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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου (16:00-20:30) 

 

16:00-16:30 Χαιρετισμοί, καλωσόρισμα 

16:30-17:00 Τα αμφίβια και ερπετά της Ελλάδας - Ενδημικά είδη (Π. 

Μαραγκού) 

17:00-17:30 Τα αμφίβια και ερπετά της Κύπρου (Χ. Νικολάου) 

17:30-18:00 Απολιθωμένα ερπετά της Ελλάδας (Γ. Γεωργαλής) 

18:00-18:30 Οι χαμαιλέοντες στην Ελλάδα (Μ. Δημάκη) 

 

Διάλειμμα για καφέ (μισής ώρας) 

 

19:00-19:30 Επιστημονική παρακολούθηση των αμφιβίων και ερπετών. Η 

σημασία της και η αξία των καταγραφών από εθελοντές  (Γ. 

Ιωαννίδης) 

19:30-20:00 Παρακολούθηση αμφιβίων και ερπετών από εθελοντές. Η 

περίπτωση της Κύπρου και οι δυνατότητες του Cyprus 

Roadkill observation system (CyROS) (Σ. Ζώτος) 

20:00-20:30 Κλιματική αλλαγή: αποτελεί πραγματική απειλή για την 

ερπετοπανίδα; (Χ. Αδαμοπούλου) 
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Σάββατο 10 Νοεμβρίου (10:00-14:00) 

10:00-10:30 Απειλές για τα αμφίβια της Ελλάδας (Ρ. Πολυμένη)   

10:30-11:00 Ο πιο κινδυνεύων βάτραχος της Ευρώπης, βιολογία και 

διατήρηση (Π. Παφίλης)   

11:00-11:30 Ερπετά στην περίθαλψη. Συνηθισμένες και ασυνήθιστες 

περιπτώσεις (Α. Χρηστίδης) 

11:30-12:00 Οι συνηθέστερες ασθένειες των φιδιών σε ελεγχόμενες 

συνθήκες (Α. Κομνηνού) 

Διάλειμμα για καφέ (μισής ώρας) 

12:30-13:00 Θαλάσσιες χελώνες - 30 χρόνια MEDASSET (Λ. Καλαϊτζή) 

13:00-13:30 Κτηνιατρική διαχείριση θαλασσίων χελωνών (Π. Αζμάνης) 

13:30-14:00 Σκεπτικό, δημιουργία και εφαρμογή εκπαιδευτικών 
«εργαλείων» με αφορμή τη Χελώνα (Ο. Δρετάκη - Α. 
Κρεμέζη-Μαργαριτούλη) 

Διάλειμμα για φαγητό (δύο ώρες, ελεύθερο) 

Σάββατο 10 Νοεμβρίου (16:00-20:00) 

16:00-16:30 Ισχύον πλαίσιο και διαδικασία χορήγησης αδειών 

ερευνών, προβλήματα -βελτιώσεις (Ν. Μπόκαρης) 

16:30-17:00 Προϋποθέσεις για την ορθή επιλογή κατάλληλου ερπετού 

και για την διασφάλιση της ευζωίας του (Μ. Πρωτοπαπάς) 

17:00-17:30 Ερπετά και αμφίβια…στο χαρτί (Σχέδιο στη φύση και 

ερμηνεία περιβάλλοντος) (Β. Χατζηρβασάνης)  

17:30-18:00 Η φωτογράφιση ερπετών (Χ. Βλάχος) 

Διάλειμμα για καφέ (μισής ώρας) 

18:30-19:00 Τεχνικές εκκόλαψης των αυγών των φιδιών (Μ. 

Βεργετόπουλος) 

19:00-19:30 Η διατροφή των φιδιών σε ελεγχόμενες συνθήκες (Η. 

Νικολάου) 

19:30-20:00 Η διατήρηση και εκτροφή του βόα (Α. Μαραγκίδης) 
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ – ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 

 

 
 

Η Ελληνική οχιά των λιβαδιών Vipera graeca (φωτ. Γ. Ιωαννίδης) 

 

Πελοποννησιακή γουστέρα Podarcis peloponnesiaca (φωτ. Π. Παφίλης)  
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Κλιματική αλλαγή: αποτελεί πραγματική απειλή για 

την ερπετοπανίδα; 

Δρ. Χλόη Αδαμοπούλου 
 

Η κλιματική αλλαγή καταγράφεται ήδη σε παγκόσμια κλίμακα: η 
θερμοκρασία της Γής αυξάνεται, τα πρότυπα των βροχοπτώσεων και των 
ανέμων αλλάζουν, οι παγετώνες λιώνουν με αποτέλεσμα να προβλέπονται 
ανύψωση της στάθμης της θάλασσας, συχνότερη εμφάνιση ακραίων 
φαινομένων όπως οι τυφώνες, οι πλημμύρες, οι τοπικές ξηρασίες και οι 
πυρκαγιές.  
Με ποιο τρόπο όμως τα ζώα και ειδικότερα τα αμφίβια και τα ερπετά 
αναμένεται να αντιδράσουν σε αυτές τις ταχύτατες μεταβολές του κλίματος; Ο 
τρόπος απόκρισης, μεταξύ άλλων, εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των δυο 
ομάδων ζώων.  
Τα αμφίβια, λόγω της στενής εξάρτησής τους από το νερό, είναι αρκετά 
ευαίσθητα στις αλλαγές του υδάτινου περιβάλλοντος. Οι πληθυσμοί τους, εάν 
δεν έχουν τη δυνατότητα διασποράς, θα απειληθούν ακόμα και με εξαφάνιση 
στις περιοχές όπου λόγω της κλιματικής αλλαγής θα μειωθούν δραστικά οι 
βροχοπτώσεις και θα αυξηθούν οι τοπικές ξηρασίες.  
Τα ερπετά, αντίθετα, αγαπούν τον ήλιο και αντέχουν στις υψηλές 
θερμοκρασίες και την ξηρασία, χαρακτηριστικά που φαινομενικά τουλάχιστον 
τους προσδίδουν μια ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 
Οι επιστήμονες χρησιμοποιώντας μαθηματικά μοντέλα προβλέπουν την 
καταλληλότητα του ενδιαιτήματος για τα είδη ερπετοπανίδας κάτω από 
διαφορετικά σενάρια κλιματικής αλλαγής.  
Η συχνότερη απόκριση των ειδών αμφιβίων και ερπετών φαίνεται να είναι η 
μετατόπιση της κατανομής σύμφωνα με τις οικολογικές τους απαιτήσεις: για 
παράδειγμα προβλέπεται η μετακίνηση αρκετών ειδών σε βορειότερες περιοχές 
όπου θα επικρατούν καταλληλότερες θερμοκρασίες με ταυτόχρονη επέκταση ή 
συρρίκνωση του χώρου εξάπλωσης ανάλογα με το είδος. Πληθυσμοί με 
περιορισμένη εξάπλωση ή/και περιορισμένες δυνατότητες διασποράς 
αναμένεται μέχρι και να εξαφανιστούν, ενώ υπάρχουν είδη που εκτιμάται ότι 
θα ευνοηθούν και θα εποικίσουν νέες περιοχές. Ο βαθμός κερματισμού των 
ενδιαιτημάτων, ιδιαίτερα στα υδάτινα περιβάλλοντα, αποδεικνύεται ιδιαίτερα 
κρίσιμος για την ύπαρξη μεταναστευτικών διαδρόμων κατάλληλων για τη 
διασπορά των αμφιβίων και συνεπώς αποτελεί αναγκαία πληροφορία για την 
εκτίμηση της τρωτότητας κάθε είδους ξεχωριστά καθώς και για την κατάστρωση 
σχεδίων διατήρησης υπό το πρίσμα των σεναρίων της κλιματικής αλλαγής. 
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Η Χλόη Αδαμοπούλου είναι διδάκτορας Βιολογίας και εργάζεται στο Τμήμα 
Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) όπου και συμμετέχει στις 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές διαδικασίες. Στο διάστημα των τελευταίων 15 
ετών, έχει απασχοληθεί ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της 
Καλιφόρνια, στη Σάντα Κρουζ (UCSC), μελετώντας την εξελικτική οικολογία 
των σαυρών, και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα ελληνικά και ευρωπαϊκά 
ερευνητικά προγράμματα διατήρησης της βιοποικιλότητας ως ερπετολόγος. 
Ερευνητικά ασχολείται με τη βιολογία διατήρησης, τη συμπεριφορά και την 
οικολογία των σαυρών έχοντας δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά. 
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Κτηνιατρική διαχείριση θαλασσίων χελωνών  

 
Δρ. Παναγιώτης Αζμάνης 

 
 Οι θαλάσσιες χελώνες αποτελούν δείκτη υγείας των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων, ενώ αποτελούν μια ομάδα ερπετών με ιδιαίτερες ιατρικές 
απαιτήσεις. Τόσο το καθεστώς προστασίας όσο και η βιοηθική προστάζει την 
ύψιστη ικανή προσπάθεια για να διασωθούν όσες περισσότερες από τις 
απώλειες μεμονωμένων ατόμων θυμάτων κυρίως των ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων. Οι θαλάσσιες χελώνες ως ασθενείς είναι απαιτητικές σε χώρο, 
χρόνο ιατρικής φροντίδας και μετέπειτα περίθαλψης, διατροφής, ιατρικής 
γνώσης, απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού και υλικοτεχνικής υποδομής. 
Στην παρουσίαση αυτή θα αναφερθούν περιληπτικά τα κοινά αίτια 
προσαγωγής θαλασσίων χελωνών (πχ υποθερμία, τραύματα, υποσιτισμός, 
αγκίστρια κ.ά.) , θα παρουσιαστούν οι βασικές μέθοδοι εξέτασης (επισκόπηση, 
εξέταση εντός/εκτός νερού κ.ά.) και πρώτων βοηθειών, και θα παρουσιαστούν 
τα νεότερα δεδομένα ιατρικής διαχείρισης (επίδραση διατροφής, μοντέρνα 
διαγνωστικά μέσα και τεχνικές, φαρμακολογία κ.ά)  και έρευνας. Τέλος θα 
γίνει επισήμανση στην ευζωία και την λήψη αποφάσεων σε δύσκολα 
περιστατικά καθώς και αναφορά στην πολυετή προσφορά του Κέντρου 
Περίθαλψης Χελωνών του Ντουμπάι.  
 
 
Ο Παναγιώτης Αζμάνης γεννήθηκε το 1980 στη Θεσσαλονίκη και από πολύ 
νωρίς κατάλαβε την αγάπη του για τα ζώα και ειδικά τα πουλιά και τα 
ερπετά/αμφίβια. Σπούδασε Κτηνιατρική στη Θεσσαλονίκη (ΑΠΘ) απ όπου 
αποφοίτησε το 2006. Αμέσως μετά και μέχρι το 2007 μετεκπαιδεύτηκε στη 
Μονάδα Χειρουργικής Μικρών Ζώων του ΑΠΘ. Από το 3ο φοιτητικό έτος μέχρι 
και το τέλος της μετεκπαίδευσης ήταν ενεργό μέλος της Ομάδας Αγρίων και 
Εξωτικών Ζώων υπό την διεύθυνση της Καθηγήτριας Ν. Κομνηνού.  Από το 
2007 μέχρι το 2010 διετέλεσε Διδάκτορας της Κλινικής Εξωτικών, Αγριών Ζώων 
και Ζώων Ζωολογικών Κήπων του Πανεπιστημίου Ζυρίχης (Ελβετία). Μετά 
από σύντομο διάστημα στο ιδιωτικό επάγγελμα ως κτηνίατρος εξωτικών ζώων 
στην Αθήνα, ξεκίνησε 3ετή ευρωπαϊκή εξειδίκευση στην Κλινική Πτηνών και 
Ερπετών της Κτηνιατρικής Σχολής της Λειψίας (Γερμανία). Το 2014 μετά από 
επιτυχείς διεθνείς εξετάσεις του απονεμήθηκε ο τίτλος του Διπλωματούχου του 
Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ζωολογικής Κτηνιατρικής (Πτηνά) και του 
Πανευρωπαϊκά Αναγνωρισμένου Ειδικού στην Ζωολογική Κτηνιατρική (ο 
πρώτος Έλληνας). Είναι Μέλος της ομάδας εργασίας για ασθένειες ερπετών και 
αμφιβίων της Γερμανικής Ερπετολογικής Εταιρείας (AGARK DGHT), Μέλος 
της Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρείας, Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής 
της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, Μέλος της Επιτροπής Διατήρησης του 
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Διεθνούς Συλλόγου Κτηνιάτρων για Πτηνά (AAV). Έχει έντονο ερευνητικό 
ενδιαφέρον και δράση για ασθένειες πτηνών, ερπετών, αμφίβιων και αγρίων 
ζώων της ελληνικής πανίδας είτε ως ζώα συντροφιάς & ζωολογικών κήπων είτε 
ως ελεύθερα άγρια ζώα. Είναι τακτικός ομιλητής σε διεθνή ευρωπαϊκά και 
αμερικάνικα συνέδρια με πάνω από 20 επιστημονικές ομιλίες. Η τελευταία 
(Πόρτλαντ, Η.Π.Α. 2016) αφορούσε τα ευρήματα της έρευνας του (μαζί με τους 
Κο Στραχίνη και Δρ Π. Λυμπεράκη) για κοινά νοσήματα σε ελεύθερους 
πληθυσμούς αμφιβίων στην Ελλάδα (Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής 
Εταιρείας). Η ομάδα ανακάλυψε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την παρουσία 
του θανατηφόρου χυτριδιομύκητα των αμφιβίων. Από το 2015 είναι 
αποκλειστικός κτηνίατρος γερακιών/αγρίων ζώων του  βασιλικού 
Νοσοκομείου Γερακιών του Ντουμπάι (Dubai Falcon Hospital) που ανήκει 
στον Σεΐχη Χαμντάν μπίν Ράσιντ Αλ Μακτούμ. Από το 2016 είναι εθελοντής 
κτηνίατρος του Κέντρου Διάσωσης Θαλασσίων Χελωνών του Ντουμπάι. 
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Τεχνικές εκκόλαψης των αυγών των φιδιών  

 
Μάριος Βεργετόπουλος 

 
Θα παρουσιαστεί η σημασία της τεχνητής εκκόλαψης και η χρήση 
εκκολαπτικών μηχανών. Η προετοιμασία του χώρου για φίδια που 
παρουσιάζουν ενδείξεις εγκυμοσύνης, καθώς και η προετοιμασία των τεχνικών 
μέσων.  
Ο χειρισμός των αυγών και η διαδικασία εκκόλαψης. Έμφαση θα δοθεί στην 
ανάλυση των θερμοκρασιών, καθώς και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
τα αυγά κατά τη διάρκεια της εκκόλαψης. Τι απαιτείται για μια επιτυχή 
εκκόλαψη. 

 
 

  
 
O Μάριος Βεργετόπουλος είναι τελειόφοιτος Τεχνολογίας Γεωπονίας τμήμα 
Ζωικής Παραγωγής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Από το 2003 ασχολείται με την 
ερασιτεχνική εκτροφή ερπετών σε ελεγχόμενες συνθήκες και συμμετέχει σε 
εθνικές και διεθνείς εκθέσεις ζώων συντροφιάς και εξωτικών. Είναι μέλος της 
Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρίας και έχει συμμετάσχει ως ερευνητής πεδίου 
στο πρόγραμμα μελέτης και προστασίας του χαμαιλέοντα της Πύλου. Επίσης 
συμμετείχε στο έργο: «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης 
ειδών αμφιβίων - ερπετών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα» με 
εργασίες πεδίου για τα ερπετά και αμφίβια στις περιοχές Αττικής, Φθιώτιδας, 
Κορινθίας και Ηλείας, καθώς και στην περιοχή του Φ.Δ. Μεσολογγίου, στην 
Περιοχή Προστασίας της Φύσης των ποταμών Καλαμά και Αχέροντα, στο 
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Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου και στον 
Εθνικό Δρυμό Παρνασσού.  
Συμμετέχει με διακρίσεις σε Πρωταθλήματα Μορφολογίας τρωκτικών. Σήμερα 
είναι υπάλληλος σε κατάστημα πώλησης ζωοτροφών-κτηνιατρικών φαρμάκων 
και αξεσουάρ. 
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Φωτογραφίζοντας ερπετά της χώρας μας 

 
Χρήστος Βλάχος 

 
Η φωτογραφία φύσης έχει παγκόσμια ανάπτυξη με όλο και περισσότερους 
οπαδούς, καθώς η θεματολογία της είναι πολυποίκιλη και εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα. Η ομορφιά της φύσης και των πλασμάτων της, έχει στρέψει 
πολλούς ερασιτέχνες και επαγγελματίες  φωτογράφους, στην αποτύπωσή της. 
Έχουν συντελέσει σ’ αυτό η εμφάνιση των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών 
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί επικεντρώνονται σε ακόμα πιο 
συγκεκριμένη θεματολογία κι έτσι υπάρχουν λάτρεις της αποτύπωσης 
πουλιών, φυτών, πεταλούδων ή άλλων πλασμάτων. Ανάμεσα τους είναι τα 
γοητευτικά ερπετά. Μια κατηγορία που είχε λιγοστούς οπαδούς μέχρι 
πρόσφατα αλλά κερδίζει συνεχώς έδαφος. Στην ομιλία μου θα προσπαθήσω 
στον χρόνο που θα μου δοθεί να πω τα βασικές αρχές της προσέγγισης και 
φωτογράφησης αυτών των μοναδικών πλασμάτων. 
 

 
 
Γεννήθηκα τον Ιούνιο του 1961 και ξεκίνησα να φωτογραφίζω το 1985. 
Ασχολούμαι με τη φωτογραφία Φύσης  και εξειδικεύομαι στη φωτογράφιση 
πουλιών. Έχω καταγράψει φωτογραφικά τα 406 από τα 450 είδη πουλιών που 
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έχουν εμφανιστεί στη χώρα μας, τα περισσότερα  φωτογραφημένα στην 
Ελλάδα. 
Έχω συνεργαστεί με την ελληνική έκδοση του National Geographic, 
παρουσιάζοντας άρθρα και φωτογραφίες από την ελληνική ορνιθοπανίδα, 
όπως και με όλα σχεδόν τα έντυπα περιοδικού τύπου, που δημοσιεύουν στην 
ύλη τους θέματα σχετικά με την φύση και τα πουλιά της Ελλάδας.  Έχω 
συμμετάσχει σε πολλές εκδόσεις βιβλίων με το ίδιο θέμα. Με εκδότη την 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, έχει εκδοθεί η μονογραφία του 
Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae), αποκλειστικά με φωτογραφίες μου και ο 
οικοτουριστικός οδηγός Birding in Greece, εξ ολοκλήρου με κείμενα και 
φωτογραφίες μου. Επίσης, έχω συμμετάσχει με φωτογραφίες και έχω 
συγγράψει το οικοτουριστικό τμήμα του επίσημου IBA book, της χώρας. 
Στόχος μου είναι να φωτογραφίσω και τα υπόλοιπα είδη που υπολείπονται, 
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να εκδώσω ένα πλήρες βιβλίο με όλα τα πουλιά 
της Ελλάδας. 
Είμαι μέλος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας από τα μισά της δεκαετίας 
του ’80 και επιμελούμαι του “Οιωνού”, του περιοδικού που εκδίδει η εταιρεία.  
Λειτουργώ επαγγελματικά ως οδηγός για ενδιαφερόμενους που θέλουν να 
παρατηρήσουν ή/και να φωτογραφήσουν φύση και ειδικότερα πουλιά. Είμαι 
μέτοχος στην εταιρεία Birding in Greece, με το ίδιο θέμα. Συνεργάζομαι με την 
Canon με μορφή χορηγίας και ως Wildlife Greece Photographer. 
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Απολιθωμένα Ερπετά της Ελλάδας 

 
Δρ. Γεώργιος Γεωργαλής 

Απολιθώματα ερπετών στον Ελλαδικό χώρο είναι γνωστά για περισσότερα από 
150 χρόνια, με τα πρώτα ευρήματα να περιγράφονται ήδη από το 1857. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι σημαντικότατα απολιθώματα, όπως η γιγαντιαία οχιά 
Λαόφις από τη Θεσσαλονίκη (Laophis crotaloides), ο πύθωνας της Εύβοιας 
(Python euboicus), και η χελώνα και ο βαράνος του Πικερμίου (Testudo 
marmorum και Varanus marathonensis) τράβηξαν έντονα το ενδιαφέρον πολλών 
ερπετολόγων και παλαιοντολόγων του 19ου αιώνα. Παρ’ολες τις ενδιαφέρουσες 
αρχικές ανακαλύψεις καθώς και τη σημαντικότητα της περιοχής από 
βιογεωγραφικής πλευράς, τα απολιθωμένα ερπετά δεν έλαβαν το κατάλληλο 
ενδιαφέρον τις επόμενες δεκαετίες. Κατά τη διάρκεια της διδακτορικής μου 
διατριβής, ανασκαφική δραστηριότητα σε πολλές διαφορετικές θέσεις σε όλη 
τη χώρα σε συνδυασμό με εκτεταμένη μελέτη συλλογών σε μουσεία και 
ινστιτούτα σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποκάλυψαν μια πολύ πλούσια 
Ερπετοπανίδα. Η Ερπετοπανίδα αυτή, εκτός από προγόνους των σημερινών 
σαυρών, φιδιών, και χελωνών που ζουν σήμερα στη χώρα μας, απόκάλυψε και 
πολλά άλλα «εξωτικά» ή εντελώς εξαφανισμένα ερπετά. Ανάμεσα τους, 
κροκόδειλοι, κόμπρες, πύθωνες, μεγαλόσωμες σαύρες βαράνοι, αμφισβαίνια, 
πλευρόδειρες χελώνες, τριόνυχες και γιγάντιες χελώνες. Κάποια από αυτά τα 
είδη έχουν βρεθεί αποκλειστικά στην Ελλάδα, όπως η Νοστιμοχελώνη 
(Nostimochelone lampra) από τη κατωτερή Μειόκαινο εποχή της Καστοριάς. 
Κάποια άλλα είναι οι τελευταίοι αντιπρόσωποι «εξωτικών» ερπετών που 
κάποτε μεγαλουργούσαν στην Ευρώπη, όπως ο τελευταίος βαράνος της 
Ευρώπης που έζησε κατά την Πλειστόκαινο εποχή κοντά στην Αθήνα. Όλα 
αυτά τα προϊστορικά ερπετά πάντως διηγούνται μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
ιστορία για την εξέλιξη και τη βιοποικιλότητα της Ελληνικής ερπετοπανίδας τα 
τελευταία 20 εκατομμύρια χρόνια. 
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Ο Δρ. Γεώργιος Γεωργαλής είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλου (PhD) στην 
Παλαιοντολογία από το Πανεπιστήμιο του Φρίμπουργκ (Fribourg), Ελβετία, 
και το Πανεπιστήμιο του Τορίνο (Ιταλία), κι είναι επίσης διπλωματούχος του 
τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Ειδικεύεται στα απολιθωμένα ερπετά της Ευρώπης καθώς και 
στην σκελετική ανατομία των σημερινών ερπετών, για τη μελέτη των οποίων 
έχει συνεργαστεί με πολλά Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Πανεπιστήμια στο 
εξωτερικό, ενώ έχει παρουσιάσει αποτελέσματα των ερευνών του σε Συνέδρια 
σε Ευρώπη και Αμερική. 
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Οι χαμαιλέοντες στην Ελλάδα 

 
Δρ. Μαρία Δημάκη 

 
Οι χαμαιλέοντες είναι ημερόβια ζώα και έχουν μεγάλη παραλλακτική 
ικανότητα. Έχουν την ικανότητα να αλλάζουν το χρωματισμό του δέρματός 
τους είτε για να καμουφλάρονται, είτε για να επιτελέσουν φυσιολογικές 
διεργασίες, όπως η θερμορύθμιση, είτε για κοινωνικούς λόγους, όπως η 
επικοινωνία. Η οικογένεια Chamaeleonidae περιλαμβάνει 196 είδη και το 
γένος Chamaeleo 52 είδη. 
Γεννούν σε 1-1,5 χρόνο και ζουν περίπου 5 χρόνια. Ζευγαρώνουν τέλη Ιουλίου 
- μέσα Σεπτεμβρίου και γεννούν τα αυγά τους μετά από 34-40 ημέρες, από τέλη 
Σεπτεμβρίου μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Αυτά εκκολάπτονται τον επόμενο 
Αύγουστο – Σεπτέμβριο.  Στην Ελλάδα απαντώνται δύο είδη, ο Κοινός 
Χαμαιλέοντας Chamaeleo chamaeleon και ο Αφρικανικός Χαμαιλέοντας 
Chamaeleo africanus. Και τα δύο είδη είναι σπάνια στην χώρα μας. Ο 
Αφρικανικός Χαμαιλέοντας έχει μεγαλύτερο μέγεθος σώματος από τον Κοινό, 
δεν έχει ινιακές αναδιπλώσεις στο κράνος του το οποίο είναι μεγαλύτερο. 
Επίσης φέρει κοιλιακό λοφίο. Τα αρσενικά του είδους φέρουν απόφυση σαν 
σπιρούνι στα πίσω άκρα.  
Και τα δύο είδη τρέφονται κυρίως με αρθρόποδα, με επικρατέστερα τα έντομα, 
ενώ σημαντικό συστατικό της δίαιτάς τους αποτελούν τα φυτικά υπολείμματα. 
Ο Αφρικανικός χαμαιλέοντας έχει εισαχθεί από τον άνθρωπο στην περιοχή της 
Γιάλοβας Πελοποννήσου κατά τους ιστορικούς χρόνους και η κατανομή του 
επεκτάθηκε, πάλι με την επίδραση του ανθρώπου, σε τουλάχιστον δύο περιοχές 
βορειότερα. Μορφομετρική και γενετική ανάλυση έδειξε ότι ο πληθυσμός της 
Πελοποννήσου προέρχεται από την περιοχή του δέλτα του Νείλου της 
Αιγύπτου. Ο συνολικός πληθυσμός του Αφρικανικού χαμαιλέοντα για το 
διάστημα 1998-2014 έχει υπολογιστεί σε 59-365 άτομα, με μέση πληθυσμιακή 
πυκνότητα 10 άτομα ανά εκτάριο. Γεννά από 4 έως 43 αυγά, με μέσο όρο 23.  
Η κατανομή του κοινού χαμαιλέοντα, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 
περιλαμβάνει τη Σάμο, τη Χίο και την Κρήτη. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει 
επιβεβαιωθεί η παρουσία του είδους στην Χίο και στην Κρήτη, με μεγάλη 
πιθανότητα το είδος να μην υπάρχει πουθενά αλλού στην Ελλάδα παρά μόνο 
στη Σάμο. Η μέση πληθυσμιακή πυκνότητα του είδους υπολογίστηκε στο νησί, 
σε 5 άτομα ανά εκτάριο για την περίοδο 1998-2014. Το 2014 διαπιστώθηκε ένας 
νέος πληθυσμός στη Αττική. Γεννά από 4 έως 31 αυγά, με μέσο όρο 16. 
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Φωτογράφος: Γ. Ιωαννίδης 

 
Η Μαρία Δημάκη είναι διδάκτορας βιολογικών επιστημών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών με κύρια ενδιαφέροντα την ερπετολογία και την 
ορνιθολογία. Σπούδασε βιολογία στο Πανεπιστήμιο Πατρών και εργάζεται 
από το 1996 στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας ως υπεύθυνη του 
Τμήματος Χερσαίας Ζωολογίας και πρόσφατα ως επικεφαλής των Τμημάτων 
Διαχείρισης Συλλογών. 
Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στη 
βιοποικιλότητα, στην πανίδα και στη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών. 
Οι επιστημονικές της δημοσιεύσεις αναφέρονται κυρίως σε θέματα ζωολογίας, 
οικολογίας και ζωογεωγραφίας ερπετών και πτηνών της Ελλάδας. Έχει 
συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας, το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Μυτιληνιών Σάμου, το Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος 
Δημητρίου», το Πανεπιστήμιο της Extremadura (Ισπανία), το Πανεπιστήμιο 
του Göteborg (Σουηδία), κ.ά. Υπήρξε μέλος της επιστημονικής Επιτροπής 
CITES που αφορά στο εμπόριο ειδών αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος (2008-2013). Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρίας, καθώς 
και μέλος της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας. Έχει λάβει υποτροφίες από το 
Ι.Κ.Υ. (΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), από την Ευρωπαϊκή ένωση "European 
Commisions Training and Mobility of Researchers Programme", "Improving 
Human Potential Programme", Βραβείο Εθελοντισμού από την Περιφέρεια 
Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Νήσων & Δήμο Αίγινας για τη συμβολή, 
ανάδειξη και προώθηση της προστασίας του βίο-περιβάλλοντος.  
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Σκεπτικό, δημιουργία και εφαρμογή εκπαιδευτικών 

«εργαλείων» με αφορμή τη θαλάσσια Χελώνα   

 
Δρ. Όλγα Δρετάκη, 

Κρεμέζη – Μαργαριτούλη Άννα 
 

Από τα πρώτα του βήματα το 1983, ο ΑΡΧΕΛΩΝ, προσπάθησε να μεταφέρει 
στο ευρύ κοινό, το μήνυμα του σεβασμού που θεωρεί ότι οφείλουμε στη ζωή και 
στον συνάνθρωπό μας.  Η θαλάσσια χελώνα, με τον γοητευτικό κύκλο ζωής της, 
παρέχει ένα εξαιρετικό υπόβαθρο για την ευαισθητοποίηση μικρών και 
μεγάλων.  
Με τη συμβολή του πολύπλευρου εκπαιδευτικού έργου του ΑΡΧΕΛΩΝ, η 
Caretta caretta  θεωρείται σήμερα, το πιο δημοφιλές από τα άγρια ζώα της 
πατρίδας μας και το σύμβολο της ζωής που απειλείται με εξαφάνιση στην 
Ελλάδα.  
Ανάμεσα στα διάφορα εκπαιδευτικά «εργαλεία», ξεχωριστή θέση κατέχουν οι 
«βαλίτσες» του ΑΡΧΕΛΩΝ. Πρόκειται για φορητά εκπαιδευτικά πακέτα, που ο 
ΑΡΧΕΛΩΝ δανείζει σε σχολεία, κυρίως απομακρυσμένων περιοχών, ώστε να 
βοηθηθεί ο εκπαιδευτικός, έστω και χωρίς ειδικές γνώσεις, να δώσει έγκυρα και 
παραστατικά στοιχεία στους μαθητές. Είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε εκτός από 
την περιβαλλοντική αγωγή να προσφέρουν και ψυχαγωγία στους μαθητές ενώ 
γεννούν ενδιαφέροντα ερωτήματα και εποικοδομητικές συζητήσεις γύρω από 
το περιβάλλον και τη συμμετοχή του ανθρώπου στην προστασία του. 
Τρία είναι τα θέματα των βαλιτσών: «Η Βαλίτσα της Χελώνας», «Η Ζωή στις 
Ακτές» και «Ψαράδες και Χελώνες». Αντίτυπα έχουν προσφερθεί σε ιδιωτικούς 
και δημόσιους φορείς. Απευθύνονται σε μαθητές όλων των βαθμίδων.  Στο 
Συμπόσιο ως παράδειγμα θα παρουσιαστεί η βαλίτσα «Ψαράδες και χελώνες». 
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Η Όλγα Δρετάκη σπούδασε Βιολογία στο Université Pierre et Marie Curie στο 
Παρίσι και στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Πήρε το 
Διδακτορικό της από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει 
εργαστεί ως επιστημονική διευθύντρια σε διεθνείς και Ελληνικές 
φαρμακευτικές Εταιρίες. Η ερευνητική της δουλειά αφορά κυρίως στην 
Κλινική Χημεία και στην Βιταμίνη D. Έχει διεθνείς δημοσιεύσεις και είναι 
κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει διδάξει 12 χρόνια Βιολογία, 
Οικολογία και Κλινική Χημεία στο ΤΕΙ Αθηνών. Aγαπάει πολύ το περιβάλλον 
και ό, τι έχει σχέση με την προστασία του. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας 
Βιολογικών Επιστημών, και πολλών άλλων επιστημονικών εταιρειών. Είναι 
μέλος του ΑΡΧΕΛΩΝ και συμμετέχει ενεργά στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα.  
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Η Άννα Κρεμέζη – Μαργαριτούλη σπούδασε πληροφορική και εργάστηκε 
στον τομέα αυτό στην Ελλάδα και την Ολλανδία. Από το 1986 σχεδιάζει και 
συντονίζει την υλοποίηση μιας ποικιλίας περιβαλλοντικών δράσεων για 
παιδιά και νέους με συνεργάτες επαγγελματίες και εθελοντές. 
Εργάστηκε επαγγελματικά στους Φίλους του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας και συνεχίζει εθελοντικά. Με το σύζυγό της Δημήτρη Μαργαριτούλη, 
ανακάλυψαν το βιότοπο της Καρέτα στην Ελλάδα και ίδρυσαν, μαζί με 
άλλους, το Σύλλογο ΑΡΧΕΛΩΝ, του οποίου είναι μέχρι σήμερα μέλος του Δ.Σ.  
Και για τους δύο πιο πάνω φορείς, έχει συγγράψει και δημιουργήσει 
περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό υλικό όπως εκδόσεις, εκπαιδευτικά πακέτα, 
εκθέσεις κ.ά. 
Το 1990 δημιούργησε τη «Βαλίτσα της Χελώνας» το πρώτο δανειστικό πακέτο 
για το περιβάλλον στην Ελλάδα. 
Στο ενεργητικό της έχει σειρά ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων σε ελληνικά 
και διεθνή συνέδρια και σε συναντήσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. 
  



24 

 

 
 

Παρακολούθηση αμφιβίων και ερπετών από 

εθελοντές. Η περίπτωση της Κύπρου και οι 

δυνατότητες του Cyprus Roadkill observation system 

(CyROS) 

  
Σάββας Ζώτος & Γιάννης Ν. Βογιατζάκης 

 
Είναι πλέον αποδεκτό ότι η ραγδαία εξάπλωση του οδικού δικτύου επηρεάζει, 
τόσο άμεσα μέσω συγκρούσεων, όσο και έμμεσα μέσω του κατακερματισμού 
των οικοτόπων από τους οποίους διέρχεται, την άγρια πανίδα μιας περιοχής. 
Στην περίπτωση της Κύπρου αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο καθώς το οδικό 
δίκτυο έχει αυξηθεί κατά 88% τα τελευταία 20 χρόνια. Ποιες είναι όμως οι 
επιπτώσεις της αύξησης αυτής και τι μπορούμε να κάνουμε για να 
περιορίσουμε τον αντίκτυπο τους; Προς διερεύνηση του ερωτήματος αυτού, 
δημιουργήθηκε το 2017 το σύστημα παρακολούθησης θανάτων άγριας πανίδας 
στο οδικό δίκτυο της Κύπρου (Cyprus Roadkill Observation System (CyROS) - 
www.cyroadkills.org). Το CyROS εφαρμόζοντας αυτό που αποκαλούμε 
«επιστήμη πολιτών» καλεί τους πολίτες/εθελοντές να καταχωρήσουν, με τη 
βοήθεια μιας εφαρμογής για «έξυπνα κινητά», στη βάση δεδομένων του 
συστήματος, πληροφορίες για νεκρά ζώα που βρίσκουν στο οδικό δίκτυο. 
 
Μέχρι στιγμής το σύστημα φιλοξενεί πέραν των 600 καταγραφών από τις 
οποίες περίπου το 50% αφορά ερπετά (σαύρες και φίδια). Προκαταρτικά 
φαίνεται πως τα φίδια (συμπεριλαμβανομένων ενδημικών και σπάνιων ειδών) 
είναι η ομάδα ζώων η οποία επηρεάζεται περισσότερο από το οδικό δίκτυο, 
γεγονός το οποίο μπορεί να αποδοθεί, τόσο στη συμπεριφορά της, όσο και στην 
οφιδοφοβία που διακατέχει τους ανθρώπους. 
 
Το CyROS πέραν της συμβολής του στην οικολογία δρόμων και την διαχείριση 
προστατευόμενων ειδών ή/και περιοχών, συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη 
των προτύπων κατανομής για συγκεκριμένα είδη ερπετών κοινοτικού 
ενδιαφέροντος (Hierophis cypriensis, Hemorrhois nummifer, Dolichophis jugularis). 
Παράλληλα παρέχει πρωτογενή στοιχεία στις αρμόδιες αρχές για τη 
συμπλήρωση της 6ετούς έκθεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις ανάγκες που απορρέουν από το άρθρο 
17 της οδηγίας 92/43/EOK.   
 
Η πρωτοβουλία αυτή έχει υιοθετηθεί, τόσο από εθελοντές και επιστήμονες, όσο 
και από κυβερνητικά τμήματα (Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπηρεσία Θήρας και 
Πανίδας, Τμήμα Περιβάλλοντος) καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις. 
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Μέσα από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του, το CyROS, έχει αναδείξει τη 
σημασία μελέτης της οικολογίας δρόμων σε νησιά που αντιμετωπίζουν 
ραγδαία οικιστική ανάπτυξη και εξάπλωση του οδικού δικτύου, όπως η 
Κύπρος. 
 
Ο Γιάννης Ν. Βογιατζάκης εργάζεται στο εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων 
Οικοσυστημάτων, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
 

 
 
Ο Δρ. Ζώτος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (Ph.D.) στην 
Ερπετολογία (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΕΚΠΑ, 
Τμήμα Ζωολογίας – Θαλάσσιας Βιολογίας, 2006-2014) με τίτλο «Οικολογία και 
συμπεριφορά σαυρών του είδους Acanthodactylus schreiberi σε θινικό 
οικοσύστημα στην Κύπρο» και πτυχιούχος (B.Sc.) Βιολογίας (ΕΚΠΑ, 1999-
2004). Μετά την απόκτηση του πτυχίου του, δούλεψε στον Πτηνολογικό 
Σύνδεσμο Κύπρου (ΜΚΟ) και στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Έρευνας και Εκπαίδευσης ως ερευνητής/εκπαιδευτής ενώ για το διάστημα 
2009-2014 επιτέλεσε ερευνητικός συνεργάτης στη Μονάδα Διατήρησης της 
Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick. Την περίοδο 2014-2016 εργάστηκε στο 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και εν συνεχεία μέχρι το 2017 στο Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AgroLIFE 
για την αξιολόγηση μεθόδων διαχείριση Αγροτικών Περιοχών Υψηλής 
φυσικής Αξίας στην Κύπρο. Από το Νοέμβριο του 2017 εργάζεται ως 
Λειτουργός Έρευνας στο Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, 
Terra Cypria. Παράλληλα διεξάγει μεταδιδακτορική έρευνα στην αναγνώριση 
μοτίβων συμπεριφοράς και τη χρήση μικροενδιαιτημάτων από ερπετά της 
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Κύπρου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων 
Οικοσυστημάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τμήματος 
Περιβάλλοντος.  
Ο Δρ. Ζώτος έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ερευνητικά προγράμματα όπου τα 
κύρια ερευνητικά του καθήκοντα επικεντρώνονταν στον τομέα της 
παρακολούθησης και διατήρησης ερπετών και οικοσυστημάτων. Τα 
αποτελέσματα της ερευνητικής του εργασίας έχουν παρουσιαστεί σε πλήθος 
επιστημονικών συνεδρίων και αριθμό έγκριτών επιστημονικών περιοδικών. 
Από το 2012 κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου στον Ερπετολογικό Σύνδεσμο 
Κύπρου. 
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Επιστημονική παρακολούθηση των αμφιβίων και 

ερπετών. Η σημασία της και η αξία των καταγραφών 

από εθελοντές 

 
Γιάννης Ιωαννίδης, MSc 

 
Επιστημονική παρακολούθηση είναι η ανά τακτά ή μη τακτά χρονικά 
διαστήματα διεξαγωγή μιας σειράς μετρήσεων που γίνονται για να 
διαπιστωθεί κατά πόσο η διακύμανση κάποιων παραμέτρων συμφωνεί με προ-
αποφασισμένα στάνταρντ ή για να εντοπιστεί ο βαθμός απόκλισης από μια 
αναμενόμενη ή επιθυμητή διακύμανση. Η διαδικασία αυτή προσφέρει μια 
αντικειμενική  περιγραφή της πραγματικότητας και των τάσεων αλλαγής των 
διαφόρων παραμέτρων ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν ανεπιθύμητες 
μεταβολές και να λαμβάνονται οι κατάλληλες διαχειριστικές αποφάσεις. Για 
τα ερπετά και αμφίβια η επιστημονική παρακολούθηση ξεκίνησε πριν από 30 
περίπου χρόνια αλλά σε περιορισμένη κλίμακα καθώς συνήθως αφορούσε ένα 
είδος ή μια περιοχή. Η πρώτη εφαρμογή της σε εθνικό επίπεδο 
πραγματοποιήθηκε την διετία 2014-2015 στο πλαίσιο της Μελέτης “Εποπτεία 
και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών αμφιβίων / ερπετών 
κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα” για τις ανάγκες των εξαετών 
εκθέσεων που προβλέπονται από την Οδηγία των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ). 
Συστηματικές δειγματοληψίες πεδίου πραγματοποιήθηκαν σε 1.722 θέσεις και 
είχαν ως αποτέλεσμα 7.811 καταγραφές ερπετών και αμφιβίων που αφορούσαν 
περισσότερα από 33.000 άτομα. Αν στους αριθμούς αυτούς προστεθούν και τα 
δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους Φορείς Διαχείρισης που υλοποίησαν 
αντίστοιχες μελέτες, τότε προκύπτει ότι κατά την διετία 2014-15 συλλέχθηκαν 
περισσότερα δεδομένα από όσα είχαν δημοσιευτεί τα προηγούμενα 50 χρόνια. 
Η εργασία αυτή αποτελεί την βάση για την μελλοντική παρακολούθηση των 
ερπετών και αμφιβίων αλλά παράλληλα ανέδειξε και ορισμένα προβλήματα 
που υπάρχουν για την συστηματική εφαρμογή της. Το υψηλό οικονομικό 
κόστος  και οι μεγάλες απαιτήσεις σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό 
αποτελούν τροχοπέδη στην απαιτούμενη συχνή επανάληψη ενώ παράλληλα 
εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα κενά στην ακριβή αποτύπωση της 
εξάπλωσης ειδικά για τα ευρέως διαδεδομένα είδη της ηπειρωτικής χώρας. Στο 
πλαίσιο αυτό συζητιέται η δυνατότητα της συνεισφοράς της επιστήμης των 
πολιτών δηλαδή η ενεργή συμμετοχή του κοινού στην επιστημονική έρευνα. Οι 
μη επαγγελματίες επιστήμονες μπορούν να καταγράφουν δεδομένα,  να 
φωτογραφίζουν ή να χρησιμοποιούν εξειδικευμένες εφαρμογές ειδικά 
σχεδιασμένες για την καταγραφή σημαντικών στοιχείων και με αυτόν τον 
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τρόπο συμβάλλουν ενεργά σε ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα 
παρακολούθησης.   
 

 
 
Ο Γιάννης Ιωαννίδης είναι βιολόγος με περισσότερα από 25 χρόνια 
επαγγελματική εμπειρία στην διαχείριση απειλουμένων ειδών. Έχει 
συμμετάσχει σε δεκάδες ερευνητικά προγράμματα για την οικολογία και την 
διαχείριση πληθυσμών θηλαστικών, ερπετών και αμφιβίων, διαχειριστικά 
σχέδια για περιοχές του δικτύου “Natura 2000” καθώς και σε έργα προβολής, 
ευαισθητοποίησης και παρακολούθησης παραμέτρων του φυσικού 
περιβάλλοντος. Κατά βάση όμως εξακολουθεί να είναι ερευνητής πεδίου με 
εξειδίκευση στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών επιστημονικής 
παρακολούθησης για διάφορες ζωικές ομάδες. Το βασικό του ερευνητικό 
ενδιαφέρον εντοπίζεται στα ερπετά και ειδικά στις οχιές καθώς έχει δουλέψει 
περισσότερα  από 15 χρόνια με την οχιά της Μήλου (Macrovipera schweizeri), 
έχει δημοσιεύσει την πρώτη αναφορά παρουσίας του αστρίτη (Vipera berus) 
στην Ελλάδα και τα τελευταία 10 χρόνια ασχολείται και με τους πληθυσμούς 
της οχιάς των λιβαδιών (Vipera ursinii graeca). Είναι ιδρυτικό μέλος της 
Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρείας. 
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 MEDASSET - Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη 
Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών 

 
Λουκία Καλαϊτζή 

 
Με δράση που χρονολογείται από το 1983, το MEDASSET - Μεσογειακός 
Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών είναι Σωματείο μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1988 στην Αγγλία και το 1993 στην 
Ελλάδα. Σκοπός του είναι η προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των 
βιοτόπων τους σε όλη την Μεσόγειο, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων σε 
διεθνές και εθνικό επίπεδο, ενημερωτικών εκστρατειών, της εκπαίδευσης και 
της άσκησης πίεσης σε σχετικούς φορείς. Από την ίδρυσή του συνεργάζεται με 
το Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ 
(UNEP/MAP) και είναι μόνιμο Μέλος/Παρατηρητής της Σύμβασης της 
Βέρνης (Συμβούλιο της Ευρώπης), από το 1988. 
 

 
 
Η Λουκία Καλαϊτζή είναι απόφοιτη του Νομικού Τμήματος της Νομικής 
Σχολής Αθηνών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και της 
Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών. Αφού εργάστηκε αρκετά χρόνια ως 
δικηγόρος, αποφάσισε να στραφεί στο χώρο της προστασίας του 
περιβάλλοντος, ως Υπεύθυνη Τύπου και Επικοινωνίας. Από το 2008 έχει 
συμμετάσχει σε πολυάριθμα ευρωπαϊκά προγράμματα και διεθνή συνέδρια, 
έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, 
έχει συντονίσει ομάδες εργασίας και εθελοντών, πάντα με άξονα την 
προστασία του περιβάλλοντος. 
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Διαβίωση & εκτροφή του Boa constrictor Linnaeus, 

1758 

 
Αναστάσιος Μαραγκίδης 

 

Ενημέρωση για την γεωγραφική εξάπλωση και τα ενδιαιτήματα που ζει το 
είδος B.constrictor και τα υποείδη του, καθώς και συνοπτική αναφορά στην 
παγκόσμια εξάπλωση του γένους Boa. Διατροφικές συνήθειες στην φύση και 
ενδεδειγμένο διαιτολογικό πρόγραμμα σίτισης σε ελεγχόμενες συνθήκες. 
Ανάλυση φυσικών κλιματολογικών συνθηκών για τα υποείδη του είδους B. 
constrictor. Ανάλυση σωστής σωματοδομής, μεγέθους, ρυθμού ανάπτυξης και 
ηλικίας σεξουαλικής ωρίμανσης, ανάλογα με το φύλο και το υποείδος. Το 
φαινόμενο της παχυσαρκίας, γιατί συμβαίνει και πως μπορεί να αποφευχθεί. 
Απαιτούμενες και επιθυμητές υποδομές για την κατάλληλη στέγαση. 
Απαιτήσεις σε θερμοκρασία και υγρασία κατά τη διάρκεια του χρόνου και της 
εναλλαγής των εποχών για σωστή διαβίωση του είδους. Εισαγωγή και ανάλυση 
της αναπαραγωγικής διαδικασίας. Μέθοδοι προσδιορισμού του φύλου των 
νεογνών, στομαχικές διαταραχές και άλλα συνήθη προβλήματα. 

Μέθοδοι: Προσωπική παρατήρηση και μελέτη δειγμάτων από το 2008, από νεογνά μέχρι 

την ενηλικίωση τους και την επιτυχημένη αναπαραγωγή τους. 
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Γεννηθείς το 1984 στην Αθήνα και κάτοικος Πειραιά. Ιδιωτικός υπάλληλος με 
ειδικότητα τεχνικός συστημάτων και G Suite Specialist. Η αγάπη μου για τα 
ερπετά ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 με τον ενθουσιασμό μου 
για  παρατήρηση χελωνών και σαυρών στην περιοχή Μαρκόπουλου, Ωρωπού. 
Πρώτη επαφή με διαβίωση ερπετών σε ελεγχόμενες συνθήκες ήταν το 2003 με 
ένα Lampropeltis triangulum campbelli (Quinn, 1983). Είδη με τα οποία 
ασχολήθηκα στην συνέχεια είναι Lampropeltis californiae (Blainville, 
1835), Acrantophis dumerili (Jan, 1860), Python regius (Shaw, 1802), Morelia 
spilota sp (Lacépède, 1804), Corallus hortulanus (Linnaeus, 1758). Η αναζήτηση 
μου στο χώρο των ερπετών συνεχίστηκε με εξορμήσεις για herping, 
παρατηρώντας και μελετώντας ερπετά στο φυσικό τους περιβάλλον, όπως και 
συμμετοχή σε εθελοντικά προγράμματα για την προστασία των θαλάσσιων 
χελωνών Caretta caretta (Linnaeus, 1758).  
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Οι συνηθέστερες ασθένειες των φιδιών σε ελεγχόμενες 

συνθήκες 

 
Δρ. Αναστασία Κομνηνού 

 
Τα φίδια είναι εκτόθερμα ερπετά που ανήκουν στην Τάξη Squamata/Φολιδωτά. 
Έχουν μακρύ και άποδο κυλινδρικό σώμα, πολυάριθμους σπονδύλους και 
έναν λειτουργικό πνεύμονα. Φέρουν επιδερμικά λέπια, τις φολίδες, ενώ το 
δέρμα τους εκδύεται περιοδικά ολόκληρο. Έχουν εξαιρετικά ανεπτυγμένη 
όσφρηση, γεύση, αφή και  ευαίσθητους θερμοδέκτες που εντοπίζονται κάτω 
από τους οφθαλμούς. Είναι κυρίως σαρκοφάγα. Κατά κανόνα διακρίνονται με 
βάση την ανατομική τους κατασκευή, της παραγωγή δηλητηρίων και την 
προσαρμογή τους σε διάφορα περιβάλλοντα (υπογειόβια, δενδρόβια, υδρόβια 
και χερσαία).  
Τα φίδια παρουσιάζουν ποικίλη συμπεριφορά και έχουν διαφορετικές 
διατροφικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις (θερμοκρασία, υγρασία, 
φωτισμός). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση των ζώων αυτών σε 
αιχμαλωσία, είναι η γνώση των χαρακτηριστικών ιδιαιτεροτήτων τους,  
πράγμα το οποίο δεν είναι πάντοτε εφικτό, λόγω του μεγάλου αριθμού και της 
ποικιλομορφίας των ειδών αυτών. Έτσι, το ακατάλληλο περιβάλλον και η κακή 
διατροφή αποτελούν βασικούς παράγοντες που ευνοούν την εκδήλωση 
διαφόρων παθολογικών καταστάσεων με συχνή κατάληξη το θάνατο. Μεταξύ 
αυτών είναι  οι υποβιταμινώσεις  (Α, Β1,C), η ανορεξία και απώλεια βάρους, η 
σηψαιμία, η πνευμονία, η νεκρωτική στοματίτιδα, τα ιογενή και μυκητιασικά 
νοσήματα, το σύνδρομο  αναγωγών,  η δυσέκδυση, τα αποστήματα της 
επικερατοειδικής μεμβράνης,  η δυστοκία, η πρόπτωση της κλοάκης, τα ξένα 
σώματα στον γαστρεντερικό σωλήνα,  τα εγκαύματα και οι διάφορες 
ενδο/εξωπαρασιτώσεις. 
 
,  
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Τα αμφίβια και ερπετά της Ελλάδας. Ενδημικά είδη 

 
Δρ. Παναγιώτα Μαραγκού  

Η ερπετοπανίδα της Ελλάδας, δηλαδή τα είδη αμφιβίων και ερπετών που  
συναντάμε στη χώρα μας, είναι εξαιρετικά υψηλή σε αριθμό ειδών, υποειδών 
και ιδιαίτερα σε αριθμό ενδημικών ειδών.  Αυτό οφείλεται στη γεωγραφική 
θέση της Ελλάδας, τη μεγάλη ποικιλία των διαφορετικών βιοτόπων της, καθώς 
και στην ύπαρξη περισσότερων από 9.000 νησιών και βραχονησίδων. 
Η γεωμορφολογία της χώρας μας σε συνδυασμό με τη δραματική γεωλογική 
της ιστορία και τη ύπαρξη πληθώρας νησιών συμβάλλει στην ύπαρξη πολλών 
ενδημικών ειδών και υποειδών. Τρία ενδημικά είδη αμφιβίων και δέκα 
ενδημικά είδη ερπετών συναντώνται στην Ελλάδα: ένα ουροδελές και δύο 
άνουρα αμφίβια, οκτώ σαύρες, ένα φίδι και μια χερσαία χελώνα. Επίσης, στην 
Ελλάδα απαντώνται ενδημικά υποείδη 14 ειδών ερπετών. Σε ό,τι αφορά τις 
περιοχές που διακρίνονται λόγω του ενδημισμού τους, αυτές είναι η 
Πελοπόννησος (4 ενδημικά είδη), ενώ από δύο ενδημικά είδη αντίστοιχα 
συναντάμε στο συγκρότημα της Μήλου, στην Κρήτη, στην Κάρπαθο. Από ένα 
ενδημικό είδος αντίστοιχα συναντάμε στο συγκρότημα της Σκύρου και στις 
νησίδες Πορί και Λαγούβαρδος, βόρεια των Αντικυθήρων. Η περιοχή 
εξάπλωσης κάποιων από αυτά είναι εξαιρετικά περιορισμένη, πχ ένα μόνο νησί 
ή μια βραχονησίδα. Μερικά από αυτά μπορεί να μην αντιμετωπίζουν άμεσο 
κίνδυνο, αλλά η περιορισμένη γεωγραφική τους εξάπλωση τα καθιστά ευάλωτα 
σε πιέσεις που διαφορετικά μπορεί να μην θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρές. 
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Η Δρ. Παναγιώτα Μαραγκού γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Βιολογία 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διδακτορική της 
διατριβή (Πανεπιστήμιο Πατρών, 1997) αφορά τη συγκριτική οικολογία των 
δύο ενδημικών ειδών σαυρών της Πελοπονήσσου Podarcis peloponnesiaca και 
Ηellenolacerta graeca. 
Από το 1997 εργάζεται για το WWF Ελλάς, ξεκινώντας από προγράμματα 
προστασίας υγρότοπων και θέματα πανίδας και πλέον ως Senior Conservation 
Officer. Συμμετέχει επίσης ως ανεξάρτητη ερευνήτρια και σύμβουλος σε 
προγράμματα και μελέτες με αντικείμενο την καταγραφή και αξιολόγηση της 
κατάστασης ειδών της ελληνικής ερπετοπανίδας, την εκπόνηση διαχειριστικών 
μελετών και μελετών επιπτώσεων. Τέλος, διδάσκει θέματα σχετικά με το φυσικό 
περιβάλλον της Ελλάδας και της Μεσογείου σε προπτυχιακούς φοιτητές από 
την Αμερική, στο College Year in Athens. 
Η Παναγιώτα Μαραγκού έχει δημοσιεύσει και συνεργαστεί σε επιστημονικές 
εργασίες, άρθρα και βιβλία με θέμα κυρίως τα ερπετά ή και τη διαχείριση 
προστατευόμενων περιοχών. Ανάμεσα σε αυτά και ο συντονισμός του 
τελευταίου Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας.  
Είναι από τα ιδρυτικά μέλη και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ερπετολογικής 
Εταιρείας, την οποία και εκπροσωπεί στην Επιστημονική Αρχή CITES, καθώς 
και μέλος της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας. 
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Ισχύον πλαίσιο και διαδικασία χορήγησης αδειών 

ερευνών, προβλήματα -βελτιώσεις 

Νικόλαος Μπόκαρης 
                   

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Ο Νικόλαος Μπόκαρης είναι Δασολόγος – περιβαλλοντολόγος και Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε). 
Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δ.Υ.  
Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη Σχολή 
Γεωτεχνικών Επιστημών  Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Έχει 
συμμετάσχει στα ακόλουθα προγράμματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης: 
πρόγραμμα  «Διαχείριση Περιβάλλοντος» , πρόγραμμα  κατάρτισης Συμβούλων 

εκπαίδευσης και Μ.Α.Ι.Χ. με θέμα την Πρόληψη των Δασικών Πυρκαγιών στα   
Μεσογειακά Οικοσυστήματα.  “ PREVENTION OF FOREST FIRES IN THE 

MEDITERANEAN REGION   
Το διάστημα 1988-1989 ήτα;ν υπεύθυνος για τη λειτουργία του επιχειρησιακού 
κέντρου (ΣΚΕΔ) (Υπουργείο Γεωργίας, Δ/νση Προαστασίας Δασών/ 
Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας). Το διάστημα 1989 -1990 εργάστηκε 
στο Υπουργείο Γεωργίας, Δασαρχείο Μεγάρων (χειρισμός θεμάτων του κλάδου 
– εισηγήσεις –αντιπυρική προστασία). Το διάστημα 1990 -1997 εργάστηκε στη 
Δ/νση Προστασίας Δασών του Υπουργείου Γεωργίας. 
Το διάστημα 1998 έως 9-4-2008 εργάστηκε στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Υπεύθυνος για τη σύνταξη του άξονα 4 (δάσωση) 



36 

 

του ΣΑΑ και του εγκριθέντος  την 3η προγραμματική περίοδο Ε.Π.Α.Α του Υπ. 
Γεωργίας.   
Στα πλαίσια του  Ταμείου Συνοχής υλοποιήθηκαν τα παρακάτω μέτρα:   
2008-2009 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δ/νση Προστασίας 
Δασών Χειρισμός θεμάτων δασοπροστασίας 
2009-2011 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
2011- έως σήμερα Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής ,Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας   
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 Εναλλακτική διατροφή των φιδιών 

Ηλίας Νικολάου  

Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να συγκρίνει τα σωματομετρικά στοιχεία 

φιδιών που σιτίστηκαν βάση της συνηθισμένης διατροφής που δίδεται σε 

ελεγχόμενες συνθήκες σε σχέση με αυτά των φιδιών που σιτίστηκαν με μια 

εναλλακτική διατροφή. Διαφοροποιώντας την ποιότητα της διατροφής των 

θηραμάτων τους και επιλέγοντας θηράματα που έχουν σιτιστεί με 

συγκεκριμένα διαιτολόγια, έγιναν κάποιες παρατηρήσεις που ενδεχομένως να 

ανοίγουν νέους ορίζοντες για τα μέχρι τώρα δεδομένα σε σχέση με τις κλασικές 

επιλογές που υπάρχουν για τη διατροφή των φιδιών σε ελεγχόμενες συνθήκες. 

Αυτή η παρουσίαση αποτελεί μια πρόσκληση- πρόκληση για όσους 

ασχολούνται με τα φίδια, προκειμένου να δουν τα τρέχοντα δεδομένα υπό νέο 

πρίσμα και να αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω έρευνα. 
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Ο Ηλίας Νικολάου είναι ένας ενθουσιώδης και δραστήριος νοσηλευτής, 
ιδιαίτερα παθιασμένος με την πρακτική νοσηλευτική των κλειστών τμημάτων. 
Έχει σπουδάσει Φροντιστής-Βοηθός Κτηνιάτρου Ζώων Συντροφιάς, Βοηθός 
Φυσικοθεραπευτών καθώς και Βοηθός Νοσηλευτών με Εξειδίκευση στη Γενική 
Χειρουργική.  
Έχει εργαστεί σαν Βοηθός Κτηνιάτρου στην κτηνιατρική κλινική Μιχαήλ 
Φλαράκος, σαν εθελοντής στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, σαν Βοηθός 
Νοσηλευτής στην Βιοκλινική Αθηνών, Θεραπευτήριο Κυψέλης Γεωργίου 
Τζίμα, Νοσοκομείο Υγεία, Νοσοκομείο Ελπίς και σαν Προσωπικός Βοηθός – 
Συνεργάτης Γενικού Χειρουργού, Μπρατισλάβα Σλοβακία. Επίσης, έχει 
εργαστεί στην Ερπετολογική Έκθεση της Ρόδου και στο 1ο Ερπετολογικό 
Συμπόσιο και Έκθεση Ζωντανών Ερπετών και Αμφιβίων.  
Επίσης, έχει κατακτήσει την 3ης θέση σε  Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας 
κατηγορίας 82kg (2003) και έχει συμμετάσχει σε δίμηνο πρόγραμμα των 
Ιατρών Χωρίς Σύνορα στην Myanmar (Μπούρμα). 
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Τα αμφίβια και ερπετά της Κύπρου 

Χάρης Νικολάου, MSc 
 

Η Κύπρος είναι ένα ωκεάνιο νησί του οποίου η δημιουργία ξεκίνησε πριν από 
85 - 92 εκ. χρόνια, αρχικά με τη γένεση του ορεινού όγκου του Τροόδους και 
στη συνέχεια με την ανύψωση της οροσειράς του Πενταδακτύλου και τη 
δημιουργία της λεκάνης της Μεσαορίας. 
Βιογεωγραφικά η Κύπρος χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο απομονωμένα 
Μεσογειακά νησιά. Οι απόψεις των ερευνητών σχετικά με το εάν ή όχι η 
Κύπρος υπήρξε ενωμένη με γειτονική ξηρά, διίστανται. Αρκετοί ερευνητές 
προβάλλουν επιχειρήματα υπέρ της ύπαρξης σύνδεσης, υποστηρίζοντας 
μάλιστα ότι η ένωση αυτή διήρκεσε αρκετά ώστε να επιτρέψει την εισβολή 
οργανισμών. Η ύπαρξη όμως στο νησί μεγάλου αριθμού ενδημικών ειδών 
αποτελεί αντίθετη ένδειξη, δηλαδή μακροχρόνιας απομόνωσης της Κύπρου 
από γειτονικές χερσαίες εκτάσεις.  
Όπως αποδεικνύεται, η εποίκηση της Κύπρου από είδη ερπετοπανίδας έγινε 
κυρίως μέσω της διέλευσης πάνω από θάλασσα, σε ανεξάρτητα επεισόδια, κατά 
τα Μειόκαινο, Πλειόκαινο και Πλειστόκαινο. Εάν η εποίκηση έγινε μέσω 
κάποιου ισθμού από τη Συρία ή την ανατολική Τουρκία, αυτή θα πρέπει να 
έγινε σε ένα πολύ σύντομο διάστημα ενώ σημαντικό ρόλο φαίνεται να έπαιξε 
ο άνθρωπος με τη μεταφορά κάποιων ειδών στο νησί το οποίο δέχτηκε την 
επίδρασή του για περισσότερα από 10.000 χρόνια.  
Η παρούσα ερπετοπανίδα της Κύπρου περιλαμβάνει οκτώ είδη φιδιών, έντεκα 
είδη σαυρών, δύο είδη θαλάσσιων χελωνών, μια χελώνα του γλυκού νερού και 
τρία είδη άνουρων αμφιβίων. Κάποια από τα είδη της Κύπρου αποτελούν 
ενδημικά είδη, ορισμένα άλλα δεν συναντιούνται σε καμιά άλλη Ευρωπαϊκή 
χώρα ενώ κάποια άλλα καταγράφονται ως αρκετά σπάνια. 
 
Ο Χάρης Νικολάου έχει σπουδάσει Διαχείριση Δασών στο Ηνωμένο Βασίλειο 
με μεταπτυχιακό στην Πειραματική Μοριακή Βιολογία στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. Από το 1996 εργάζεται στο Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου στον κλάδο Πανίδας 
του Τομέα Πάρκων και Περιβάλλοντος σε θέματα που αφορούν έρευνα, 
διαχείριση και εκπαίδευση άγριας πανίδας. Έχει εργαστεί σε αρκετά 
διακρατικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και διαχείρισης που 
αφορούν αρπακτικά πουλιά, ερπετά, θηλαστικά καθώς και χειρόπτερα. Έχει 
δημοσιεύσει εργασίες του σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά σε θέματα που 
αφορούν την πανίδα της Κύπρου ενώ συμμετέχει σε αρκετές επιτροπές σε 
συναφή με το αντικείμενο του θέματα. Είναι επίσης συγγραφέας δύο βιβλίων 
με τίτλο «Τα Ερπετά και τα Αμφίβια της Κύπρου» και «Τα Άγρια Θηλαστικά 
της Κύπρου». 
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Ο πιο κινδυνεύων βάτραχος της Ευρώπης, βιολογία 

και διατήρηση 

 
Δρ. Παναγιώτης Παφίλης  

 
Ο Βάτραχος της Καρπάθου (Pelophylax cerigensis), ο βάτρακλος των ντόπιων, 
είναι ένα σχετικά νέο και μάλλον «μυστηριώδες» είδος. Περιγράφηκε μόλις το 
1994 και η καριέρα του ήταν προβληματική από την αρχή: οι Ελβετοί 
επιστήμονες που το ανακάλυψαν του έδωσαν λανθασμένο όνομα πιστεύοντας 
ότι το δημώδες όνομα Τσιρίγο αντιστοιχεί στην Κάρπαθο... Επιπλέον, η 
κατανομή του ήταν ασαφής, καθώς υποστηρίχθηκε ότι εξαπλώνονταν και στην 
Ρόδο, ενώ στη συνέχεια έγινε παραδεκτό ότι περιορίζεται αποκλειστικά στη 
βόρεια Κάρπαθο. Το σημαντικότερο όμως κενό ήταν η παντελής έλλειψη 
γνώσης για τη γενική βιολογία του είδους. Η δημιουργία του Φορέα 
Διαχείρισης Καρπάθου-Σαρίας το 2002 αποτέλεσε το πρώτο σημαντικό βήμα 
για την παρακολούθηση και την προστασία του είδους. Η διεξοδική μελέτη της 
βιολογίας του έγινε εφικτή το 2014, χάρη σε χορηγία ερευνητικού 
προγράμματος από το Ίδρυμα Mohammed bin Zayed (Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα). Τα καλά νέα για τον βάτρακλο συνεχίστηκαν. Το 2017 η Ελληνική 
Ερπετολογική Εταιρεία πέτυχε χορηγία από το Ίδρυμα Προστασίας Ειδών 
(Γερμανία) με σκοπό την διατήρηση του είδους. Και το 2018 ο βάτραχος της 
Καρπάθου συμπεριλήφθηκε στα είδη για τα οποία θα συνταχθούν Σχέδια 
Δράσης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-IP 4 NATURA (Ευρωπαϊκή 
Ένωση). 
Ως προς την βιολογία του είδους, γνωρίζουμε πλέον τις τροφικές του 
προτιμήσεις, τις πληθυσμιακές του τάσεις καθώς και τα χαρακτηριστικά των 
υδατοσυλλογών όπου διαβιεί. Ως προς την εξάπλωσή του, έχει καταγραφεί η 
ακριβής κατανομή στην Κάρπαθο ενώ πρώτες μοριακές αναλύσεις 
υποδεικνύουν ότι το είδος θα μπορούσε όντως να περιλαμβάνει και τους 
πληθυσμούς της Ρόδου. Ως προς την διατήρησή του, διανοίχθηκαν εκ νέου 
λιμνίδια όπου ζούσε ο βάτρακλος και είχαν κλείσει από κατολισθήσεις ενώ 
προχωρά η κατασκευή λάκκων και χαμηλών φραγμάτων για την κατακράτηση 
νερού κατά τους δύσκολους θερινούς μήνες. Το Σχέδιο Δράσης και η εφαρμογή 
του αναμένεται ότι θα προστατεύσουν αποτελεσματικά τον πιο κινδυνεύοντα 
βάτραχο της Ευρώπης.         
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Ο Παναγιώτης Παφίλης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωικής 
Ποικιλότητας, του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Βιολογίας). Υποστήριξε τη 
διδακτορική του διατριβή στο Παν. Αθηνών το 2003 και διετέλεσε Λέκτορας 
στο Παν. Αιγαίου (Τμήμα Περιβάλλοντος) κατά το διάστημα 2006-2007. Από 
το 2007 μέχρι το 2011 εργάστηκε ως ερευνητής, στο Πανεπιστήμιο του Michigan 
(Σχολή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων). Το ερευνητικό του έργο εστιάζει 
στην οικοφυσιολογία, την ηθολογία και την εξελικτική βιολογία ερπετών και 
αμφιβίων με ιδιαίτερη έμφαση στους νησιωτικούς πληθυσμούς. Είναι 
Πρόεδρος της Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρείας. 
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Απειλές για τα αμφίβια της Ελλάδας 

 
Δρ. Ρόζα-Μαρία Τζαννετάτου-Πολυμένη 

 
 Ήδη από την δεκαετία του ΄80 πολλοί πληθυσμοί Αμφιβίων παγκοσμίως 
εμφανίζουν ύφεση ενώ σε αρκετές περιπτώσεις σημειώνεται πληθυσμιακή 
κατάρρευση. Τέτοια φαινόμενα έχουν αποδοθεί κατά καιρούς σε διάφορες 
μορφές περιβαλλοντικής διατάραξης.΄Οπως όλα τα Αμφίβια και αυτά  της 
Ελλάδας είναι εκτεθειμένα σε  ποικίλες απειλές οι οποίες μπορεί να δρουν είτε 
μεμονωμένα είτε σε συνδυασμούς.  
Η κλιματική αλλαγή συνιστά μία ιδιαιτέρως σοβαρή απειλή καθώς 
προκαλείται ανομβρία και άνοδος της θερμοκρασίας λόγω της υπερθέρμανσης 
του πλανήτη. Τα στοιχεία αυτά στα μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα έχουν 
ιδιαιτέρως αρνητικές συνέπειες. 
Μία από τις κυριότερες απειλές όχι μόνον για τα Αμφίβια αλλά για το σύνολο 
των ειδών, αποτελεί η υποβάθμιση, η καταστροφή και ο κερματισμός των 
ενδιαιτημάτων. 
Η εισαγωγή ξενικών ειδών μπορεί να αποβεί μοιραία για την τύχη ενδημικών 
πληθυσμών Αμφιβίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εισαγωγή του 
ταυροβάτραχου στην λίμνη Αγιά στην Κρήτη.   
Η υπεριώδης ακτινοβολία αποτελεί απειλή για τους γυρίνους ενώ η ρύπανση 
στις διάφορες μορφές της είναι μία από τις σημαντικότερες απειλές  κατά τη 
διάρκεια της  οντογένεσης  στα χερσαία ή υδάτινα ενδιαιτήματα. 
Ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως η υπεράντληση του υδροφόρου 
ορίζοντα, οι τουριστικές υποδομές, η υπερβόσκηση, η καταστροφή υδάτινων 
οικοσυστημάτων, η μετατροπή σε καλλιεργημένες εκτάσεις, οι αποξηράνσεις 
λόγω οικιστικής δράσης   συνιστούν σοβαρές απειλές ειδικά για τα νησιωτικά 
οικοσυστήματα όπως τα νησιά του Αιγαίου. 
Δράσεις όπως το εμπόριο ζώων και η συλλογή για επιστημονικούς ή άλλους 
λόγους μπορούν να αποβούν ιδιαιτέρως αρνητικές για τα Αμφίβια. 
Όμως η σημαντικότερη ίσως απειλή, και στην Ελλάδα πλέον, είναι οι 
χυτριδιομύκητες, οι οποίοι, όπως φαίνεται, ευνοούνται από την κλιματική 
αλλαγή.  Αναπτύσσονται στο δέρμα των Αμφιβίων προκαλώντας τον θάνατο 
ολόκληρων πληθυσμών  καθώς μεταδίδονται με μεγάλη ευκολία και ταχύτητα. 
Ο χυτριδιομύκητας Batrachochytrium dendrobatidis εντοπίστηκε για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα το 2015. 
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Η Ρόζα-Μαρία Τζαννετάτου-Πολυμένη είναι επίκουρη καθηγήτρια του 
Τομέα Ζωολογίας και Θαλάσσιας Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος διδακτορικού στη Ζωολογία (Μελέτη 
του Ουρόδηλου  Αμφίβιου Mertensiella luschani) από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Τα 
τελευταία σαράντα χρόνια έχει διδάξει σε προπτυχιακό επίπεδο Ζωολογία 
ασπονδύλων και σπονδυλοζώων, Συγκριτική Ζωολογία, Συστηματική, Πανίδα 
της Ελλάδας και Ζωϊκή Ποικιλότητα. ΄Εχει επιβλέψει σημαντικό αριθμό 
διπλωματικών εργασιών και έχει αποτελέσει μέλος τριμελών συμβουλευτικών 
επιτροπών σε διδακτορικά του τομέα Ζωολογίας. ΄Εχει δημοσιεύσει 
επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά. Τα τελευταία χρόνια τα 
ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην οικολογία και συστηματική 
των Αμφιβίων και Ερπετών με έμφαση στη φυλογένεση, στη δομή του 
αναγλύφου του σωματικού περιβλήματος, στη σύσταση και στο ρόλο των 
δερμικών εκκριμάτων των σαλαμανδρών καθώς καις την προσέγγιση αρχαίων 
κλασσικών κειμένων ζωολογικού περιεχομένου. Η Δρ. Πολυμένη είναι 
ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας και της ISZS -Διεθνής 
Εταιρεία Ζωολογικών Επιστημών- , μέλος της Societas Europaea Herpetologica 
και άλλων ελληνικών και διεθνών εταιρειών και μόνιμο μέλος της 
καθοδηγητικής επιτροπής οργάνωσης των Διεθνών Συνεδρίων Ζωολογίας. 
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Ερπετά και αμφίβια …στο χαρτί. (Σχέδιο στη φύση 

και ερμηνεία περιβάλλοντος) 

Βασίλης Χατζηρβασάνης 

Μια προσωπική διαδρομή 30 χρόνων, με ένα μολύβι στο χέρι. 
Η διαδρομή ξεκίνησε ανακαλύπτοντας τη φύση, με τα κιάλια στο λαιμό και το 
μολύβι στο αυτί. Με το σχέδιο μπορούμε να γνωρίσουμε τη φύση -τον κόσμο- 
χωρίς ακριβά υλικά (αρκεί ένα μολύβι και χαρτί), μόνο με προσεκτική 
παρατήρηση. Με τον καιρό, μαθαίνουμε τη μορφή και τις κινήσεις των ζώων, 
ενώ βελτιώνουμε το συντονισμό χεριού-βλέμματος. Μπορούμε να 
παρατηρήσουμε (και να σχεδιάσουμε) τοπία, φυτά, ζώα, κινήσεις, χρώματα, 
ίχνη… Μπορούμε να σκιτσάρουμε με λίγες γραμμές ένα φευγαλέο στιγμιότυπο 
αλλά και να σχεδιάσουμε υπομονετικά τις ανατομικές λεπτομέρειες ενός 
νεκρού ζώου. Μπορούμε να σχεδιάσουμε καθισμένοι αναπαυτικά πίσω από 
ένα τηλεσκόπιο ή πεζοπορώντας με σακίδιο και κιάλια. Αξίζει τον κόπο; Ναι, 
αλλά όχι τόσο για τα ίδια τα σχέδια, όσο γιατί σχεδιάζοντας μαθαίνουμε να 
παρατηρούμε. 
Σήμερα, η διαδρομή συνεχίζεται σχεδιάζοντας λιγότερο στη φύση και 
περισσότερο ερμηνεύοντας το περιβάλλον στο γραφείο. Τα σχέδια ερμηνείας 
περιβάλλοντος βασίζονται κυρίως στη φαντασία (και ένα πενάκι). 
Γνωρίζοντας ένα ζώο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα γελοιογραφικό 
χαρακτήρα με ανθρώπινες ιδιότητες, αλλά και με τα ζωικά χαρακτηριστικά 
του. Ο χαρακτήρας μπορεί να μιλήσει, αλλά εξακολουθεί να βλέπει τον κόσμο 
από τη σκοπιά του ζώου και γι’ αυτό έχει να μας «πει» πολλά. 
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φωτογράφος: Άρης Βιδάλης 

 
Ο Βασίλης Χατζηρβασάνης γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα. Από την 
παρατήρηση των μυρμηγκιών πέρασε στην ορειβασία και τη συγγραφή για 
ορειβάτες (περιοδικό «Ανάβαση», βιβλίο «Τα Βουνά του Μωρηά», 1988). 
Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας (χερσαία σπονδυλόζωα, προστασία 
φυσικών περιοχών), σχεδιάζοντας παράλληλα άγρια ζώα, φυτά, τοπία, 
ανθρώπους. Έχει ειδικευτεί στην ερμηνεία περιβάλλοντος, συνδυάζοντας τη 
γνώση της άγριας ζωής με το σχέδιο (ρεαλιστικό και γελοιογραφικό) σε δεκάδες 
κέντρα ενημέρωσης προστατευόμενων περιοχών, βιβλία («Μικρή Μεσόγειος», 
2006) και άλλα έντυπα για παιδιά και ενήλικους, εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες και μουσειοσκευές κ.ά. (βλ. ιστοσελίδες  
 
http://www.moa.gov.cy/moa/icostacy/icostacy.nsf/All/320ACCC48A82B0
6DC2257AF4003F177D?OpenDocument , 
http://skyroslife.com/Content.php?ID=36 , 
http://www.be-natur.it/downloads/didactic_brochure_GR.pdf ,  
http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=79393&aID=1633 ) 
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Προϋποθέσεις για την ορθή επιλογή κατάλληλου 

ερπετού και για τη διασφάλιση της ευζωίας του  

Μαρίνος Πρωτοπαπάς 
 

 
   Η διατήρηση  ερπετών σε ελεγχόμενες συνθήκες δεν αποτελεί μια τυπική 

ενασχόληση ή μια νέα μόδα, αλλά μία εξειδικευμένη δραστηριότητα που 
απαιτεί αρκετή γνώση και προϋποθέσεις. Η φύση των ερπετών δεν μας 
επιτρέπει εύκολα να αποκωδικοποιούμε τις ανάγκες ή τη συμπεριφορά τους, 
όσο άλλα κατοικίδια ζώα. Ο ειδικός εξοπλισμός για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, 
το σχετικό ρίσκο, οι διατροφικές συνήθειες, καθώς και η ενδεχομένη ανάγκη 
για αναζήτηση κτηνιατρικής εξειδίκευσης μαζί με ένα πλήθος από άλλες 
ανάγκες και ιδιαιτερότητες αποτελούν στοιχεία που η ορθή και η ηθική 
διατήρηση ερπετών κάθε άλλο πάρα μια εύκολη και οικονομική ενασχόληση 
μπορεί να θεωρηθεί. Η επιλογή κάθε κατηγορίας ερπετού αποτελεί ένα 
συνδυασμό από προκλήσεις που ο κάθε υποψήφιος νέος ερπετοκουλτουρίστας 
πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη. Μέσα από τη σύντομη παρουσίαση στα 

πλαίσια του 2ου Ερπετολογικού Συμποσίου θα γίνει μια προσπάθεια για 
ενημέρωση έτσι ώστε να πραγματοποιείται η πιο ορθολογιστική επιλογή 
ερπετών βάσει των αναγκών και απαιτήσεων τους, καθώς και το εύρος των 
προϋποθέσεων και γνώσεων που προαπαιτείται να έχει ο κάθε υποψήφιος 
κάτοχος , για τη διατήρηση ή και αναπαραγωγή ερπετών κάτω από 
ελεγχόμενες συνθήκες. 
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Ο Μαρίνος Πρωτοπαπάς είναι γεννημένος στην Λευκωσία της Κύπρου. Το 
1995 έρχεται στην Ελλάδα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παν 
Αθηνών, Karlsruhe universitet Πάντειο παν για σπουδές και διδακτορική 
διατριβή στην ψυχολογία και συνάμα μαθήματα βιολογίας στο παν Αθηνών 
όπου και διατελεί για λίγο βοηθός καθηγητή στα εργαστηριακά μαθήματα 
ζωολογίας ΙΙ. Tο 2006 ιδρύει το reptilianostra, εξειδικευμένο κέντρο ερπετών 
αμφιβίων και αρθροπόδων με εμπορικό χαρακτήρα, με συνεργασίες με 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, ζωολογικούς κήπους κ.ά. 
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Ερπετά στην περίθαλψη. Συνηθισμένες και 

ασυνήθιστες περιπτώσεις 

 
Άρης Χρηστίδης 

 
Η περίθαλψη ερπετών είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος της περίθαλψης. Πρόκειται 
για ζώα με μεγάλες διαφορές από άλλα. Πολλά από αυτά είναι παρεξηγημένα 
και οι περισσότεροι δεν θα ήθελαν να ασχοληθούν με αυτά (αν όχι να τα 
εξοντώσουν). Άλλα είναι συμπαθή στους περισσότερους, άλλα αντιπαθή, άλλα 
είναι κοινά, άλλα κινδυνεύοντα, άλλα πάλι ξενικά οικόσιτα, δραπέτες ή 
εγκαταλειμμένα, άλλα γηγενή αιχμαλωτισμένα μιας και η ματαιοδοξία του 
ανθρώπου τα αφαίρεσε από το φυσικό περιβάλλον και τη φυσική διαβίωση ή 
εγκλωβισμένα με προβλήματα υγείας.  
Τα περισσότερα λόγω του ότι έχουν χαμηλό μεταβολισμό εμφανίζουν κάποιο 
σύμπτωμα πολύ αργά. Έτσι χρόνια κακή διατροφή με έλλειψη κάποιου 
θρεπτικού στοιχείου παρουσιάζεται πολύ αργά και ομοίως αργά 
αποκαθίσταται η ζημιά. Ομοίως ο ρυθμός εξέλιξης μιας μόλυνσης, ενός 
τραύματος ή μιας ασθένειας είναι συνήθως αργός δίνοντάς μας χρόνο να 
επέμβουμε από τη μια, αλλά από την άλλη η ανάρρωση είναι αργή, με 
κινδύνους να υποτροπιάσει και να επιμολυνθεί ή να καταστεί δύσκολη η 
διατήρησή του ζώου λόγω της φύσης του. Σε γενικές γραμμές τα ερπετά έχουν 
αυξημένες αντοχές αλλά και πολλές ιδιαιτερότητες ανάλογα με το είδος και 
απαιτούνται διαφορετικοί χειρισμοί για κάθε περίπτωση. Ψυχρός χειρισμός, 
θερμός χειρισμός και χειμέρια νάρκη.  
Ομοίως πολύ ιδιαίτεροι είναι οι απεγκλωβισμοί ερπετών από σπίτια, φράκτες, 
φρεάτια και παγίδες. Η εκτίμηση της κατάστασής τους για άμεση 
απελευθέρωση ή τη διατήρησή του ζώου αναμένοντας την καταλληλότητα της 
στιγμής, της τοποθεσίας ή της ενδυνάμωσής τους για κάποιο διάστημα ώστε να 
ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ζωής στο φυσικό περιβάλλον.   
Ποια είναι η καταλληλότητα ενός κέντρου περίθαλψης, πως μπορούμε να 
διατηρήσουμε «οικόσιτα» ερπετά σε καλή κατάσταση για το υπόλοιπο της ζωής 
τους και οι προοπτικές προώθησής τους σε ερπετάρια, εξειδικευμένα κέντρα, ή 
η επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον εφ’ όσων γνωρίζουμε τον τόπο 
καταγωγής τους. 
Απελευθερώσεις, γεωγραφική απομόνωση, καταλληλόλητα περιοχής, σημασία 
της περίθαλψης, της απελευθέρωσης και περιβαλλοντική εκπαίδευση – 
ευαισθητοποίηση.    
 
 



49 

 

Ο Άρης Χρηστίδης είναι Τεχνολόγος 
Γεωπόνος του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Από 
μικρός είχε έμφυτο ενδιαφέρον για τα 
πουλιά, τα θηλαστικά και ερπετά της 
Ελλάδας και με την πρώτη ευκαιρία το 
1990 στα φοιτητικά του χρόνια, έγινε 
εθελοντής του ΕΚΠΑΖ στη Θεσσαλονίκη 
και την Αίγινα. Χάρη στο πάθος του με 
τα ζώα και τη συνέπεια της ενασχόλησής 
του με αυτά, το 1998 προτάθηκε για μέλος 
του ΕΚΠΑΖ (αστική μη κερδοσκοπική 
εταιρία που εδρεύει στην Αίγινα) και 
έγινε. Υπήρξε μέλος της εταιρίας για τη 
Μελέτη και Προστασία Φαλαινών και 

Δελφινιών που δεν υπάρχει πια και της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας 
όπου συμμετείχε και συμμετέχει ακόμα σε εθελοντικά προγράμματα 
καταγραφών. Ασχολείται ερασιτεχνικά με τη φωτογράφιση φύσης.    
Εργάζεται από το 2003 στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας στη Νέα Πέραμο 
Καβάλας και έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με 
τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων, καταγραφή βιοποικιλότητας σε εσωτερικά 
νερά, την καταγραφή πουλιών, και προγράμματα που αφορούν τη 
βιοποικιλότητα, την πανίδα και τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών. 
Συνεργάζεται με το Φορέα Διαχείρισης Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, και συμμετέχει εθελοντικά σε δράσεις καταγραφών και δακτυλιώσεων 
πουλιών. Εργάζεται κατά καιρούς σαν εξωτερικός συνεργάτης σε 
προγράμματα της Ορνιθολογικής Εταιρείας στη Βόρειο Ελλάδα, καθώς και σε 
ιδιωτικές εταιρίες Περιβαλλοντικών Έργων και Μελετών ως ερευνητής πεδίου. 
Οι επιστημονικές του δημοσιεύσεις αναφέρονται κυρίως σε θέματα βιολογίας 
και διατροφής Θαλασσοπουλιών, Κορμοράνων, Κητωδών και Ψαριών.  
Έχει συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιωαννίνων, Βόλου και 
Θεσσαλονίκης, καθώς και με το ΕΛΚΕΘΕ για τη διεκπεραίωση προγραμμάτων 
παρακολούθησης και καταγραφών ιχθυοπανίδας ενώ έχει εργαστεί σε 
προγράμματα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων στην Κύπρο.  
 
 
 
 
 
 
 


