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Τα απολιθωμένα φίδια της Ελλάδας – μια ιστορία 20 εκατομμυρίων χρόνων
Δρ Γεώργιος Λ. Γεωργαλής
Ινστιτούτο Συστηματικής και Εξέλιξης των Ζώων, Πολωνική Ακαδημία Επιστημών, Κρακοβία

Εικόνα 1: Ενδεικτικά απολιθώματα φιδιών από τον Ελλαδικό χώρο. Από αριστερά προς δεξιά: σπόνδυλος του Λαόφι (Laophis crotaloides) από την Πλειόκαινο εποχή της Θεσσαλονίκης - σπόνδυλος
Κόμπρας (Naja) από τη Μειόκαινο εποχή του Αξιού (Θεσσαλονίκη) - σπόνδυλος του Παραξενόφι
(Paraxenophis spanios) από τη Μειόκαινο/ Πλειόκαινο εποχή των Μαραμένων (Σέρρες). Οι σπόνδυλοι δεν εμφανίζονται στην ίδια κλίμακα. Η δεύτερη και η τρίτη εικόνα από Γ. Γεωργαλής, η πρώτη
τροποποιημένη από Georgalis et al. (2016).

Μετά την εξαφάνιση των Δεινοσαύρων,

βόες, οι πύθωνες, και οι κόμπρες (Szyndlar

ρια χρόνια πριν έως σήμερα), τα φίδια γνώ-

and Rage 2003). Η σημαντικότερη ανάπτυ-

κατά τον Καινοζωικό Αιώνα (65 εκατομμύρισαν μια εντυπωσιακή ταξινομική ποικιλό-

τητα, η οποία αντικατοπτριζόταν από μία
πληθώρα ειδών, μεγεθών και σχημάτων,
κατακτώντας τα περισσότερα χερσαία (αλλά ακόμη και υδάτινα) περιβάλλοντα. Το

αρχείο απολιθωμάτων είναι ιδιαίτερα πλούσιο στην Ευρώπη, φανερώνοντας γιγα-

ντιαία θαλάσσια φίδια όπως ο Παλαιόφις
(Rage 1983; Georgalis et al. 2020), διάφο-

ρους χερσαίους γίγαντες στις προϊστορικές

ζούγκλες όπως ο Παλαιοπύθωνας και ο
Φωσφοροβόας

(Georgalis

and

Scheyer

2019; Georgalis et al. 2021), άλλα και είδη

από διάφορες «εξωτικές» ομάδες, όπως οι

and Rage 1990; Szyndlar 1991; Szyndlar
ξη και ποικιλία των φιδιών στην Ευρώπη
σημειώθηκε κατά την Ηώκαινο εποχή (πε-

ρίπου 56 με 34 εκατομμύρια χρόνια πριν),
συμπίπτοντας με πολύ θερμά κλίματα και

την επικράτηση τροπικών δασών στην Ευρωπαϊκή ήπειρο.

Δυστυχώς, ερπετά από την Ηώκαινο

εποχή δεν έχουν βρεθεί (μέχρι στιγμής)
στον Ελλαδικό χώρο, οπότε το αρχείο απολιθωμάτων των ελληνικών φιδιών (αλλά και

όλων των ερπετών γενικώς) περιορίζεται
από το κατώτερο Μειόκαινο (περίπου 20

εκατομμύρια χρόνια) μέχρι και σήμερα. Επι-

πλέον, άλλος ένας αρνητικός παράγοντας
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είναι ότι τις περισσότερες φορές, τα απολι-

νται από το ανώτατο Μειόκαινο/ κατώτατο

μεμονωμένους σπονδύλους, οι οποίοι πολ-

νια πριν) από τη θέση Μαραμένα, κοντά

θώματα φιδιών αντιπροσωπεύονται από

λές φορές κιόλας είναι ελλιπώς διατηρημέ-

νοι. Παρ’ όλη αυτή την περιορισμένη φύση
του ελληνικού αρχείου απολιθωμάτων φιδιών, σημαντικές ανακαλύψεις έχουν ση-

μειωθεί, καταδεικνύοντας μια εντυπωσιακή
ποικιλία που περιλαμβάνει ενδημικά είδη,

γιγάντιες μορφές καθώς και ταξινομικές

ομάδες που δεν υπάρχουν σήμερα στην
Ευρώπη. Η μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών
φιδιών είναι γνωστή κατά τη Μειόκαινο ε-

ποχή, που συμπίπτει με πιο θερμά κλίματα

Πλειόκαινο (περίπου 5.5 εκατομμύρια χρό-

στις Σέρρες (Georgalis et al. 2019b). Πα-

ρουσιάζουν εξαιρετικά ιδιαίτερη μορφολο-

γία σπονδύλων και οι ακριβείς τους σχέσεις

με τα άλλα «ανεπτυγμένα φίδια» (την επονομαζόμενη ομάδα των Καινοφιδίων) πα-

ραμένουν ένα μυστήριο. Όσο για το Λαόφι,
πρόκειται για τη μεγαλύτερη οχιά όλων των

εποχών. Αποτελεί την πρώτη ανακάλυψη
απολιθωμένων

ερπετών

στην

Ελλάδα

(Owen 1857), με βάση 13 μεγάλους σπον-

δύλους που βρέθηκαν στην περιοχή της

σε σχέση με το σημερινό και αντιπροσω-

Θεσσαλονίκης κατά τα μέσα του 19ου αιώνα.

κόμπρες, κολουβρίδες, και άλλα καινοφίδια

ταυτότητα του Λαόφι παρέμενε ένα αίνιγμα.

πεύεται από σκωληκοφίδια, πύθωνες, οχιές,

(Georgalis et al. 2017, 2018, 2019a, 2019b).
Σημαντική ποικιλία όμως σημειώνεται και

κατά την Πλειόκαινο εποχή (5.5. με 2.5 εκατομμύρια χρόνια πριν), καταλήγοντας στη

Οι σπόνδυλοι αυτοί κατόπιν χάθηκαν και η
Το 2016 παρ’ όλα αυτά, νέα μελέτη περιέ-

γραψε ένα νέο σπόνδυλο από την ίδια απο-

λιθωματοφόρο θέση, ο οποίος άνηκε στο

Λαόφι (Georgalis et al. 2016). Ο σπόνδυλος

σχετικά «φτωχή» (για παλαιοερπετολογικά

αυτός παρείχε σημαντικά ανατομικά στοι-

ρας μας.

διού αυτού, όσο και για το μέγεθός του.

δεδομένα) αρτίγονη οφιδιοπανίδα της χώΤα ενδημικά είδη φιδιών στο Ελληνικό

χεία τόσο για την ταξινομική θέση του φιΠέραν από αυτά τα ονομασμένα είδη,

αρχείο απολιθωμάτων περιλαμβάνουν τον

το αρχείο απολιθωμάτων αποδεικνύει την

Περιεργόφι το μικρό (Periergophis micros),

διών τα οποία όμως δεν είναι τόσο καλά

Πύθωνα τον Ευβοϊκό (Python euboicus), τον
τον Παραξενόφι τον σπάνιο (Paraxenophis

spanios), και τον Λαόφι τον κροταλόειδη

(Laophis crotaloides), τα οποία όλα έχουν

βρεθεί μόνο στην Ελλάδα. Ο Ευβοϊκός Πύθωνας είναι γνωστός από έναν καλοδιατη-

ρημένο σκελετό από το κατώτερο Μειόκαινο της Κύμης στην Εύβοια (Römer 1870), ο
οποίος δυστυχώς έχει πλέον χαθεί ή κατα-

στραφεί (Georgalis and Delfino 2022). Ο
Περιεργόφις και ο Παραξενόφις προέρχο-

ύπαρξη στον Ελλαδικό χώρο και άλλων φιγνωστά ώστε να ταυτοποιηθούν σε επίπεδο

είδους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι κόμπρες (γένος Naja) που έχουν βρεθεί σε
διάφορες Μειοκαινικές και Πλειοκαινικές

θέσεις στη Μακεδονία και την Αττική
(Szyndlar 1991; Georgalis et al. 2018,
2019a). Επίσης τα «κοραλλόφιδα» (γένος

Micrurus) τα οποία δυστυχώς αντιπροσω-

πεύονται από αρκετά φτωχό υλικό από τα
Μαραμένα. Τέλος, αρκετά από τα σημερινά
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γένη φιδιών της Ελλάδας, ήδη εμφανίζονται

από

το

Μειόκαινο

(π.χ.

Natrix,

Hierophis) ή το Πλειόκαινο (π.χ. Malpolon),

ή το Πλειστόκαινο (π.χ. Elaphe, Zamenis),
αν και παρ’ όλα αυτά πολλά γένη δεν έχουν
ακόμη εντοπιστεί ως απολιθώματα.

Νέες ανακαλύψεις αναμένεται να ρί-

ξουν άπλετο νέο φως στα προϊστορικά φίδια της Ελλάδας, παρέχοντας σημαντικά

στοιχεία για την εξέλιξη, ταξινόμηση, ποικι-

λότητα και ανατομία των εντυπωσιακών
αυτών ερπετών.
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Από την Κούβα στην Ελλάδα: οι περιπλανήσεις ενός μικρού
βόα
Δρ Μαρία Δημάκη
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Αν. Γραμματέας του ΔΣ της ΕΛΕΡΠΕ

Ηλίας Στραχίνης
Υπ. Διδάκτορας Βιολογίας ΑΠΘ, Μέλος του ΔΣ της ΕΛΕΡΠΕ

Εικόνα 1: Ο βόας της Κούβας Tropidophis melanurus (φωτ. Η. Στραχίνης).

Κάθε χρόνο, μέλη της ΕΛΕΡΠΕ, δέχονται

περισυλλέξει ερπετά ή αμφίβια τα οποία

για αναγνώριση ερπετών ή αμφιβίων αλλά

μέσω ανθρώπινων μέσων και δραστηριοτή-

δεκάδες κλήσεις και μηνύματα από πολίτες
και για την απομάκρυνση αυτών από κατοι-

κίες και άλλα αστικά περιβάλλοντα. Οι κλή-

σεις για απομακρύνσεις, στην πλειονότητά

μεταφέρθηκαν ακούσια από μία ξένη χώρα
των. Σε δύο τέτοιες περιπτώσεις οι κλήσεις
αφορούσαν βόες από την Κούβα, του εί-

δους Tropidophis melanurus. Και στις δύο

τους, αφορούν αυτόχθονα είδη, ενώ αρκετά

περιπτώσεις τα φίδια ταξίδεψαν με πλοίο,

δια που εγκαταλείφθηκαν ή δραπέτευσαν.

νω από 9.300 χλμ, από την Κούβα μέχρι την

σπάνια αφορούν εξωτικά, συνήθως κατοικί-

Πολύ σπάνια δε η ΕΛΕΡΠΕ έχει κληθεί να

μέσα σε κοντέινερ με εμπορεύματα, για πά-

Ελλάδα. Και τα δύο ανακαλύφθηκαν από
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τους εργαζόμενους ελληνικής εταιρείας

είναι αρκετά συχνά. Δεν θα ήταν απίθανο σε

Τα φίδια έφτασαν στη χώρα μας ζωντανά,

έχει διαφύγει της προσοχής των εργαζόμε-

που εισάγει εμπορεύματα από την Κούβα.
αλλά όχι σε πολύ καλή κατάσταση, καθώς
δεν είχαν πρόσβαση σε νερό και τροφή για

όλο αυτό το διάστημα, το οποίο μπορεί να
είναι, σύμφωνα με τους εργαζόμενους της
εταιρείας, κοντά στον ένα μήνα.

Το πρώτο περιστατικό συνέβη τον Ια-

νουάριο του 2017. Το ζώο έφτασε μαζί με
φορτίο ξύλων, αφυδατωμένο, υποσιτισμένο

και αρκετά ταλαιπωρημένο. Παρότι ο μικρός
βόας περιθάλφθηκε και ταΐστηκε, πιθανό-

κάποια ανάλογη περίπτωση κάποιο ζώο να
νων και να έχει απομακρυνθεί. Υπό ορισμέ-

νες προϋποθέσεις, τέτοια περιστατικά μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και σε εδραίωση
πληθυσμών ξενικών ειδών, όπως στις περι-

πτώσεις των σαυρών Podarcis siculus

(Adamopoulou, 2015) και Podarcis vaucheri
(Spilani et al., 2018) που εμφανίστηκαν

στην Αττική, αλλά και άλλων πολυάριθμων
περιπτώσεων ανά την υφήλιο.

Αρκετά ανάλογα περιστατικά ακού-

τατα η κατάστασή της υγείας του ήταν πλέ-

σιας μεταφοράς φιδιών έχουν παρατηρηθεί

να σωθεί. Έτσι, το ζώο πέθανε στις

στο Essex της Αγγλίας φίδι του είδους

ον μη αναστρέψιμη και δεν κατέστη δυνατό
21/02/2017.

Ο δεύτερος βόας της Κούβας βρέθη-

κε στα τέλη του Οκτώβρη 2019, σε κοντέι-

νερ που μετέφερε κάρβουνα. Η ΕΛΕΡΠΕ
ενημερώθηκε άμεσα και το ζώο περισυλλέχθηκε ώστε να του παρασχεθούν οι απαραί-

τητες φροντίδες. Το συγκεκριμένο άτομο,

σε αντίθεση με αυτό του προηγούμενου πε-

ριστατικού, βρέθηκε σε καλύτερη κατάστα-

ση, ανταποκρίθηκε θετικά στη φροντίδα,
ενώ τρέφεται με κατεψυγμένα ποντίκια και

αναπτύσσεται φυσιολογικά.

Μέσα στο 2016 ακόμα ένα φίδι είχε

βρεθεί από τους εργαζόμενους της ίδιας

εταιρείας, μέσα σε αντίστοιχο φορτίο που
προερχόταν από την Κούβα, αυτή τη φορά

όμως το ζώο ήταν νεκρό. Δυστυχώς δεν
γνωρίζουμε το είδος του φιδιού καθώς δεν
έφτασε στα χέρια μας το δείγμα, ούτε κά-

ποια φωτογραφία του. Φαίνεται όμως πως

τα περιστατικά τυχαίας μεταφοράς φιδιών

και καταγραφεί στον Τύπο. Για παράδειγμα,

Boiga trigonata μεταφέρθηκε ζωντανό από
την Ινδία μέσα σε φορτηγό ενώ ένας μικρός

πύθωνας του είδους Antaresia maculosa
ταξίδεψε από το Κουίνσλαντ της Αυστραλί-

ας μέχρι τη Γλασκόβη της Σκωτίας (περίπου
14.500 χλμ) μέσα σε παπούτσι στις απο-

σκευές επιβάτιδας, τον Φεβρουάριο του

2019. Ένα ακόμα περιστατικό αφορά επιβά-

τη που μετέφερε στη χειραποσκευή του
ένα

μικρό

φίδι

του

είδους

Coluber

constrictor priapus ταξιδεύοντας από την

Φλόριντα στην Χαβάη. Στη συγκεκριμένη

περίπτωση ο επιβάτης, παρότι δεν μετέφερε εσκεμμένα το φίδι, κινδύνεψε να συλ-

ληφθεί καθώς η παράνομη εισαγωγή φιδιών στη Χαβάη τιμωρείται με πρόστιμο

200.000 δολαρίων και τρία χρόνια φυλάκιση!

Όσον αφορά περιστατικά όπου φίδια

μεταφέρθηκαν μέσα σε κοντέινερ για μεγά-

λες αποστάσεις, φαίνεται πως δεν είναι

σπάνια. Πρόσφατα εντοπίστηκε ένας βόας
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σφικτήρας Boa constrictor στην Χονολου-

λού, σε φορτίο με προέλευση την Καλιφόρνια. Επίσης, στο λιμάνι του Essex, βρέθηκε

μια οχιά του είδους Echis carinatus σε φορ-

τίο που προέρχονταν από την Ινδία. Το φίδι
βρέθηκε σε καλή κατάσταση παρότι βρισκόταν στο κοντέινερ για αρκετές εβδομάδες.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, τα φίδια

μεταφέρθηκαν σε Κέντρα Διάσωσης Ζώων

και κατόπιν σε Κέντρα Αποκατάστασης της
χώρας. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν υπάρ-

χει αντίστοιχος κρατικός φορέας για την

περισυλλογή και φροντίδα τέτοιων ζώων,
οπότε σε αντίστοιχες περιπτώσεις, προ-

σπαθούμε, με προσωπική προσπάθεια, τα
μέλη της ΕΛΕΡΠΕ, να βρούμε λύσεις, όπως
στην περίπτωση του μικρού βόα της Κούβας.

Μερικές πληροφορίες για τον βόα της Κούβας
Ο βόας της Κούβας Tropidophis melanurus

είναι ένα από τα 16 είδη του γένους που

συναντώνται στην Κούβα. Τρέφεται κυρίως

με βατράχια, φρύνους και σαύρες, με τα
πουλιά να αποτελούν μικρό μόνο ποσοστό
της διατροφής του (Rodríguez-Cabrera et

al., 2017). Κυνηγάει κυρίως το βράδυ, ενώ

μπορεί να είναι δραστήριος και την ημέρα.
Είναι το μεγαλύτερο είδος της Οικογένειας

Tropidophiidae και μπορεί να φτάσει το ένα
μέτρο μήκος σώματος (SVL) (Henderson
and Powell, 2009).

Σχετικά με τα περιστατικά ακούσιας μεταφοράς
φιδιών
1. https://www.bbc.com/news/uk-englandessex-50635440

2. https://www.independent.co.uk/news/uk/
home-news/snake-plane-scotland-

australian-queensland-glasgow-pythona8795731.html

3. https://www.travelandleisure.com/travelnews/man-accidentally-brings-snake-

florida-to-hawaii

4. https://hdoa.hawaii.gov/blog/main/livesnake-found-in-shipping-container/

5. https://www.dailymail.co.uk/news/article2195730/Worlds-deadliest-snake-

shipping-container-Essex-travelling-way-

India.html
Βιβλιογραφία

Adamopoulou, C. 2015. First record of Podarcis siculus (Rafinesque-Schmaltz, 1810) from Greece.
Herpetozoa 27: 187-188
Henderson, R.W. and Powell, R. 2009. Natural History of West Indian Amphibians and Reptiles.
University Press of Florida, Gainesville.
Rodríguez-Cabrera, T.M., Rosado, J., Marrero, R.
and Torres, J. 2017. Birds in the Diet of Snakes
in the Genus Tropidophis (Tropidophiidae): Do
Prey Items in Museum Specimens Always Reflect Reliable Data? IRCF REPTILES & AMPHIBIANS 24(1): 61-64.
Spilani, L., Strachinis, I., Lampropoulos, A., Tsigas,
P., Poulakakis, N., Pafilis, P. 2018. Podarcis
vaucheri (Sauria: Lacertidae) far away from
home: a new invasive species in Greece. Amphibia-Reptilia 39: 363-368.
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Η παρουσία της Anatololacerta finikensis (Eiselt and Schmidtler, 1986) στην Ελλάδα
Χρήστος Καζίλας, Κωνσταντίνος Καλέντζης
Μέλη της ΕΛΕΡΠΕ

Εικόνα 1: Η σαύρα της Λυκίας Anatololacerta finikensis (φωτ. Χ. Καζίλας).

Το γένος Anatololacerta περιλαμβάνει σαύ-

Κάσο

Lacertidae. Οι πέντε αντιπρόσωποι του γέ-

στοιχα, η σαύρα της Ιωνίας απαντά στη χώ-

ρες μεσαίου μεγέθους της οικογένειας

νους εξαπλώνονται κυρίως σε περιοχές της
δυτικής και νότιας Τουρκίας, καθώς και σε
νησιά του Αιγαίου πελάγους. Μέχρι πρόσφατα,

μόνο

η

Πελασγική

σαύρα

Anatololacerta pelasgiana (Mertens, 1959)

και η σαύρα της Ιωνίας Anatololacerta
anatolica (Werner, 1900) είχαν καταγραφεί

σε ελληνικό έδαφος. Η πρώτη είναι γνωστή
από Ρόδο (και γύρω νησίδες), Νίσυρο και

Σύμη, ενώ πρόσφατα έγινε εισαγωγή της σε

και

Καστελλόριζο

(Kornilios

and

Thanou 2016; Kalaentzis et al. 2018). Αντί-

ρα μας μόνο στη Σάμο, την Ικαρία και τη
Θύμαινα.

Τα τελευταία χρόνια όμως έγινε γνω-

στή η παρουσία ενός τρίτου είδους στην

Ελλάδα, σε μία μικρή νησίδα έκτασης μόλις
0,0035 km2. Ο λόγος για την σαύρα της Λυ-

κίας Anatololacerta finikensis (Eiselt and

Schmidtler, 1986) η οποία ανακαλύφθηκε

στη βραχονησίδα Ψωμί η οποία ανήκει σε
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ένα μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα βορειοανα-

στάσεις, μπορεί κανείς να παρατηρήσει

πληθυσμός του είδους βρέθηκε για πρώτη

φαλώνουν με μεγάλη δεξιότητα στους βρά-

τολικά του Καστελλόριζου. Αυτός ο μικρός

φορά κατά τη διάρκεια αποστολής του

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης στο
Ψωμί, αλλά η συλλογή δείγματος και ταυ-

τοποίηση του είδους με μοριακές μεθόδους
πραγματοποιήθηκε το 2018 από ομάδα επιστημόνων που επισκέφθηκε ξανά τη βραχονησίδα (Kalaentzis et al. 2018).

Πέρα από το Ψωμί, η σαύρα της Λυκί-

ας εξαπλώνεται στην νοτιοδυτική Τουρκία,
στο δυτικό τμήμα της επαρχίας Αττάλεια

(Karakasi et al. 2021). Ο ελληνικός πληθυσμός του είδους μοιάζει μορφολογικά με τη

στενά συγγενική Πελασγική σαύρα, ξεχωρίζει όμως κυρίως λόγω του πιο σκουρόχρω-

μου και ομοιόμορφου καφέ χρωματισμού

που παρουσιάζει. Ο βιότοπος του αποτελείται από χαρακτηριστικούς ασβεστολιθικούς

σχηματισμούς με αραιή θαμνώδη βλάστηση.
Λόγω του ιδιαίτερου αυτού βιοτόπου, καθώς και της χαμηλής ανοχής του είδους
στην ανθρώπινη παρουσία, η προσέγγισή

της σαύρας είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Παρό-

τους δεινούς αυτούς αναρριχητές να σκαρχους.

Καθώς ο πληθυσμός αυτός ανακα-

λύφθηκε σχετικά πρόσφατα, δεν γνωρίζουμε ακόμα πολλά σχετικά με τις οικολογικές

του απαιτήσεις ή τις πιέσεις που τυχόν α-

ντιμετωπίζει. Παρόλα αυτά, η εξαιρετικά

περιορισμένη περιοχή εξάπλωσής του τον
καθιστά ευάλωτο σε πιθανές διαταραχές.
Βιβλιογραφία

Kalaentzis, K., Strachinis, I., Katsiyiannis, P., Oefinger, P., & Kazilas, C. 2018. New records and an
updated list of the herpetofauna of Kastellorizo
and the adjacent islet Psomi (Dodecanese,
Greece). Herpetology Notes 11: 1009-1019.
Karakasi, D., Ilgaz, Ç., Kumlutaş, Y., Candan, K.,
Güçlü, Ö., Kankılıç, T., ... & Poulakakis, N.
2021. More evidence of cryptic diversity in
Anatololacerta species complex Arnold, Arribas and Carranza, 2007 (Squamata: Lacertidae) and re-evaluation of its current taxonomy.
Amphibia-Reptilia 42(2): 201-216.
Kornilios, P., & Thanou, E. 2016. Two additions to the
herpetofauna of Kasos (Aegean Sea, Greece)
and the role of human-mediated dispersals.
Herpetological Review 47(4): 633-635.

λα αυτά, κρατώντας τις κατάλληλες απο-
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Τελικά πόσα «κροκοδειλάκια» ξέρουμε;
Δρ Εμμανουέλα Καραμέτα
Μέλος του ΔΣ της ΕΛΕΡΠΕ

Εικόνα 1: Το ενδημικό είδος της Κύπρου Laudakia cypriaca.

Ευρύτερα γνωστή ως «κροκοδειλάκι» και

ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο και την

γένειας Agamidae στην Ελλάδα, η σαύρα

Λίβανος, Ισραήλ, Ιορδανία και Αίγυπτος).

όντας ο μοναδικός εκπρόσωπος της οικοLaudakia stellio (Linnaeus, 1758) έχει λάβει

πολλές και διαφορετικές ονομασίες όπως
σκούτζικας,

κουρκούταβλος,

κασίδα,

κορκόφιλας και κουρκουτάς, όλες «ενδημι-

κές» των νησιών που συμπεριλαμβάνονται
στην κατανομή της. Εξίσου πλούσια ωστόσο

είναι και η μορφολογική διαφοροποίηση του
είδους, γεγονός που οδήγησε στην περι-

γραφή επτά διαφορετικών μορφολογικών
υποειδών. Τα υποείδη αυτά αντιστοιχούν

στους πληθυσμούς που εξαπλώνονται σε

Εγγύς Ανατολή (Κύπρος, Τουρκία, Συρία,

Στην Ελλάδα, τα L. s. stellio και L. s.

daani συνυπάρχουν σε γειτονικά νησιά των

Κυκλάδων, με το πρώτο να συναντάται στη
Μύκονο και τη Δήλο, και το δεύτερο στη
Νάξο, την Πάρο (καθώς και στα νησιά του
ανατολικού Αιγαίου). Η γειτνίαση αυτή επε-

κτείνεται και στην Τουρκία, με το L. s. daani
να εποικίζει όλο το δυτικό τμήμα της χώρας

μέχρι τη δυτική πλευρά των Ταυρίδων, και

το L. s. stellio να κατοικεί στην ΝΑ Ανατολία.
Εύκολα μεταφερόμενο από τον άνθρωπο,
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το είδος αυτό έχει πλέον εγκαθιδρύσει πλη-

της Σύμης και του Kas, τη Χατάι και τον Λί-

στην Κρήτη (L. s. daani) και στην Κέρκυρα

ουν τρία νέα υποείδη. Η εμφάνιση των δια-

θυσμούς στη Θεσσαλονίκη, στην Κάρπαθο,
(L. s. stellio).

Παρά την έμφαση που έχει δοθεί στο

παρελθόν στη μορφολογική ταξινόμηση

των διαφορετικών πληθυσμών, η εξελικτική
ιστορία του είδους και οι εξελικτικές σχέ-

βανο, αντίστοιχα, οι οποίες αντιπροσωπεύ-

φορετικών υποειδών τόσο του L. vulgaris

όσο και του L. stellio έγινε σχεδόν ταυτό-

χρονα πριν από περίπου ένα εκατομμύριο
χρόνια.

Το τρίτο είδος είναι το Laudakia

σεις των διαφορετικών υποειδών δεν είχαν

cypriaca (Daan, 1967), το οποίο θεωρείτο

κενό ήρθε να καλύψει η έρευνα που δημο-

πρου. Ωστόσο, σύμφωνα με την παραπάνω

μελετηθεί διεξοδικά μέχρι σήμερα. Αυτό το
σιεύτηκε

πρόσφατα

στο

περιοδικό

Zoological Journal of the Linnean Society
(Karameta et al. 2022,.195(1): 195-219) και

βασίστηκε στη γονιδιακή ανάλυση εννέα
γενετικών τόπων. Σύμφωνα με τα αποτελέ-

σματα, αντί για ένα είδος με ευρεία εξάπλωση, στην πραγματικότητα πρόκειται για
τρία διαφορετικά είδη, τα οποία διαφορο-

ποιήθηκαν το ένα από το άλλο σχεδόν ταυτόχρονα κατά τις αρχές του Πλειστοκαίνου.

Το πρώτο, Laudakia vulgaris (Sonnini

& Latreille, 1802), περιλαμβάνει τους πλη-

θυσμούς της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, του
Ισραήλ και της ΝΔ και Δ Συρίας, που αντι-

στοιχούν στα περιγεγραμμένα υποείδη L. s.
vulgaris, L. s. salehi, L. s. brachydactyla και L.

s. picea καθώς και σε μία νέα γενεαλογική
γραμμή από την Ιορδανία.

Το δεύτερο είδος, Laudakia stellio

(Linnaeus, 1758) περιλαμβάνει όλους τους
πληθυσμούς της Ελλάδας και της Τουρκίας,
της ΒΔ Συρίας και του Β Λιβάνου και αντι-

στοιχεί στο ομώνυμο υποείδος αλλά και στο
γνωστό L. s. daani. Πέρα όμως από αυτά,

στο L. stellio συγκαταλέγονται και τρεις νέες γενεαλογικές γραμμές από την περιοχή

μέχρι σήμερα ενδημικό υποείδος της Κύέρευνα, ο κυπριακός «κουρκουτάς» είναι

στην πραγματικότητα διαφορετικό είδος

που απομονώθηκε στο νησί και διαφοροποιήθηκε πριν από περίπου 2,4 εκατομμύρια
χρόνια.

Η διαφοροποίηση όλων των παραπά-

νω εξελικτικών οντοτήτων προωθήθηκε

τόσο από τα γεγονότα που συνθέτουν την
πολύπλοκη παλαιογεωγραφική ιστορία της
Α. Μεσογείου και της Ανατολίας, όσο και
από τις κλιματικές διακυμάνσεις που χαρα-

κτηρίζουν την περίοδο του Πλειστοκαίνου.
Ο τρίτος παράγοντας είναι ο άνθρωπος, ο

οποίος φαίνεται να έχει παίξει σημαντικό
ρόλο στη μεταφορά του είδους στις Κυκλά-

δες κατά την αρχαιότητα. Ακόμα κι αν θεωρήσουμε πως το L. s. daani θα μπορούσε να
φτάσει από μόνο του στην περιοχή, ξεπερ-

νώντας το φράγμα του Αιγαίου (δηλαδή,

τον πολύ παλιό διαχωρισμό των νησιών του
κεντρικού από εκείνα του ανατολικού Αιγαί-

ου που λίγα μόνο taxa κατάφεραν να δια-

σχίσουν), η ταυτόχρονη παρουσία του L. s.
stellio στις Κυκλάδες και η ασυνέχεια της

κατανομής του συνηγορούν πως το είδος
μεταφέρθηκε εκεί από τον άνθρωπο. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ο άνθρωπος μετέφερε
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σχετικά πρόσφατα το είδος και στη Θεσσαλονίκη και την Κέρκυρα.

Τέλος, η μελέτη αυτή φανερώνει πως

η μέχρι τώρα γνωστή μορφολογική ποικι-

λομορφία συμβαδίζει με τη γενετική διαφο-

ροποίηση παλαιότερων αλλά και νεότερων
γενεαλογικών ειδών και γραμμών, και ανα-

δεικνύει τη σημασία της Ανατολίας και της
Λεβαντίνης ως πλειστοκαινικά καταφύγια

στο παρελθόν και θερμά σημεία βιοποικιλότητας στο παρόν.

όνομα παραμένει να αφορά το ένα και μο-

ναδικό από αυτά που εξαπλώνεται στη χώρα.

Βιβλιογραφία
Karameta, E., Lymberakis, P., Grillitsch, H., Ilgaz, C.,
Avci, A., Kumlutas, Y., Candan, K., Wagner,
Ph., Sfenthourakis, S., Pafilis, P. & N. Poulakakis 2022. The story of a rock-star: multilocus
phylogeny and species delimitation in the
Starred or Roughtail rock Agama, Laudakia
stellio (L., 1758). Zoological Journal of the Linnean Society 195: 195-219.

Το «κροκοδειλάκι», τελικά, είναι τρία

διαφορετικά είδη, αν και στην Ελλάδα το
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Ο Άτλας των Αμφιβίων και των Ερπετών της Ελλάδας
Δρ Παναγιώτης Παφίλης
Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΕΡΠΕ

Εικόνα 1: Η ιστοσελίδα του Άτλαντα.

Στις Βιολογικές Επιστήμες, η γνώση της

φορά που θα συντάσσονταν ένας Άτλας για

οργανισμών είναι εξαιρετικά σημαντική για

ΕΛΕΡΠΕ, με τίτλο «Γνωρίζοντας και προ-

ακριβούς κατανομής των διαφόρων ομάδων

τη μελέτη της συνολικής τους βιολογίας

αλλά και για την αποτελεσματική διατήρηση

και ουσιαστική προστασία τους. Αυτή την
αποστολή εξυπηρετούν οι Άτλαντες, εξειδικευμένοι τόμοι που συγκεντρώνουν και πα-

ρουσιάζουν διεξοδικά τα στοιχεία εξάπλωσης των οργανισμών. Το 2018, η Ελληνική

Ερπετολογική Εταιρεία υπέβαλε πρόταση
για την συγγραφή του Άτλαντα της ελληνι-

κής ερπετοπανίδας στο Πράσινο Ταμείο,

στο πλαίσιο του προγράμματος «Φυσικό

ζωική ομάδα στην Ελλάδα. Η πρόταση της
στατεύοντας τη βιοποικιλότητα: Καταγραφή

και αποτύπωση της ελληνικής ερπετοπανίδας – Διάδοση και διάχυση των αποτελεσμάτων στην κοινωνία των πολιτών» έτυχε

της υποστήριξης του Πράσινου Ταμείου με
συνολικό προϋπολογισμό 43.205 ευρώ. Συνεργάτες στο έργο ήταν το Ζωολογικό

Μουσείο του Εθνικού και Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Περιβάλλον & Καινοτόμες Περιβαλλοντικές
Δράσεις 2018». Επρόκειτο για την πρώτη
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νται με τον πλέον σύγχρονο τρόπο βασικές

πληροφορίες για τη γενική βιολογία των

Αμφιβίων και των Ερπετών της χώρας, την
κατάσταση διατήρησής τους και την αξιολόγηση του καθεστώτος προστασίας και

κινδύνου των ειδών και βέβαια οι χάρτες
γεωγραφικής κατανομής. Στο φυλλάδιο πα-

ρουσιάζονται με κατανοητό και περιεκτικό

τρόπο τα ενδημικά είδη ερπετοπανίδας της
χώρας καθώς και εκείνα που διατηρούν

τους μοναδικούς τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς στην Ελλάδα. Τα είδη που αναφέρο-

νται στο φυλλάδιο επιλέχθηκαν με βάση τη
σπανιότητα, τον ενδημισμό, το καθεστώς
Εικόνα 2: Το εξώφυλλο του Άτλαντα.

Οι δράσεις που εκπονήθηκαν κατά τη

διάρκεια του έργου περιλάμβαναν την αναλυτική αποδελτίωση της υπάρχουσας βι-

βλιογραφίας, στοχευμένες εργασίες πεδίου
για την αποσαφήνιση της κατανομής συ-

γκεκριμένων ειδών και τον σχεδιασμό λεπτομερών χαρτών της γεωγραφικής κατανομής των ειδών με βάση τα πιο πρόσφατα

υφιστάμενα δεδομένα (από τις βάσεις δεδομένων της ΕΛΕΡΠΕ και των δύο συνερ-

γαζόμενων Μουσείων, τα αποτελέσματα
της εποπτείας και αξιολόγησης της κατά-

στασης διατήρησης ειδών Αμφιβίων - Ερ-

προστασίας και την κατάσταση κινδύνου
τους. Τέλος, σχεδιάστηκε ιστοσελίδα όπου
αναπτύχθηκε ψηφιακή πλατφόρμα/ βάση
δεδομένων η οποία παρουσιάζει τα αποτε-

λέσματα του έργου (http://herpatlas.gr). Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στον αναλυτικό τρόπο παρουσίασης ξεχωριστά για το

κάθε ένα είδος της ελληνικής ερπετοπανίδας (http://herpatlas.gr/species/). Ο χάρτης

που συνοδεύει τον κάθε λογαριασμό είδους

φέρει σκιασμένα τα κελιά των εκατό τετρ.
χιλιομέτρων όπου έχει καταγραφεί έστω και
μια επιβεβαιωμένη αναφορά για το παρουσιαζόμενο είδος.

Ως προς τις δράσεις δημοσιότητας

πετών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελ-

και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έρ-

εις πέρας το διάστημα 2014-2016, στοιχεία

ζονται με την προστασία και τη διατήρηση

κτύου NATURA). Τα στοιχεία αποτυπώθη-

νται σε μαθητές και επισκέπτες των δύο

τρων (Ευρωπαϊκό Πλέγμα Αναφοράς).

βιβλίο όσο και το φυλλάδιο αναρτήθηκαν

λάδα που η Ερπετολογική Εταιρεία έφερε

γου, το βιβλίο εστάλη σε φορείς που σχετί-

από τις Προστατευόμενες Περιοχές του δι-

της βιοποικιλότητας. Τα φυλλάδια μοιράζο-

καν σε χάρτες με κάναβο 10 x 10 χιλιομέ-

συνεργαζόμενων Μουσείων. Τέλος, τόσο το

Τα βασικά παραδοτέα του έργου ήταν

δύο, ο τόμος του Άτλαντα και ένα ολιγοσέ-

λιδο φυλλάδιο. Στον Άτλαντα παρουσιάζο-

στην ψηφιακή τους μορφή στην ιστοσελίδα
του έργου από όπου είναι ελεύθερα προ-

σβάσιμα και διαθέσιμα σε κάθε πολίτη
(http://herpatlas.gr/documents/).

14

Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον ενδημικό βάτραχο της Καρπάθου (Pelophylax cerigensis, Beerli et al.
1994)

Πρόγραμμα LIFE-IP 4 NATURA (LIFE16 IPE/GR/000002): «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου
Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην
Ελλάδα»
Βάσια Σπανέλη
Ταμίας του ΔΣ της ΕΛΕΡΠΕ, Συντονίστρια του ‘Έργου

Απόστολος Χριστόπουλος
Υπ. Διδάκτορας Βιολογίας ΕΚΠΑ, Διαχειριστής του Έργου

!"#$%& !' !"#$# !" #$%&'$()&)%

Παρουσίαση του προγράμματος, στόχοι και
δράσεις
Η Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία, με χρη-

ματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, υλο-

ποιεί πενταετές πρόγραμμα για τον βάτρα-

χο της Καρπάθου, το οποίο ξεκίνησε την
1/12/2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί
την 31/12/2025. Το πρόγραμμα έχει τίτλο
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«Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης

πιθανές τεχνικές επεμβάσεις στην πηγή

(Pelophylax cerigensis, Beerli et al. 1994)»,

νιση της οποίας είχε ευεργετική επίδραση

για τον ενδημικό βάτραχο της Καρπάθου

υλοποιείται στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας ΑΠ 1 «Δράσεις διατήρησης της
βιοποικιλότητας» και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 105.000 €.

Στόχος του είναι η αποτελεσματική

διατήρηση και προστασία των πληθυσμών

του βάτραχου της Καρπάθου καθώς και των
θέσεων εξάπλωσής του. Οι πέντε τομείς
δράσεων του προγράμματος είναι:

1. Η ανάσχεση και αντιστροφή της πτωτικής πορείας των πληθυσμών του βάτραχου της Καρπάθου,

2. Η βελτίωση των ενδιαιτημάτων του είδους, ώστε να μπορούν να φιλοξενούν
βιώσιμους πληθυσμούς,

3. Η βελτίωση της γνώσης για τη γενική

οικολογία του είδους και η αποσαφήνιση
της γενετικής ταυτότητας των πληθυ-

σμών βατράχου της Ρόδου, οι οποίοι
ενδέχεται να ανήκουν στο ίδιο είδος,

4. Η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινω-

νιών και των επισκεπτών της Καρπάθου
και

5. Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου προστασίας του είδους.

Για την υλοποίηση της 1

ης

δράσης

προβλέπεται η κατασκευή νέων μικρών λι-

μνίων-δεξαμενών (ενδεικτικό μήκος περί τα

δύο μέτρα και βάθος περί τα 80 εκατοστά),
κατάλληλων για το είδος, στα ρέματα Αρ-

γώνι και Νάτι, καθώς και η καταγραφή των
υπαρχουσών

δεξαμενών.

Επιπλέον

θα

πραγματοποιηθεί υδρολογική μελέτη και

της Παναγιάς Ελεημονήτριας, η επανεμφά-

στον πληθυσμό της ρεματιάς της Ολύμπου,
όπως διαπιστώθηκε κατά τις πρώτες επισκέψεις πεδίου.

Για τη 2η δράση, θα συντηρηθούν τα

υπάρχοντα λιμνία και θα καθαριστούν από
απορρίμματα τα δύο βασικά ενδιαιτήματα
του είδους στις περιοχές Αργώνι και Νάτι.

Για την υλοποίηση της 3ης δράσης θα

πραγματοποιηθούν μοριακές αναλύσεις και

θα αναλυθεί η γενετική ποικιλότητα σε

πληθυσμιακό επίπεδο. Επίσης θα μελετηθεί
η οικολογία του είδους και θα παρακολουθούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου οι
δύο πληθυσμοί.

Στα πλαίσια της 4ης δράσης θα παρα-

χθεί υλικό για την ενημέρωση των μαθη-

τών, κατοίκων, των τελωνειακών υπαλλήλων και των αστυνομικών που εργάζονται

στα σημεία εισόδου/εξόδου στο νησί, των
ξενοδόχων, των ξεναγών αλλά και των επισκεπτών του νησιού.

Τέλος, για την 5η δράση θα γίνουν κι-

νήσεις τόσο για την βελτίωση του θεσμικού
πλαισίου προστασίας του βατράχου, όσο και

για την προστασία των οικοτόπων του, με
επαναξιολόγηση των ορίων των Καταφυγίων Άγριας Ζωής του νησιού.

Τι αναμένουμε με το πέρας του προγράμματος
Με το πέρας του προγράμματος αναμένουμε τη βελτίωση του ενδιαιτήματος του βα-

τράχου της Καρπάθου μέσω του καθαρισμού των θέσεων διαβίωσής του, αλλά και

της διάνοιξης πολλών νέων λιμνίων και της

συντήρησης

των

ήδη

υπαρχόντων.
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Εικόνα 2: Βιότοπος του P. cerigensis στην περιοχή της Ολύμπου.

Εκτιμάται ότι το μέγεθος του πληθυ-

ποιητική (FV). Άλλωστε, βασικός στόχος

ανέλθει στα 530 έως 650 άτομα (σημερινή

Τάσης της Κατάσταση Διατήρησης του εί-

σμού θα αυξηθεί και πιο συγκεκριμένα θα

εκτιμώμενη τιμή: 430-530). Αναμένεται ότι η

Κατάσταση Διατήρησης του είδους από Μη
Ικανοποιητική (U1) θα βελτιωθεί σε Ικανο-

του έργου είναι η μεταβολή της Συνολικής

δους από Άγνωστη (ΧΧ) σε Βελτιούμενη (+).
Τέλος, θα έχει λυθεί ένα μεγάλο αίνιγμα,

σχετικά με την σχέση που έχει ο βάτραχος
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της Καρπάθου με τους πληθυσμούς βατράχου της Ρόδου.

Οι πρώτες δράσεις του προγράμματος
Κατά την διάρκεια του πρώτου έτους εφαρ-

μογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης έγιναν

δύο επισκέψεις στο νησί της Καρπάθου και
μία επίσκεψη στο νησί της Ρόδου. Οι δρά-

γκριση των πληθυσμών των δύο νησιών
ώστε να διαλευκανθεί η γενετική σχέση με-

ταξύ τους. Οι μοριακές αναλύσεις γίνονται
σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.

Παρότι η πρώτη επίσκεψη έγινε στα

σεις στην Κάρπαθο γίνονται με την άμεση

μέσα του καλοκαιριού, καταγράφηκε ένας

της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμε-

πάρα πολλά άτομα στο στάδιο του γυρίνου.

υποστήριξη και την εξαιρετική συνεργασία

ικανοποιητικός πληθυσμός βατράχων, με

νων Περιοχών Δωδεκανήσου.

Αυτό μας δίνει ελπίδες για το μέλλον του

Κατά τις δύο επισκέψεις στην Κάρ-

παθο, (καλοκαίρι και φθινόπωρο του 2021),

πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της κατάστασης των ενδιαιτημάτων του βατράχου,

έρευνα για τον εντοπισμό νέων πιθανών

είδους, καθώς σε συνδυασμό με τις δράσεις

του προγράμματος αναμένεται να υπάρξει

θετικός αντίκτυπος στους πληθυσμούς του
νησιού.

θέσεων παρουσίας του είδους, καταμέτρη-

Οι άμεσες μελλοντικές δράσεις
Εντός του 2022 προβλέπεται να ολοκληρω-

τόπτευση πιθανών θέσεων κατασκευής νέ-

τους πληθυσμούς της Καρπάθου και της

ση του πληθυσμού σε γνωστές θέσεις, καων λιμνίων-δεξαμενών, καταγραφή υπαρ-

χουσών δεξαμενών-λιμνίων, ρεμάτων και

άλλων υδάτινων σωμάτων και γενικές πα-

ρατηρήσεις για την οικολογία του είδους.
Επιπλέον, τόσο στην Κάρπαθο, όσο και
στην Ρόδο, πραγματοποιήθηκε συλλογή

δειγμάτων στοματικού επιχρίσματος από
βατράχους, για μοριακή ανάλυση και σύ-

θούν οι πρώτες μοριακές αναλύσεις για
Ρόδου, να παραδοθεί η ειδική έκθεση επα-

ναξιολόγησης των οικοτόπων του είδους
και ένταξής τους στα Καταφύγια Άγριας
Ζωής της Καρπάθου, να ολοκληρωθεί η υ-

δρολογική μελέτη για την πηγή της Παναγί-

ας Ελεημονήτριας και να κατασκευαστούν
τα νέα λιμνία-δεξαμενές.
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Η πυρκαγιά στην Λαυρεωτική και οι επιπτώσεις της στον πληθυσμό της κρασπεδοχελώνας (Testudo marginata)
Γιάννης Ιωαννίδης
Μελετητής, Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΕΡΠΕ

Εικόνα 1: Χάρτης της περιοχής που κάηκε τον Αύγουστο του 2021 (κόκκινη διαγράμμιση). Εμφανίζονται επίσης τα όρια του τόπου GR3000005 (γαλάζια γραμμή) και της περιοχής δειγματοληψιών με
την μέθοδο συλλογής επανασυλλογής (κίτρινη γραμμή).

Κατά την περίοδο Απριλίου 2020 - Μαρτίου

δειγματοληπτικές διαδρομές σε όλη την

για την Κρασπεδοχελώνα στις περιοχές

επανασυλλογή σε επιλεγμένες επιφάνειες

2022 πραγματοποιήσαμε εργασίες πεδίου
Natura 2000 του Υμηττού (GR3000006), του
Σουνίου

(GR3000005)

και

του

Σχινιά

(GR3000003) 1. Οι εργασίες περιελάμβαναν
1

Οι εργασίες πεδίου πραγματοποιήθηκαν από τους

Γιάννη Ιωαννίδη και Μαρία Δημάκη στο πλαίσιο του
έργου «Καταγραφής μεγέθους και κατανομής πληθυσμού, απειλών (και εισβλητικών ειδών) και προ-

έκταση των περιοχών, συλλογή - σήμανση-

για τον υπολογισμό της πυκνότητας των
τάσεις για διαχειριστικές δράσεις δημιουργίας και
βελτίωσης ενδιαιτημάτων ειδών ερπετοπανίδας»
που υλοποιήθηκε από την Ecostudies PC για τον
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά – Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής. Οι
πομποί είναι χορηγία της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Πελαργός».
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πληθυσμών και τηλεπαρακολούθηση σε

σμός χελωνών, πριν την εκδήλωση της

νήσεων, της χρήσης του χώρου και της έ-

υπολογιστεί στα 30 άτομα (28-34). Κατά τις

οκτώ άτομα για την καταγραφή των μετακικτασης του ζωτικού χώρου καθώς και για

τον εντοπισμό των καταφυγίων από τις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες. Τον Αύ-

γουστο του 2021, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Λαυρεωτική έκαψε μεγάλο μέρος του βόρειου τμήματος της περιοχής

Natura του Σουνίου περιλαμβανομένης και

μίας περιοχής όπου εφαρμόστηκε η μέθοδος της συλλογής - επανασυλλογής. Παρά

τα θλιβερά αποτελέσματα της πυρκαγιάς,

αυτή η φωτιά παρείχε την πολύ σπάνια δυ-

πυρκαγιάς, σε αυτές τις επιφάνειες είχε

δειγματοληψίες εντοπίστηκαν συνολικά 15
καμένες χελώνες και αυτός είναι ο ελάχι-

στος αριθμός νεκρών λόγω της πυρκαγιάς.
Πιθανότατα ο πραγματικός αριθμός νεκρών

ή σοβαρά τραυματισμένων ζώων είναι μεγαλύτερος καθώς στην περιοχή είχαν

σπεύσει εθελοντές που περιέθαλψαν κά-

ποιες χελώνες αλλά δεν κατέστη δυνατόν

να έχουμε ακριβή στοιχεία. Επιπλέον η πιθανότητα απομάκρυνσης καμένων χελύων
ήταν μεγάλη. Από τα τέσσερα χέλυα που

νατότητα να μελετηθούν τα αποτελέσματα

τοποθετήθηκαν από εμάς σε εμφανή ση-

marginata για τον οποίο υπήρχαν πληθυ-

θηκαν μετά από δύο εβδομάδες. Τα περισ-

σε έναν πληθυσμό του είδους Testudo
σμιακά και άλλα δεδομένα αμέσως πριν από
την εκδήλωση της και ως εκ τούτου ήταν
δυνατή η όσο το δυνατόν πιο ακριβής αποτύπωση των συνεπειών της στο είδος.

Η καμένη έκταση εντός του τόπου

Natura GR3000005 υπολογίζεται στα 2,25

Κm2. Για τον εντοπισμό νεκρών χελωνών
πραγματοποιήθηκαν

δειγματοληψίες

σά-

μεία στο πλάι του δρόμου, τα μισά δεν βρέ-

σότερα νεκρά ζώα εντοπίστηκαν σε σχετικά

ανοικτά σημεία με περιορισμένη βλάστηση,
πιθανότατα καθώς προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τις φλόγες, αλλά αρκετά βρέθηκαν και κάτω από τα δέντρα και τους θά-

μνους στα οποία είχαν καταφύγει πριν από
την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Κατά τις δειγματοληψίες δεν εντοπί-

ρωσης συγκεκριμένων επιφανειών σε πα-

στηκαν ζωντανές χελώνες στα καμένα, κάτι

ανοικτό τοπίο που διαμορφώθηκε μετά τις

κατάλληλα σημεία για να καταφύγουν. Όσα

ράλληλες γραμμές απόστασης 6 μέτρων. Το
φωτιές επέτρεπε τον εντοπισμό νεκρών

αναμενόμενο καθώς δεν υπήρχαν πλέον
άτομα ενδεχομένως επέζησαν από την φω-

χελωνών από μεγάλη σχετικά απόσταση. Οι

τιά απομακρύνθηκαν από την περιοχή. Τα

από τις πρώτες βροχές που ξέπλυναν το

νη περιοχή, ένα μήνα μετά την φωτιά ήταν

δειγματοληψίες επαναλήφθηκαν και μετά
έδαφος από τις μεγάλες ποσότητες στά-

χτης που είχε συγκεντρωθεί και ενδεχομένως κάλυπταν ορισμένα νεκρά ζώα.

μόνα ερπετά που εντοπίστηκαν στην καμέένας αβλέφαρος Ablepharus kitaibelli και

ένας σαπίτης Malpolon insignitus μέσα σε
έναν πετροσωρό.

Οι επιφάνειες που σαρώθηκαν είχαν

συνολική έκταση 12,2 εκτάρια. Ο πληθυ-
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Εικόνα 2: Δυο από τις καμένες κρασπεδοχελώνες όπως εντοπίστηκαν, η μία κάτω από καμένο θάμνο
και η άλλη σε ανοικτό σημείο.

Κάποια άτομα δηλαδή σαυρών και φιδιών
επέζησαν, πιθανότατα κρυμμένα σε υπόγεια
καταφύγια, καθώς δεν είναι καθόλου πιθανό

τα είδη αυτά να ήρθαν στα καμένα από γει-

τονικές περιοχής. Άκαυτοι θύλακες (έκτα-

σης > 1 στρέμμα) και άκαυτα σημεία (μεμο-
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νωμένα δέντρα ή εκτάσεις < 1 στρέμμα)

παραμένουν λίγοι σχετικά στην πληγείσα
περιοχή και εντοπίζονται κυρίως σε κά-

ποιους ελαιώνες. Πέντε εβδομάδες μετά

την πυρκαγιά σε αρκετούς πυρόφιλους θάμνους άρχισαν να εμφανίζονται νέοι βλαστοί και φύλλα ενώ πολύ λίγα πεύκα έχουν

πιθανότητες να επιζήσουν. Η παρουσία

σπόρων από τα καμένα πεύκα ήταν πυκνή
σε πολλές από τις καμένες εκτάσεις. Η

πρώτη ζωντανή χελώνα εντοπίστηκε στην
περιοχή των δειγματοληψιών συλλογής-

επανασυλλογής στις 6 Φεβρουαρίου του

2022. Είχε εμφανή σημάδια στο χέλυο από
την φωτιά και χρησιμοποιούσε ως καταφύγιο έναν μερικώς καμένο σχίνο δίπλα σε

ελαιώνα, ο οποίος είχε ήδη πετάξει νέους
βλαστούς που πρόσφεραν επαρκή κάλυψη.

Συμπερασματικά, ένα σημαντικό πο-

σοστό του πληθυσμού χελωνών της περιο-

χής, που ακόμα και στην καλύτερη περίπτωση ξεπερνάει το 50% του υφιστάμενου,

εξαλείφθηκε κατά την πυρκαγιά. Πιθανότατα το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο

και οι κυριότεροι λόγοι για την υψηλή θνησιμότητα ήταν η ένταση της φωτιάς που
διατηρήθηκε για μεγάλα χρονικά διαστήμα-

τα λόγω της απουσίας ισχυρού ανέμου και

της παρουσίας καύσιμης ύλης κυρίως της

χαλέπιου πεύκης και των πευκοβελόνων
στο έδαφος.

Λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές

απώλειες που προκλήθηκαν αλλά και τον

χαμηλό βαθμό ανανέωσης του πληθυσμού
της Testudo marginata στην περιοχή, οι

πυρκαγιές αποτελούν την κύρια απειλή και
στην προκειμένη περίπτωση και πίεση για
το είδος και ενδεχομένως το ιστορικό πυρ-

καγιών εξηγεί τους μικρούς πληθυσμούς ή

και την απουσία του είδους από τμήματα
της συγκεκριμένης περιοχής Natura.

Με βάση την διαμορφούμενη κατά-

σταση εκτιμάται ότι σε σύντομο σχετικά

χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπεράσει τα
δύο χρόνια θα υπάρχουν πάλι κατάλληλα
διαθέσιμα καταφύγια σε ικανοποιητικό α-

ριθμό για το είδος λόγω της αναγέννησης
των θάμνων, ενώ η διαθεσιμότητα τροφής
θα έχει αποκατασταθεί πολύ νωρίτερα. Πα-

ρόλα αυτά δεν μπορεί να εκτιμηθεί πότε
άτομα από γειτονικές άκαυτες περιοχές θα

ξεκινήσουν να επανεποικίζουν την περιοχή,
λαμβανομένης υπόψη και της μικρής σχετι-

κά πυκνότητας των πληθυσμών. Καθώς το
θέμα αυτό έχει μεγάλο διαχειριστικό ενδια-

φέρον η παρακολούθηση του συνεχίζεται
και μετά το τέλος του έργου.
.
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Τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές καμπάνιες για τα ερπετά της
Ελλάδας
Γιάννης Ιωαννίδης
Μελετητής, Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΕΡΠΕ

Εικόνα 1: Στιγμιότυπα από την καμπάνια της ΕΛΕΡΠΕ.

Όσοι δουλεύουμε ή ασχολούμαστε με ερ-

νικών δικτύων και είναι γεγονός ότι ορισμέ-

με τους μύθους και τις προκαταλήψεις που

τομέα αυτό. Το πρόβλημα με τα κοινωνικά

πετά ερχόμαστε πολύ συχνά αντιμέτωποι
συνοδεύουν αυτή την ομάδα ζώων. Τα προ-

βλήματα που δημιουργούν οι αντιλήψεις
αυτές στην διατήρηση και διαχείριση πολλών ειδών καθιστούν άμεση την ανάγκη για

ενημέρωση στο ευρύ κοινό. Η ενημέρωση

σήμερα παρέχεται κυρίως μέσω των κοινω-

νες ομάδες κάνουν εξαιρετική δουλειά στον
δίκτυα είναι το ότι συνήθως ο λήπτης της
ενημέρωσης πρέπει να επιδιώξει να την

βρει και έτσι δεν φτάνει σε μεγάλα τμήματα
του γενικού πληθυσμού. Μετά από συζητή-

σεις με την Αγγελική Παναγιωτοπούλου
παρουσιάστηκε η ευκαιρία να περάσουμε
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ορισμένα μηνύματα μέσω των μέσων μαζι-

αίτηση και το μήνυμα: α) το σύνολο σχεδόν

προβολή ραδιοτηλεοπτικών σποτ για τις

ανησυχία από την αιφνίδια παρουσία φιδιού

κής ενημέρωσης με την δημιουργία και
χελώνες και τις σαύρες.

Το σποτ για τις χερσαίες χελώνες

αφορούσε τα θέματα της παράνομης κατο-

χής των ελληνικών χελωνών ως κατοικίδια

και της θνησιμότητας του στους δρόμους,

ενώ το σποτ των σαυρών αφορούσε το θέ-

των ανθρώπων περιέρχεται σε τρόμο και
πλησίον του και β) ελάχιστοι άνθρωποι θα

μπορούσαν να προσπεράσουν την εμφάνιση και την (αβλαβή) διέλευση φιδιού ως κάτι αδιάφορο, πολύ δε λιγότερο ως κάτι ευχάριστο...»

Μετά την απορριπτική απόφαση του

μα της καταδίωξης τους λόγω ανυπόστα-

ΕΣΡ, το σποτ αυτό προβλήθηκε στα κοινω-

γκριση από το Ε.Σ.Ρ. στα τέλη του 2020 και

νεται με στόχο να ξεπεραστούν οι ενδοια-

των φημών. Τα δύο αυτά σποτ πήραν έπροβλήθηκαν επανειλημμένα από τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, καθώς και από πολλούς ρα-

διοφωνικούς σταθμούς. Η ανταπόκριση στα
θέματα της καμπάνιας κρίνεται ως ιδιαίτερα
θετική αν λάβουμε υπόψη τον μεγάλο αριθ-

μό μηνυμάτων που λάβαμε για χελώνες σε
αυλές και σε μπαλκόνια καθώς και των σχετικών ερωτήσεων.

Μετά την θετική ανταπόκριση που εί-

χαν τα δύο πρώτα σποτ αποφασίσαμε να

νικά δίκτυα ενώ παράλληλα αναδιαμορφώσμοί του ΕΣΡ. Αν θέλετε να δείτε τα σποτ
αυτά μπορείτε να τα βρείτε στην σελίδα του
Facebook της ΕΛΕΡΠΕ.

Τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ δημιουρ-

γήθηκαν αφιλοκερδώς και η μετάδοσή τους από

τα ΜΜΕ γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση για την
Ελληνική Ερπετολογική Εταιρία.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά:


του Δήμου Ηλιούπολης για την ηχογράφηση

μπούμε στα βαθιά της προκατάληψης,
φτιάχνοντας ένα σποτ για τα φίδια. Η απά-

και την μίξη του ήχου.

ντηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλε-



ενημέρωσης που υπάρχει και πρέπει να α-



όρασης είναι ενδεικτική του ελλείμματος
ντιμετωπιστεί.

«Υπό τα δεδομένα αυτά, το συγκεκρι-

μένο τηλεοπτικό περιεχόμενο δεν αποτελεί

“κοινωνικό μήνυμα” υπό την εκτεθείσα νομική έννοια, διότι, κατά τα δεδομένα της

Τον Στάθη Νικολακόπουλο και το Media Lab

Τον Ηλία Ηλιάδη, http://www.elischord.gr για
το μοντάζ.
Σενάριο,

κείμενα,

εκφώνηση,

επιμέλεια

project: Αγγελική Παναγιωτοπούλου.


Βίντεο (χελώνες): Γιάννης Ιωαννίδης, Μαρία
Δημάκη.



Βίντεο (σαύρες): Ηλίας Στραχίνης, Μαρία
Δημάκη, Γιάννης Ιωαννίδης.

κοινής πείρας -και ανεξάρτητα αν είναι επι-

στημονικώς ορθά τα διαλαμβανόμενα στην
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Πρώτη επιβεβαιωμένη παρατήρηση του λιμνόφιδου Natrix
tessellata στη Σάμο
Δρ Μαρία Δημάκη
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Αν. Γραμματέας του ΔΣ της ΕΛΕΡΠΕ

Εικόνα 1: Το λιμνόφιδο (Natrix tessellata) από τη Σάμο (φωτ. R. Vegter).

Η πρώτη επιβεβαιωμένη παρατήρηση του

Λιμνόφιδου Natrix tessellata στη Σάμο

πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Ιουλίου
2022. Το είδος εντόπισε ο Rob Vegter ο ο-

ποίος και το φωτογράφισε στο Ποτοκάκι. Ο

Job Stumpel επιβεβαίωσε την αναγνώριση

του είδους και αντιλαμβανόμενος τη σημα-

σία της παρατήρησης, μας ενημέρωσε.

O υγρότοπος στον οποίο βρέθηκε το

Λιμνόφιδο, το έλος του Πόρου, βρίσκεται

στην Ανατολική Σάμο και είναι ένας από

τους σημαντικότερους υγροτόπους του νη-

σιού.

Η παρουσία του είδους στη Σάμο α-

ναφέρεται στον κατάλογο των ελληνικών
ερπετών από τον Χονδρόπουλο (1989). Η

συγκεκριμένη αναφορά προέρχεται από τα

δυτικά του νησιού. Μετά από διερεύνηση

όμως, είχε διαπιστωθεί πως επρόκειτο για
λανθασμένη παρατήρηση. Στο πρόσφατο
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παρελθόν, υπήρχε μία παρατήρηση, πάλι

από το Ποτοκάκι, η οποία όμως δεν είχε ε-

πιβεβαιωθεί.

Στη Σάμο απαντώνται συνολικά 12 εί-

δη φιδιών, αριθμός πολύ μεγάλος για ένα
νησί.

Εικόνα 2: Το λιμνόφιδο (Natrix tessellata) από τη Σάμο (φωτ. R. Vegter).
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