάλυµµα. 
Για να προστατευτεί το είδος περνάει το 95% της ζωής της θαµµένο στην άµµο ή στη 
λάσπη αφήνοντας εκτεθειµένα µόνο τα µάτια και τη µύτη του. Μπορεί να φτάσει τα 2µ 
µήκος και βάρος πάνω από 50 κιλά. ∆ιαθέτει µακριά νύχια και γνάθους ικανούς να 
συνθλίβουν οστά. Ενεδρεύει και για να συλλάβει το θήραµά της εκτινάσσει το λαιµό της 
µε ταχύτητα µεγαλύτερη από το παροιµιώδες τίναγµα της κόµπρας. 

Το είδος είχε να παρατηρηθεί στην Καµπότζη από 
το 2003. Υπάρχουν λίγες αναφορές από το Λάος 
ενώ µοιάζει να έχει εξαφανιστεί από το Βιετνάµ 
και την Ταϊλάνδη. Χαρακτηρίζεται ως Απειλούµενο 
στο Κόκκινο Βιβλίο της IUCN. Απειλείται από το 
κυνήγι για το κρέας και τα αυγά της, αλλά και από 
την καταστροφή των ενδιαιτηµάτων της από 
φράγµατα, αρδευτικά δίκτυα και εκσκαφές. Το 
σηµείο όπου βρέθηκε αυτός ο νέος πληθυσµός 
είναι ένα σχεδόν παρθένο τµήµα του ποταµού 
Μεκόνγκ µε ψηλά παρόχθια δάση και πολλά 
νησιά. Η περιοχή ήταν απρόσιτη στους ερευνητές 

πολλά χρόνια καθώς αποτελούσε ένα από τα τελευταία οχυρά των Ερυθρών Χµερ.   

Για τη µελλοντική προστασία τους είδους το Conservation International, το WWF και το 
Cambodian Turtle Conservation Team σκοπεύουν να απασχολήσουν µέλη των τοπικών 
κοινοτήτων ως φύλακες των παραλιών ωοτοκίας ώστε να αποτρέψουν και την 
παράνοµη συλλογή των ζώων. Η νεροχελώνα αυτή θεωρείται εκλεκτό έδεσµα στο 
γειτονικό Βιετνάµ.  

Περισσότερες πληροφορίες: Chris Greenwood, WWF Cambodia, Τηλ: + 855 092 916 454, E-
mail: chris.greenwood@wwfgreatermekong.org 

© David Emmett / CI Cambodia 
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ΤΤρρίίαα  ννέέαα  εείίδδηη  σσααλλααµµάάννδδρρααςς    

Ανακαλύφθηκαν σε αποµακρυσµένη δασική περιοχή στην Κόστα Ρίκα, κατά τη διάρκεια 
ερευνητικής αποστολής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου στην Κεντρική 
Αµερική. Η ανακάλυψη αυτή ανεβάζει πλέον τον αριθµό των ειδών σαλαµάνδρας που 
απαντώνται στην Κόστα Ρίκα σε 43.  

Συνολικά έχουν αναγνωριστεί 300 είδη, τα περισσότερα στο Βόρειο Ηµισφαίριο αν και 
υπάρχουν προσθήκες: το 1998 ανακαλύφθηκαν 5 νέα είδη σε τροπική περιοχή στο 
Μεξικό. 

Από τα νέα είδη τα δύο ανήκουν στο νυκτόβιο γένος  
Bolitoglossa ενώ το τρίτο ανήκει στο γένος Nototriton 
και είναι µια µικροσκοπική σαλαµάνδρα που δεν 
ξεπερνά τα 3 εκατοστά. Τα τρία αυτά είδη, νέα για 
την επιστήµη, βρέθηκαν στο εθνικό πάρκο La 
Amistad, στα σύνορα Κόστα Ρίκας – Παναµά. Το 
πάρκο είναι σε µεγάλο βαθµό ανεξερεύνητο. 
Επιστήµονες πιστεύουν ότι πρόκειται για ένα κέντρο 
βιοποικιλότητας καθώς φιλοξενεί τα 2/3 όλων των 
ιθαγενών ειδών της Κόστα-Ρίκα. Ανάµεσά τους 
εκατοντάδες πτηνά, θηλαστικά, ερπετά και αµφίβια, 
αλλά και φυτά.  

Τα νέα είδη θα ονοµαστούν και θα καταγραφούν από επιστήµονες του Πανεπιστηµίου 
της Κόστα-Ρίκα. Σε αυτές του τις εξορµήσεις το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
συνεργάζεται µε επιστήµονες και κυβερνητικούς από τις δύο χώρες (Κόστα Ρίκα και 
Παναµά) ενώ το σχετικό πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από την Πρωτοβουλία ∆αρβίνος.  

Πηγή: BBC NEWS: http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/science/nature/7170205.stm 

ΕΕππιισσττηηµµοοννιικκάά  ΣΣυυννέέδδρριιαα  

11οο  ΜΜεεσσοογγεειιαακκόό  ΕΕρρππεεττοολλοογγιικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο  

Πραγµατοποιήθηκε στο Marrakech του Μαρόκου το 1ο Μεσογειακό Συνέδριο 
Ερπετολογίας µε τίτλο: «Βιοποικιλότητα και διαχείριση της φυσικής κληρονοµιάς».  

Η διάρκεια του Συνεδρίου 
ήταν από τις 16 µέχρι τις 
20 Απριλίου 2007 και 
πραγµατοποιήθηκε στις 
εγκαταστάσεις του Πανε-
πιστηµίου Cadi Ayyad. Τα 
θέµατα του συνεδρίου 
περιλάµβαναν συστηµατική 
αµφιβίων και ερπετών, 
παλαιοντολογία, τα αµφίβια 
και ερπετά της Αφρικής, τη 
µορφολογία, τη συµπερι-
φορά, την ταξινόµηση, τη 
φυσιολογία και την 
προστασία των ερπετών.  

Από την Ελλάδα στο 
συνέδριο παρουσιάστηκε 

Το είδος του γένους Bolitoglossa 
έχει µια έντονη κόκκινη λωρίδα στη 
ράχη.  

Το είδος Agama impalearis ζει τόσο επάνω στο έδαφος όσο και 
πάνω σε χαµηλούς τοίχους και θάµνους όπου σκαρφαλώνει 
επιδέξια (φωτ. Μ. ∆ηµάκη). 
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πόστερ που αφορούσε στη µορφοµετρική ανάλυση των χαµαιλεόντων. 

Το συνέδριο περιλάµβανε µια διήµερη εκδροµή στην περιοχή Ouarzazate που βρίσκεται 
ανατολικά από τα βουνά του Άνω Άτλαντα, κοντά στην έρηµο Σαχάρα. Στην περιοχή 
υπάρχουν 6 είδη αµφιβίων, 2 είδη στεριανές χελώνες, 14 είδη σαυρών και 8 είδη 
φιδιών.  
Στις  ηµιερηµικές εκτάσεις της περιοχής είχαµε την ευκαιρία να δούµε τα είδη: Bufo 
mauritanicus, Rana saharica, Testudo graeca, Agama impalearis, Uromastyx 
acanthinurus, Chamaeleo chamaeleon, καθώς και είδη του γένους Acanthodactylus. 

Μαρία ∆ηµάκη 
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 

mdim@gnhm.gr 

66οο  ΣΣυυµµππόόσσιιοο  γγιιαα  τταα  LLaacceerrttiiddaaee  ττηηςς  ΜΜεεσσοογγεειιαακκήήςς  ΛΛεεκκάάννηηςς  

Όπως είχαµε ανακοινώσει και στο προηγούµενο ενηµερωτικό µας, το 6ο Συµπόσιο για 
τα Lacertidae της Μεσογειακής Λεκάνης θα διοργανωθεί στη Λέσβο στις 23-27 Ιουνίου 
2008.∆ιοργανώνεται και υποστηρίζεται από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, το Τµήµα 
Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου και την 
ΕΛΕΡΠΕ.  

Κατά τη διάρκεια του Συµποσίου θα συζητηθούν διάφορα θέµατα που αφορούν τα 
Lacertidae της Μεσογείου. Το πρόγραµµα δεν έχει ακόµη οριστικοποιηθεί, ωστόσο θα 
διαρθρωθεί στις ενότητες «συστηµατική και εξέλιξη» και «∆ιατήρηση και 
Βιοποικιλότητα». Εκτός από προφορικές παρουσιάσεις και πόστερ, θα περιλαµβάνει 
επίσης γενικές οµιλίες από τους προσκεκληµένους οµιλητές Jonathan Losos (Harvard 
University), Erik Svensson (University of Lund), και Shai Meiri (Imperial College). Θα 
διοργανωθούν επίσης και συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας – τα προτεινόµενα θέµατα 
µέχρι στιγµής είναι (διατηρείται ο αγγλικός τους τίτλος): "Conservation of endangered 
and isolated populations and species" και "Describing new-old species: a brave shake 
in the Systematics of Lacertids". 

Όσον αφορά τα πρακτικά του Συµποσίου, µετά από συµφωνία µε τους εκδότες του 
Amphibia–Reptilia, του επιστηµονικού περιοδικού της Societas Europaea 
Herpetologica1, οι πιο σηµαντικές εργασίες γενικότερου ερπετολογικού ενδιαφέροντος 
που θα παρουσιαστούν στο συµπόσιο θα δηµοσιευτούν (µετά από κρίση) σε κανονικό 
τεύχος του περιοδικού παράλληλα µε εισαγωγικό άρθρο που θα τονίζει τη σηµασία 
αυτών των εργασιών όσον αφορά όχι µόνο τη µεσογειακή λεκάνη αλλά τη µελέτη των 
σαυρών γενικότερα. Όσες εργασίες δεν περιληφθούν στο Amphibia-Reptilia αλλά και οι 
εργασίες τοπικού ενδιαφέροντος θα δηµοσιευτούν σε ξεχωριστό τόµο που θα επιβλέψει 
η οργανωτική επιτροπή του συµποσίου.  

Η εγγραφή στο συµπόσιο ως τις 31 Μαρτίου 2008 είναι 90,00 €. Μετά τις 31/3/2008 η 
εγγραφή θα είναι 120,00 €. Για τους φοιτητές η εγγραφή είναι 40,00 €. Το ποσό αυτό 
περιλαµβάνει τον τόµο των περιλήψεων, τον τόµο των πρακτικών, εκδροµή στο 
απολιθωµένο ∆άσος στο Σίγρι, µεταφορά από τη Μυτιλήνη στον Μόλυβο, εναρκτήριο 
και αποχαιρετιστήριο πάρτυ και καφέ κατά τα διαλείµµατα του συµποσίου.   

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στους οργανωτές του 
Συνεδρίου Στρατή Βαλάκο (evalakos@biol.uoa.gr) και Παναγιώτη Παφίλη 
(pafilis@aegean.gr).  

                                                 
1 Current impact factor: 0.795, ο ίδιος µε αυτόν του Journal of Herpetology και σχεδόν όσο και του Copeia 
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ΕΕρρωωττήήσσεειιςς  κκααιι  ααπποορρίίεεςς  

Συχνά δεχόµαστε ερωτήσεις σχετικά µε τη συµπεριφορά των ερπετών και αµφιβίων 
αλλά και λαµβάνουµε φωτογραφίες από φίλους που κάπου συνάντησαν και µπόρεσαν 
να φωτογραφήσουν ένα ζώο αλλά δε ξέρουν σε ποιο είδος ανήκει. Από αυτό το τεύχος 
εγκαινιάζουµε λοιπόν σχετική στήλη µε ερωτήσεις αλλά και ένα κουϊζ αναγνώρισης. Τις 
ερωτήσεις θα τις βρίσκετε συγκεντρωµένες στην ιστοσελίδα της ΕΛΕΡΠΕ 
(www.elerpe.org). Η απάντηση στο κουϊζ θα δηµοσιεύεται επίσης στην ιστοσελίδα µας, 
λίγο µετά την κυκλοφορία του ενηµερωτικού µας αλλά και στο επόµενο τεύχος.  

Κάνουν τα φίδια φωλιές; Τα φίδια χρησιµοποιούν τρύπες στο έδαφος ή µπαίνουν 
κάτω από πέτρες για να προφυλαχθούν. ∆εν µπορούµε να πούµε ότι κάνουν µόνιµες 
φωλιές. 

Οι οχιές βρίσκονται µόνο σε ασβεστολιθικά εδάφη; Όχι δεν υπάρχει καµιά ειδική 
σχέση ανάµεσα στις οχιές και στα ασβεστολιθικά εδάφη. Άλλωστε η οχιά της Μήλου 
εξαπλώνεται σε ηφαιστειογενή εδάφη. 

Τι είναι αυτό; το φίδι αυτό παρατηρήθηκε στο πανόραµα Θεσσαλονίκης, πάνω σε 
καγκελόπορτα (φωτ. Χατζηπέτρου Ε.) 

Απαντήσεις µπορείτε να στείλετε στη διεύθυνση elerpe@nhmc.uoc.gr 

 

 
 


