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1ο Ερπετολογικό Συμπόσιο & Έκθεση Ζωντανών Ερπετών και Αμφίβιων
Δρ Μαρία Δημάκη
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συμποσίου, Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. της Ελληνικής Ερπετολογικής
Εταιρείας

Εικόνα 1: Ο πρόεδρος της ΕΛΕΡΠΕ κατά την ομιλία του για τα ερπετά της Ελλάδας (φωτ. Ν.
Βογιατζής).

Στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2016 πραγματοο

Σκοπός του συμποσίου ήταν οι

ποιήθηκε το 1 Ερπετολογικό Συμπόσιο

συμμετέχοντες αλλά και οι επισκέπτες

στην Αθήνα που συνδιοργανώθηκε από

του Μουσείου, να:

το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
και την Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία.



σουν τη σημασία των ερπετών και

Το Συμπόσιο είχε εκπαιδευτικό χαρακτή-

αμφίβιων,

ρα με στόχο να φέρει το ευρύ κοινό σε
επαφή με τα ερπετά και αμφίβια της Ελ-

Γνωρίσουν και να συνειδητοποιή-



Λύσουν τις παρεξηγήσεις που έ-

λάδας, αλλά και άλλων χωρών και να πα-

χουν δημιουργηθεί γύρω από τα

ρουσιάσει τη χρησιμότητα και τον ρόλο

ερπετά,

τους στη φύση και στη ζωή μας γενικότερα.



Μάθουν ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση όταν εντοπιστεί ένα ερ-
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πετό σε έναν κήπο ή σπίτι Ενημε-

λητηριώδη φίδια της χώρας μας, οι μύθοι

ρωθούν για την αντιμετώπιση των

και οι παραδόσεις που αφορούν αυτά τα

δαγκωμάτων από φίδια,

ζώα καθώς και τα ξενικά είδη που έχουν

Ενημερωθούν για το παράνομο
εμπόριο των ερπετών και αμφιβίων και το νομικό πλαίσιο.

εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Επίσης, παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούν στα
ερπετά σαν κατοικίδια από διακεκριμένους κτηνιάτρους και ειδικούς στη διατή-

Το συνέδριο διεξήχθη με μεγάλη ε-

ρηση των αμφιβίων και ερπετών σε ελεγ-

πιτυχία σε κάθε επίπεδο, στον οργανωτι-

χόμενες συνθήκες. Δύο ομιλίες ήταν αφι-

κό τομέα, στη θεματολογία του, σε επι-

ερωμένες στις χελώνες της Ελλάδας και

στημονικό επίπεδο, στη μεγάλη συμμετο-

τέλος, μάθαμε για τη Σύμβαση για το Διε-

χή συνέδρων, σημαντικό μέρος των ο-

θνές Εμπόριο των Ειδών Άγριας Πανίδας

ποίων ήταν φοιτητές αλλά και μαθητές.

που κινδυνεύουν με εξαφάνιση και ποια

Στις ομιλίες που παρουσιάστηκαν ανα-

είναι η σωστή αντιμετώπιση εάν βρούμε

πτυχθήκαν εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέ-

ένα φίδι στον χώρο μας.

ματα όπως τα ερπετά της Ελλάδας, τα δη-

Εικόνα 2: Το αμφιθέατρο όπου πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις με τους ομιλητές στην πρώτη
γραμμή (φωτ. Ν. Βογιατζής).
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Εικόνα 3: Τα ενημερωτικά πάνελ με γενικές πληροφορίες τα οποία συνόδευαν την έκθεση των
ζωντανών αμφιβίων και ερπετών (φωτ. Ν. Βογιατζής).

Δεκατέσσερις καταξιωμένοι ομιλη-

ρακτηριστικούς αντιπροσώπους από δι-

τές, από τον πανεπιστημιακό χώρο, το

αφορετικές ηπείρους. Η έκθεση ήταν α-

μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το

πολύτως νόμιμη, με όλες τις απαραίτητες

Υπουργείο Περιβάλλοντος, το WWF Ελλάς

άδειες, καθώς και ασφαλής. Χορηγός της

και

έκθεσης ζωντανών αμφιβίων και ερπετών

Κέντρα Περίθαλψης, μοιράστηκαν

μαζί μας τις πολύτιμες γνώσεις τους. Το
πρόγραμμα των ομιλιών ήταν δομημένο
με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλεί το ενδιαφέρον τόσο του κοινού όσο και του
ειδικού επιστήμονα. Απόδειξη αυτού υπήρξε το γεγονός ότι μεταξύ των 140 ατόμων που παρακολούθησαν το Συμπόσιο, παρευρέθηκαν από παιδιά του Δημοτικού μέχρι συνταξιούχοι!

ήταν η εταιρεία Reptilia Nostra.
Η επιτυχία του 1ου Ερπετολογικού
Συμποσίου και το ενδιαφέρον του κοινού
μας ενθαρρύνει να διοργανώσουμε το 2ο
Ερπετολογικό Συμπόσιο και Έκθεση
Ζωντανών Ερπετών και Αμφίβιων. Η
Έκθεση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί 2-18 Νοεμβρίου 2018. Το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί την Παρα-

Το Συμπόσιο πλαισιώθηκε με έκθε-

σκευή & Σάββατο 9-10 Νοεμβρίου 2018

ση ζωντανών ερπετών και αμφιβίων στο

στο Κέντρο Γαία του Μουσείου Γουλαν-

ΑΙΘΡΙΟ του κέντρου ΓΑΙΑ του Μουσείου

δρή Φυσικής Ιστορίας (Όθωνος 100, Κη-

Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, η οποία

φισιά).

διήρκεσε 10 ημέρες και περιελάμβανε χα-
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Εικόνα 4: Το σπιτόφιδο Zamenis situla που ενέπνευσε το 1ο Ερπετολογικό Συμπόσιο (φωτ. Γ.
Ιωαννίδης).

Εικόνα 5: Ένα τεράριο της έκθεσης με γενειοφόρους δράκους Pogona vitticeps και λιακόνι με μπλε
γλώσσα Tiliqua scincoides (φωτ. Ν. Βογιατζής).
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Η Ιταλική τοιχόσαυρα Podarcis siculus στην Αθήνα!
Δρ Χλόη Αδαμοπούλου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρείας

Εικόνα 1: Αρσενικό της Ιταλικής τοιχόσαυρας Podarcis siculus, στην περιοχή ΕΔΕΜ του Παλαιού
Φαλήρου Αττικής (Φωτ. Χ. Αδαμοπούλου).

Τα ξενικά είδη είναι τα είδη που α-

διαταράσσουν τις οικοσυστημικές υπη-

παντώνται εκτός της φυσικής τους περιο-

ρεσίες. Πρόκειται για τα ξενικά εισβλητι-

χής εξάπλωσης. Οι ανθρώπινες δραστη-

κά είδη (invasive alien species, IAS) τα ο-

ριότητες, όπως είναι οι μεταφορές και το

ποία είναι δυνατό να επιφέρουν σοβαρές

εμπόριο, είναι συνήθως υπεύθυνες για

επιπτώσεις στα τοπικά είδη, μέχρι και την

αυτή τη διασπορά. Η πλειοψηφία των ξε-

αντικατάστασή τους σε ποσοστό της εξά-

νικών ειδών όταν φτάνει στο καινούριο

πλωσής τους, μέσω του ανταγωνισμού,

περιβάλλον δεν εγκαθίσταται με επιτυχία,

της θήρευσης ή της διατάραξης που προ-

ένα μικρό όμως ποσοστό τα καταφέρνει

καλούν στη λειτουργία των οικοσυστημά-

να ανταπεξέλθει στις νέες συνθήκες. Κά-

των, όπως η αλλοίωση του ενδιαιτήματος,

ποια από τα είδη αυτά μάλιστα, αφού ε-

η μετάδοση ασθενειών, ο υβριδισμός

γκατασταθούν στις νέες περιοχές, εξα-

κ.λ.π. Η εξάπλωση των εισβλητικών ξενι-

πλώνονται, αυξάνουν τους πληθυσμούς

κών ειδών αποτελεί τη δεύτερη σημαντι-

τους εις βάρος των ιθαγενών ειδών και

κότερη απειλή για την παγκόσμια βιοποι-
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κιλότητα ενώ για την αντιμετώπισή του

ως σπονδυλοζώων, και σχετικά πρόσφατα

προβλήματος δαπανώνται, μόνο σε ευ-

(2014) προστέθηκε στον κατάλογο το

ρωπαϊκό επίπεδο, δισεκατομμύρια ευρώ

πρώτο είδος ερπετού που εισήλθε στη

το χρόνο!

χώρα «ακούσια». Ο λόγος για την Ιταλική

Στην Ελλάδα έχει καταγραφεί η παρουσία εισβλητικών ξενικών ειδών, κυρί-

τοιχόσαυρα Podarcis siculus, η οποία εντοπίστηκε στη θέση Εδέμ της παραλίας
του Παλαιού Φαλήρου.

Εικόνα 2: Χάρτης εξάπλωσης της αποικίας Podarcis siculus. Κίτρινη πινέζα: αρχικός εντοπισμός του
πληθυσμού (2014). Κόκκινη πινέζα: η επέκταση του πληθυσμού (2017).

Η φυσική κατανομή της Ιταλικής
τοιχόσαυρας περιλαμβάνει την Ιταλική

υπόστρωμα και φυτεμένα, μη-ιθαγενή
κυρίως, φυτά.

χερσόνησο, Σικελία και Β. Αδριατική ακτή.
Το είδος όμως θεωρείται ότι έχει εισαχθεί
σε αρκετές άλλες περιοχές, όπως στην
Ιβηρική χερσόνησο και Μινόρκα, στην
Κορσική, Σαρδηνία και άλλα νησιά, ενώ
έχουν βρεθεί και διάσπαρτοι πληθυσμοί
στη Ν. Γαλλία, Ελβετία, Ν.Δ. Τουρκία, Β.
Αφρική, στις Η.Π.Α. καθώς και στη Βρετανία. Σύμφωνα με γενετικές αναλύσεις που

Η Ιταλική τοιχόσαυρα έχει ρωμαλέο
σώμα που μπορεί να φτάνει μέχρι και τα
9 cm χωρίς την ουρά. Τα αρσενικά άτομα
είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος από τα θηλυκά και έχουν πράσινη ράχη με μια διακεκομμένη μαύρη γραμμή κατά μήκος,
ενώ στα θηλυκά υπερτερεί το καφέ χρώμα.

έγιναν, ο ελληνικός πληθυσμός φαίνεται

Πρόκειται για ένα οπορτουνιστικό

να προέρχεται από την περιοχή της Αδρι-

είδος που χαρακτηρίζεται από μεγάλη

ατικής. Στην Ελλάδα, η νέα αποικία εντο-

ανεκτικότητα στις οικολογικές συνθήκες

πίστηκε τυχαία, στη στενή ζώνη ενός τε-

και υψηλό δυναμικό εξάπλωσης. Το αν-

χνητού αλσυλλίου το οποίο έχει αμμώδες

θρωπόφιλο προφίλ του είδους επιβε-
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βαιώνεται και στην ελληνική αποικία. Οι

για την αντιμετώπιση των εισβλητικών

πρώτοι έποικοι κατάφεραν να εγκαταστα-

ειδών.

θούν σε ένα αμιγώς αστικό περιβάλλον
που βρίσκεται ανάμεσα στο σταθμό του
τραμ (Λεωφόρος Ποσειδώνος) και την πολυσύχναστη παραλία. Σήμερα, σύμφωνα
με τις παρατηρήσεις μας, ο πληθυσμός
έχει μειωθεί αισθητά στο αλσύλλιο και
έχει επεκταθεί σε μικρό ποσοστό σε γειτονικό, επίσης διαταραγμένο, ενδιαίτημα.
Η μετατόπιση αυτή φαίνεται να συνδέεται με τη μεγάλη ανάπτυξη των δέντρων
στο αλσύλλιο, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα να μην φτάνει αρκετό ηλιακό
φως στο έδαφος και συνεπώς να μην υπάρχουν αρκετές θέσεις θερμορύθμισης
για τις σαύρες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία, στις 27/04/2015, έλαβε
την πρώτη άδεια σύλληψης και εξάλειψης
του είδους P. siculus, από την Δ/νση Διαχείρισης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
την οποία και ανανεώνει κάθε χρόνο. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί και θανατωθεί συνολικά 185 άτομα όλων των ηλικιών και των δύο φύλων. Αν και η εξάλειψη του πληθυσμού μοιάζει ακατόρθωτη,
τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Οι πρόσφατες επιτόπιες
δειγματοληψίες έδειξαν ότι λίγα ζώα έχουν μετακινηθεί περίπου 80 μέτρα από

Η Ιταλική τοιχόσαυρα δεν έχει ι-

το αρχικό σημείο ενώ μέσα στο αλσύλλιο

διαίτερες τροφικές προτιμήσεις, στην

παρατηρούνται πλέον πολύ λίγες σαύρες.

πράξη τρώει τα πάντα, φυτά, έντομα, μέχρι και μικρά σπονδυλόζωα, γεγονός που
της δίνει πλεονέκτημα έναντι άλλων ειδών σαυρών. Σύμφωνα με όλα τα δεδομένα προσαρμόζεται εύκολα και γρήγορα
στις νέες συνθήκες, βρίθει σε διαταραγμένα ενδιαιτήματα και καθίσταται εισβλητικό είδος. Μελέτες που έχουν γίνει
σε πληθυσμούς που έχουν εισαχθεί σε
άλλες περιοχές έδειξαν ότι ανταγωνίζεται
ισχυρά τα τοπικά είδη τα οποία οδηγεί
μέχρι και τον αφανισμό. Προκειμένου
λοιπόν να αποφευχθεί η περαιτέρω εξάπλωση του στη χώρα, δεδομένης της ύπαρξης ενδημικών ειδών σαυρών στα νησιά του Αιγαίου και την γειτονική στην
Αττική Πελοπόννησο, κρίθηκε αναγκαία η
εξάλειψη του είδους, σύμφωνα και με τις
διεθνείς πρακτικές που ακολουθούνται

Παρότι πολυάριθμες αρνητικές επιπτώσεις μπορούν να αποδοθούν στα εισβλητικά είδη, οι υπάρχοντες πληθυσμοί
τους (όταν δεν είναι εφικτό να εξολοθρευθούν), διαθέτουν σημαντική επιστημονική αξία. Η συλλογή βασικών επιστημονικών δεδομένων που αφορούν εγκατεστημένους

πληθυσμούς εισβλητικών

ειδών είναι εξαιρετικά χρήσιμη αφού παρέχει το υλικό, μεταξύ άλλων: 1) για την
παραγωγή προβλέψεων όσον αφορά στην
εποίκηση νέων περιβαλλόντων, και 2) για
τη διεξαγωγή συγκρίσεων με τους ιθαγενείς πληθυσμούς με σκοπό τη διεύρυνση
της γνώσης πάνω στην εξέλιξη της φυσικής ιστορίας του είδους. Η P. siculus αποτελεί ένα θαυμάσιο παράδειγμα ελέγχου
υποθέσεων εξαιτίας των πολλαπλών εισαγωγών της σε διαφορετικά μέρη του
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κόσμου. Με το σκεπτικό αυτό, τα άτομα

Η πρόληψη είναι προφανές ότι α-

που συλλήφθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για

ποτελεί την καλύτερη αντιμετώπιση του

τη μελέτη βασικών χαρακτηριστικών του

προβλήματος των εισβολών, στην περί-

εγκατεστημένου πληθυσμού. Τα αποτελέ-

πτωση όμως που κατά τον εντοπισμό του

σματά υποδεικνύουν σαφή φυλετικό δι-

ο πληθυσμός ενός εισβλητικού ξενικού

μορφισμό ανάμεσα στα δύο φύλα: τα αρ-

είδους είναι ήδη εγκατεστημένος σε μια

σενικά έχουν μεγαλύτερο μέγεθος κεφα-

περιοχή, και δεν είναι απολύτως εφικτή η

λιού και κεφαλοκορμού από τα θηλυκά

εξάλειψή του, τότε η προσεκτική παρακο-

καθώς και μακρύτερα άκρα. Όσο αφορά

λούθηση με ταυτόχρονες ενέργειες ελέγ-

στην αναπαραγωγή τα θηλυκά του δείγ-

χου αποτελούν μονόδρομο ως βασική

ματός μας γεννούν κατά μέσο όρο 6 αυγά

διαχειριστική στρατηγική με στόχο τον

(εύρος 4-11) τουλάχιστον δύο φορές κατά

έλεγχο της διασποράς του είδους. Η κα-

την αναπαραγωγική περίοδο, ενώ υπάρ-

τανόηση του κόσμου θεωρείται απαραί-

χει σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο

τητη για την επιτυχία ενός τέτοιου εγχει-

μήκος κεφαλοκορμού των θηλυκών και το

ρήματος και αποτελεί χρέος των ειδικών

μέγεθος της γέννας, με τα μεγαλύτερα σε

η αποτελεσματική μεταφορά της επιστη-

μέγεθος θηλυκά να γεννούν περισσότερα

μονικής γνώσης στο ευρύ κοινό.

αυγά. Τα άτομα του πληθυσμού καταναλώνουν ασπόνδυλα, όπως Υμενόπτερα,
Ισόποδα, Κολεόπτερα, Αράχνες, Γαστερόποδα και σε σταθερή βάση φυτικό υλικό
όπως σπόρους και φύλλα. Τέλος, o ελληνικός πληθυσμός της P. siculus θερμορυθμίζει ενεργά με μεγάλη αποτελεσματικότητα (Ε=0,96) καθώς και με υψηλή ακρίβεια (μικρό εύρος θερμοκρασιών σώματος μέσα στη μέρα). Η μέση θερμοκρασία
σώματος (Tb) αρσενικών και θηλυκών για
το μήνα Μάιο ήταν 32,8οC.
Εκτός από τις προσπάθειες της ΕΛΕΡΠΕ, στη μείωση του πληθυσμού είναι
δυνατό να έχουν συντελέσει συγχρόνως
και οι παρακάτω παράγοντες: 1) η θήρευση από τις γάτες, 2) η παρουσία στην περιοχή μεγάλου πληθυσμού ποντικών, οι
οποίοι είναι πιθανόν να τρέφονται με τα
αυγά των σαυρών, και 3) η έκθεση σε βιοκτόνα (τρωκτικοκτόνα).
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this species. Acta Herpetologica 9(21): 253258.
Adamopoulou, C. 2015. First record for Podarcis
siculus (Rafinesque-Schmaltz, 1810) from
Greece. Herpetozoa, Wien; 27 (3/4): 187188.
Kapsalas, G., Gavriilidi, I., Adamopoulou, C., Foufopoulos, J. & P. Pafilis 2016. Effective thermoregulation in a newly established population of Podarcis siculus in Greece: a possible
advantage for a successful invader. Acta
Herpetologica 11(2): 111-118, December
2016.
Mitsi K., Adamopoulou C. & Legakis A. 2016. The
novel colony of Podarcis siculus in Athens: is
there something different? 9th Symposium
on the Lacertids of the Mediterranean Basin, 1st Symposium on Mediterranean Lizards. Book of Abstracts, p. 56. Λεμεσός, Κύπρος, 20-23/6/2016.
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Το πρόγραμμα της Εποπτείας ειδών αμφιβίων - ερπετών σε
αριθμούς
Γιάννης Ιωαννίδης
Επιστημονικός συντονιστής προγράμματος, Αναπλ. Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. της Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρείας.

Δρ Παναγιώτα Μαραγκού
WWF Ελλάς, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρείας

Εικόνα 1: Φωτογραφία του σπιτόφιδου Zamenis situla (φωτ. Γ. Ιωαννίδης).

Με στόχο την κάλυψη των υποχρεώσεων

κατά τα έτη 2014 και 2015 το Έργο «Επο-

της Ελλάδας ως κράτους μέλους της Ευ-

πτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης

ρωπαϊκής Ένωσης για τη συμπλήρωση

Διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων

ης

της 3

Εθνικής Αναφοράς Εφαρμογής της

στην Ελλάδα» Η Μελέτη 5 του Έργου α-

Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, πραγματοποιήθηκε

φορούσε τα είδη αμφιβίων - ερπετών κοι-
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νοτικού

ενδιαφέροντος

στην

Ελλάδα.



η σύνταξη της 3ης Εθνικής Ανα-

Σκοπός της ήταν η καταγραφή, εποπτεία

φοράς / Έκθεσης και η συλλογή

και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρη-

δεδομένων στα πλαίσια της 4ης

σης όλων των ειδών αμφιβίων και ερπε-

Εθνικής Αναφοράς,

τών των Παραρτημάτων ΙΙ, IV και V της
Οδηγίας (πλην των θαλάσσιων χελωνών),



δομένων για τις περιοχές του δι-

καθώς και όσων ειδών κρίνονται ως εθνι-

κτύου NATURA 2000 που δεν ε-

κής σημασίας. Συμπληρωματικά, αντικεί-

μπίπτουν στα όρια των φορέων

μενο της μελέτης αποτελούσε η διαμόρ-

διαχείρισης,

φωση και εφαρμογή ενός συστήματος
παρακολούθησης (monitoring) για τα είδη

η επικαιροποίηση των βάσεων δε-



η τεκμηρίωση πιθανών προτάσεων επέκτασης των ορίων των πε-

αυτά.

ριοχών του δικτύου NATURA 2000,

Βασικός στόχος του έργου ήταν η
εκτίμηση της Κατάστασης Διατήρησης



η πρόταση/ ορισμός Ικανοποιητι-

των ειδών αυτών μέσω της εκτίμησης των

κών Τιμών Αναφοράς (Favourable

επιμέρους παραμέτρων και η κάλυψη των

Reference Values) και ο καθορι-

εθνικών υποχρεώσεων σύμφωνα με το

σμός στόχων διατήρησης για την

Άρθρο 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

επίτευξη επιθυμητής κατάστασης
διατήρησης,

Επιπλέον επιμέρους στόχοι της Μελέτης 5, ήταν:


η προστασία των ειδών ερπετών
και αμφιβίων που περιλαμβάνο-







η πρόταση συνέχισης παρακολούθησης – Πρωτόκολλα – Μεθοδολογία.

νται στα Παραρτήματα ΙΙ, IV και V

Το πεδίο αναφοράς της μελέτης α-

της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και

φορούσε το σύνολο του εθνικού χώρου

των ειδών εθνικής σημασίας,

εκτός των περιοχών που υπόκεινται σε

η ενημέρωση των Τυποποιημένων

Φορέα Διαχείρισης.

Δελτίων Δεδομένων και η προώ-

Η ΕΛΕΡΠΕ είχε αναλάβει την πραγ-

θηση της διατήρησης και διαχεί-

ματοποίηση του συνόλου των απαιτού-

ρισης των Τόπων Κοινοτικής Ση-

μενων δειγματοληψιών και την ανάλυση

μασίας (ΤΚΣ) της Ελλάδας,

της βιβλιογραφίας, τη συμμετοχή στην

ο σχεδιασμός, τυποποίηση και
εφαρμογή προγράμματος επιστημονικής παρακολούθησης των ερ-

ανάλυση των αποτελεσμάτων και την τελική αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης των ειδών ερπετών και αμφιβίων.

πετών και αμφιβίων,
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Στη συνέχεια συγκεντρώσαμε μερι-



13.153 καταγραφές αμφιβίων και

κούς αριθμούς που δείχνουν το εύρος

ερπετών αποδελτιώθηκαν από την

αλλά και την σημασία του έργου που υ-

ανάλυση της βιβλιογραφίας και

λοποιήθηκε:

δημιουργήθηκαν οι αντίστοιχες



66 είδη ερπετών και αμφιβίων
αποτελούσαν αντικείμενο της μελέτης. Τα δεδομένα που συγκε-

εισαγωγές στη Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων.


3.795 βιβλιογραφικές κα-

ντρώθηκαν αφορούσαν το σύνολο

ταγραφές από αυτές κρί-

των ειδών της Ελλάδας.

θηκαν ως μη αξιοποιήσιμες
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είτε γιατί οι παρατηρήσεις

1.103 σε Τόπους Κοινοτικής Σημα-

ήταν παλαιότερες του 1964

σίας (ΤΚΣ) του δικτύου Natura

είτε γιατί έχουν αμφισβη-

2000.

τηθεί και έκτοτε δεν έχουν
επανεπιβεβαιωθεί.




2.000 χιλιόμετρα περίπου ήταν
το συνολικό μήκος των δειγματο-

14.928 καταγραφές συνολικά ει-

ληπτικών διαδρομών που πραγ-

σήχθησαν στη Βάση βιβλιογραφι-

ματοποιήθηκαν.

κών δεδομένων κατά τη διάρκεια
του έργου. Από αυτές:




χρόνος που αφιερώθηκε σε δειγ-

1.775 ήταν αδημοσίευτες
παρατηρήσεις

προ

του

2014, ερευνητών αναγνω-

ματοληψίες.


7.809 καταγραφές πεδίου εισήχθησαν στη Βάση δεδομένων του

ρισμένης εμπειρίας και α-

έργου.

ξιοπιστίας.


2.900 ώρες περίπου ο συνολικός



12.343 βιβλιογραφικές κα-

Παραρτήματα II, IV και V



της 92/43/ΕΟΚ.

προσδιορισμό ώστε να χρησιμο

γυρίνων παρατηρήθηκαν κατά τη

24 ειδικοί επιστήμονες, μέλη της

διάρκεια των δειγματοληψιών.

ΕΛΕΡΠΕ, ήταν υπεύθυνοι για την


50 είδη αξιολογήθηκαν σε “Ικανοποιητική”

ληψιών πεδίου.

Συνολική

Κατάσταση

Διατήρησης

637 ημέρες πεδίου μη συμπερι

15 είδη αξιολογήθηκαν σε “Ανε-

τις οποίες ερευνητές βρίσκονταν

παρκή” Συνολική Κατάσταση Δια-

στο πεδίο αλλά αδυνατούσαν να

τήρησης

πραγματοποιήσουν εργασίες λόγω
καιρού.


33.024 άτομα ερπετών και αμφιβίων καθώς και μερικές χιλιάδες

πωση.

λαμβανομένων των ημερών κατά

είδη

Παραρτήματα II, IV και V

φές είχαν επαρκή γεωγραφικό



αφορούσαν

που περιλαμβάνονται στα

7.313 βιβλιογραφικές καταγρα-

πραγματοποίηση των δειγματο-

6.831 από τις καταγραφές
πεδίου

της 92/43/ΕΟΚ.



αφο-

αφορούσαν αμφίβια

που περιλαμβάνονται στα

ποιηθούν για γεωγραφική αποτύ-

καταγραφές

ρούσαν ερπετά και 1.903

ταγραφές αφορούσαν είδη



5.906



Για ένα είδος η Συνολική Κατάσταση Διατήρησης είναι “Άγνω-

1.722 θέσεις συστηματικών δειγ-

στη”. Κατά την 2η Εθνική Αναφορά

ματοληψιών εκ των οποίων οι

ο αριθμός των ειδών με “Άγνωστη”
Κ.Δ. ήταν 27.
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Αν στους παραπάνω αριθμούς προ-

κολούθησης των ερπετών και αμφιβίων.

σθέσουμε και τα δεδομένα από τις περιο-

Η πρόταση της ΕΛΕΡΠΕ ωστόσο όσον α-

χές των Φορέων Διαχείρισης οι οποίοι

φορά στα πρωτόκολλα και τη μεθοδολο-

υλοποίησαν

γία είναι διαθέσιμη στα μέλη της.

αντίστοιχα

προγράμματα

παρακολούθησης, είναι σαφές ότι κατά τη
διετία 2014-15 συγκεντρώθηκαν περισσότερα δεδομένα για τα ερπετά και τα αμφίβια της Ελλάδας από όσα είχαν δημοσιευτεί κατά τα προηγούμενα 50 χρόνια.
Δυστυχώς αν και όπως φαίνεται από
τα παραπάνω δημιουργήθηκε τόσο Βάση
βιβλιογραφικών δεδομένων όσο και βάση
παρατηρήσεων, αυτές ακόμη δεν είναι
προσβάσιμες καθώς δεν έχουν δημοσιοποιηθεί από το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επιπλέον δεν
έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ένα τυποποιημένο πρόγραμμα επιστημονικής παρα-

Η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ανά είδος έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη ακολουθώντας τον σύνδεσμο:
https://bd.eionet.europa.eu/article17/r
eports2012/species/report/

(επιλέγετε

χώρα και ομάδα ενδιαφέροντος).
Τα νέα Τυποποιημένων Δελτία Δεδομένων καθώς και τα όρια των επεκτάσεων ή και των νέων περιοχών Natura
2000 αναμένεται επίσης να αναρτηθούν
σύντομα

στον

σύνδεσμο

http://natura2000.eea.europa.eu/.

14

Η Ελληνική Σαύρα Hellenolacerta graeca (Bedriaga, 1886)
Δρ Παναγιώτα Μαραγκού
WWF Ελλάς, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρείας

Εικόνα 1: Φωτογραφία της Ελληνικής Σαύρας Hellenolacerta graeca (φωτ. Π. Μαραγκού).

Μια σαύρα χωρίς έντονα χρώματα ή έ-

μπρούτζινη ανταύγεια και διάσπαρτα

ντονες χρωματικές αντιθέσεις, αλλά με

μαύρα στρογγυλά στίγματα ή/και κηλίδες.

μια ξεχωριστή εμφάνιση που την κάνει,

Τα πλευρά, ιδιαίτερα στα αρσενικά, είναι

έστω στα μάτια ορισμένων, μια από τις

πιο σκούρα με πολυάριθμες σκούρες κη-

πιο ιδιαίτερες σαύρες της Ελλάδας.

λίδες και ανοιχτόχρωμα στρογγυλά στίγ-

Πρόκειται για μια λεπτοκαμωμένη

ματα, ενώ η κοιλιά είναι κίτρινη ή πορτο-

σαύρα με χαρακτηριστικά μακρόστενη

καλί με μαύρες βούλες, κυρίως στην πε-

εμφάνιση, νωτοκοιλιακά πλατυσμένο σώ-

ριοχή του λαιμού. Στην περιοχή των ώ-

μα, SVL ως 80mm και μακριά ουρά με

μων τα αρσενικά φέρουν μπλε στίγματα

σχεδόν διπλάσιο μήκος, μακριά άκρα και

που μπορεί να εκτείνονται ως τα πλευρά.

μακρόστενο κεφάλι. Η ράχη έχει γυαλι-

Το είδος είναι ενδημικό της Πελο-

στερό γκρι-καφέ χρώμα με χρυσαφί ή

ποννήσου. Οι πληθυσμοί του εντοπίζο-
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νται κυρίως στη νότια, κεντρική και βο-

Τα θηλυκά γεννούν μία φορά το

ρειοανατολική Πελοπόννησο, από το ύ-

χρόνο 1-6 αβγά, αφού αποκτήσουν μέγε-

ψος της θάλασσας και ως τα 1.700 μέτρα,

θος κεφαλοκορμού 60 χιλ. Αντίστοιχα, τα

σε βραχώδεις περιοχές με σχετική υγρα-

αρσενικά ωριμάζουν σε μέγεθος κεφαλο-

σία, πάντα κοντά σε βλάστηση και σκιά,

κορμού 55 χιλ. Τα μεγαλύτερα θηλυκά

καθώς γενικά αποφεύγει την έντονη ηλι-

γεννούν μεγαλύτερα αλλά όχι περισσότε-

οφάνεια και τις υψηλές θερμοκρασίες. Αν

ρα αβγά. Τα αβγά τοποθετούνται συμμε-

και τοπικά το είδος μπορεί να θεωρηθεί

τρικά και γραμμικά ώστε το θηλυκό να

άφθονο, δεν είναι κοινό: οι επιμέρους

διατηρεί τη χαρακτηριστική μακρόστενη

πληθυσμοί του είναι κατακερματισμένοι,

εμφάνιση που συνάδει με τη βραχώδη

ακολουθώντας την ύπαρξη κατάλληλων

διαβίωση και τη χρήση των σχισμοειδών

ενδιαιτημάτων, με αποτέλεσμα ο συνολι-

καταφυγίων.

κός πληθυσμός της ελληνικής σαύρας να
θεωρείται εντέλει σχετικά μικρός.

Ως Lacerta graeca, το είδος προστατεύεται από την εθνική νομοθεσία (ΠΔ

Την ελληνική σαύρα θα συναντή-

67/1981), ενώ περιλαμβάνεται στο πα-

σουμε σχεδόν πάντα σε παραποτάμια δά-

ράρτημα IV της Κοινοτικής Οδηγίας των

ση, σε ρέματα ή ποτάμια, να κινείται ανά-

Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ). Επίσης, περι-

μεσα στους βράχους της κοίτης και να

λαμβάνεται στο παράρτημα II της Σύμβα-

σκαρφαλώνει στους κορμούς των πλατα-

σης της Βέρνης. Οι πληθυσμοί του απα-

νιών. Σκαρφαλώνει με μεγάλη επιδεξιότη-

ντούν και σε περιοχές του δικτύου Natura

τα στις βραχώδεις επιφάνειες, ακόμη και

2000. Στο Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμε-

πολλά μέτρα από την επιφάνεια του εδά-

νων ειδών ζώων της Ελλάδας αξιολογεί-

φους και εκμεταλλεύεται τις σχισμές των

ται ως είδος τρωτό λόγω των μικρών, έ-

βράχων ως καταφύγια. Επίσης έχει παρα-

ντονα κατακερματισμένων και απομονω-

τηρηθεί να μετακινείται τοπικά, ανάλογα

μένων πληθυσμών της μόνο σε συγκεκρι-

με την εποχή, έτσι ώστε να εξασφαλίζει

μένου τύπου ενδιαιτήματα.

καλύτερες μικροκλιματικές συνθήκες. Οι

Στην τελευταία αξιολόγηση, η συ-

συγκεκριμένες και στενές οικολογικές α-

νολική κατάσταση διατήρησής του (con-

παιτήσεις του είδους δεν περιορίζονται

servation status) αναφέρεται ως ευνοϊκή.

στην επιλογή ενδιαιτήματος, αφορούν και

Καθώς οι πληθυσμοί της είναι μικροί και

το εύρος των θερμοκρασιών δραστηριό-

κερματισμένοι, η ελληνική σαύρα απει-

τητας, με αποτέλεσμα η Hellenolacerta

λείται κυρίως από τη συνολική υποβάθ-

graeca να διατηρεί μια σχετικά σταθερή

μιση των κατάλληλων ενδιαιτημάτων. Η

μέση θερμοκρασία σώματος ρυθμίζοντας

επέκταση και βελτίωση του οδικού δικτύ-

ανάλογα τις ώρες που είναι δραστήρια.

ου και οι πιθανοί εκβραχισμοί που το συ-

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχει μικρό-

νοδεύουν, οι ευθυγραμμίσεις ρεμάτων, τα

τερη ημερήσια και ετήσια περίοδο δρα-

υδροηλεκτρικά έργα και γενικά η διαχεί-

στηριότητας από άλλες σαύρες της Πελο-

ριση νερού που δεν λαμβάνει υπόψη την

ποννήσου, όπως για παράδειγμα το συ-

υγεία των παραποτάμιων οικοσυστημά-

χνά

των, είναι σχετικά παραδείγματα. Οι στε-

συμπάτριό

peloponnesiaca.

του

είδος

Podarcis

νές οικολογικές απαιτήσεις του είδους,
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όσον αφορά τη θερμοκρασία και την ύ-

στην αύξηση της θερμοκρασίας και στην

παρξη βλάστησης, το καθιστούν ευάλωτο

ξηρασία.
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Ο «βάτρακλος» της Καρπάθου κοάζει με αισιοδοξία στο μέλλον!
Δρ Παναγιώτης Παφίλης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρείας

Εικόνα 1: Ο βάτραχος της Καρπάθου Pelophylax cerigensis (φωτ. Π. Παφίλης).

Στο άνυδρο, ξηρό νότιο Αιγαίο, το νερό

γονότα ειδογένεσης τα οποία έδωσαν τα

είναι μια σπάνια πολυτέλεια. Μπορεί να

δύο ενδημικά αμφίβια του νησιού, μια

περάσουν ακόμη και πέντε μήνες χωρίς

σαλαμάνδρα,

να πέσει ούτε μια στάλα βροχής. Έτσι δύ-

Lyciasalamandra helverseni που απαντά

σκολα θα περίμενε κανείς να συναντήσει

και στη γειτονική Κάσο, και τον βάτραχο

σε ένα νησί της περιοχής, όχι ένα, αλλά

της Καρπάθου Pelophylax cerigensis (Εικό-

δύο ενδημικά αμφίβια. Το νησί όμως είναι

να 1).

η

περίφημη

κοχυλίνα

η Κάρπαθος και δεν είναι καθόλου τυχαίο.

Ο βάτραχος, ή βάτρακλος όπως το

Πρόκειται για ένα από τα αρχαιότερα νη-

αποκαλούν οι νησιώτες, εξαπλώνεται α-

σιά της ανατολικής Μεσογείου το οποίο

ποκλειστικά στην Κάρπαθο. Για την ακρί-

πριν από οκτώ περίπου εκατομμύρια

βεια βρίσκεται μόνο στα βόρεια του νη-

χρόνια είχε ήδη απομονωθεί. Έτσι ο χρό-

σιού, στην ευρύτερη περιοχή της Ολύ-

νος ήταν παραπάνω από επαρκής για γε-

μπου (Ελύμπου στο τοπικό ιδίωμα). Ακό-
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μα και εκεί όμως η παρουσία του είναι

τρα σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις, συ-

απολύτως εντοπισμένη καθώς απαντάται

νήθως όμως η κοίτη τους έχει άνοιγμα

σε δύο ποταμούς, το Νάτι και το Αργώνι,

περί το μισό μέτρο. Και για να γίνουν τα

αλλά και σε μικρές υδατοσυλλογές, πολ-

πράγματα ακόμη πιο απαιτητικά για τον

λές φορές τεχνητές, όπως ποτίστρες ζώ-

βάτραχο, κατά τη διάρκεια του καλοκαι-

ων, δεξαμενές ή πηγάδια. Τα ποτάμια της

ριού τα ποτάμια στερεύουν σχεδόν πλή-

Καρπάθου δεν έχουν καμία σχέση με αυτά

ρως και μόνο μερικές λακκούβες συγκρα-

που συναντάμε στην ηπειρωτική Ελλάδα.

τούν λίγο νερό που φτάνει σε βάθος τα 10

Πρόκειται μάλλον για ρυάκια τα οποία

με 30 εκατοστά (Εικόνα 2).

μπορεί να φτάνουν σε πλάτος τα δύο μέ-

Εικόνα 2: Ο ποταμός Νάτι ήδη από τον Απρίλιο περιορίζεται σε μια σειρά από λακκούβες που
συγκρατούν λίγο νερό (φωτ. Π. Παφίλης).

Δεν είναι λοιπόν δύσκολο να κατα-

ηση που έχει δοθεί μόνο σε άλλο ένα ευ-

λάβει κανείς για ποιό λόγο ο βάτρακλος

ρωπαϊκό είδος αμφιβίου. Η δημιουργία

αποτελεί το πιο απειλούμενο είδος βα-

του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου-Σαρίας

τράχου στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την

το 2007 ήταν ένα αποφασιστικό βήμα για

IUCN, o βάτρακλος χαρακτηρίζεται ως

την προστασία του είδους. Η Ειδική Πε-

κρισίμως κινδυνεύων, μια κατηγοριοποί-

ριβαλλοντική Μελέτη που διεξήχθη στην
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περιοχή το 1998 κατέγραψε τον πληθυ-

τροφική οικολογία του είδους παρουσιά-

σμό στο Αργώνι και πρότεινε την οριοθέ-

στηκαν στο 19ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής

τηση ζώνης με το χαρακτηρισμό Προστα-

Ερπετολογικής

τευόμενος Φυσικός Σχηματισμός. Η περι-

μπουργκ ενώ πρόσφατα έγινε δεκτή η ερ-

οχή βρίσκεται μέσα στα όρια του Φορέα

γασία (Pafilis και συνεργάτες) που παρου-

για τον οποίο άλλωστε ο βάτρακλος απο-

σιάζει αναλυτικά τις τροφικές προτιμή-

τελεί είδος προτεραιότητας. Κι όμως, πα-

σεις του βάτρακλου. Σύντομα αναμένεται

ρά τη μεγάλη σημασία του βατράχου, λί-

να ολοκληρωθεί και η ανάλυση των γενε-

γα είναι όσα γνωρίζουμε για αυτό το τόσο

τικών δεδομένων. Στο μέτωπο της προ-

ενδιαφέρον είδος.

στασίας του είδους έγιναν χωματουργικές

Εταιρείας

στο

Σάλτσ-

το

εργασίες ανάπλασης παλαιάς υδατοσυλ-

1994 (από τους Beerli και συνεργάτες,

λογής κοντά στην Όλυμπο. Το μικρό λι-

στους οποίους και οφείλεται το δεύτερο

μνίδιο (ο Βότσης του Περάτη), που σύμ-

συνθετικό του λατινικού ονόματος που

φωνα με τους Ολυμπίτες πάντα φιλοξε-

λανθασμένα παραπέμπει στα Κύθηρα) και

νούσε πολλά βατράχια, είχε κλείσει ύστε-

από τότε καμία μελέτη δεν ασχολήθηκε με

ρα από κατολίσθηση. Μετά το πέρας των

την βιολογία του. Το 2014 μια ομάδα από

εργασιών γέμισε και πάλι με νερό ενώ με-

ερευνητές από διάφορα ελληνικά Ιδρύμα-

ταφέρθηκαν 10 άτομα από το Αργώνι (Ει-

τα (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-

κόνα 3).

Το

είδος

πρωτοπεριγράφηκε

στήμιο Αθήνας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

Τα καλά νέα για τον βάτραχο συνε-

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπι-

χίστηκαν. Το καλοκαίρι του 2017 εγκρίθη-

στημίου Κρήτης) υπέβαλε ερευνητική

κε νέα πρόταση μελέτης της ΕΛΕΡΠΕ, πά-

πρόταση στο Ίδρυμα Mohammed bin

ντα σε στενή συνεργασία με το Φορέα Δι-

Zayed Species (Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά-

αχείρισης (πηγή χρηματοδότησης: Ίδρυ-

τα) για τη διατήρηση απειλούμενων ειδών

μα για την Προστασία των ειδών, Γερμα-

η οποία και έγινε δεκτή. Σκοπός του προ-

νία). Ο κεντρικός σκοπός του προγράμμα-

γράμματος είναι η μελέτη της βασικής

τος είναι η κατασκευή ενός μικρού φράγ-

βιολογίας, η χαρτογράφηση της ακριβούς

ματος στο Αργώνι το οποίο θα διατηρεί

εξάπλωσης, η εξακρίβωση της γενετικής

ικανή ποσότητα νερού ακόμη και κατά τη

δομής των πληθυσμών του βατράχου και

διάρκεια των θερινών μηνών. Έτσι θα α-

της μεταξύ τους συνδεσιμότητας, η περι-

πομακρυνθεί η πιθανότητα εξάλειψης

γραφή των αβιοτικών παραμέτρων των

του είδους λόγω μιας παρατεταμένης α-

υδατοσυλλογών που απαντά, καθώς και η

νομβρίας.

εφαρμογή κάποιων μέτρων προστασίας.

Οι νησιωτικοί πληθυσμοί των αμ-

Η μελέτη θα ολοκληρωθεί με μια τελευ-

φιβίων βρίσκονται σε συνθήκες διπλού

ταία δειγματοληψία τον Απρίλιο του

νησιωτισμού: ζουν σε μικρές υδατοσυλ-

2018.

λογές («νησιά» γλυκού νερού που περιΤα μέχρι στιγμής αποτελέσματα έ-

βάλλονται από «θάλασσα» ξηράς) που

χουν προχωρήσει στην φάση της αξιολό-

βρίσκονται πάνω σε νησιά (που με τη

γησης και συγγραφής επιστημονικών ερ-

σειρά τους περιβάλλονται από θάλασσα).

γασιών. Τα πρώτα αποτελέσματα για την

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής επι-
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δεινώνουν την φυσική ξηρότητα της ανα-

της «δύσκολης» περιοχής του νότιου Αι-

τολικής Μεσογείου και απειλούν άμεσα

γαίου, δύο είδη στην Κάρπαθο και ένα

τους εύθραυστους αυτούς πληθυσμούς.

στην Κρήτη) ο κίνδυνος είναι μεγάλος και

Ειδικά στην περίπτωση ενδημικών ειδών

η ανάγκη για αποτελεσματική προστασία

(και στην Ελλάδα έχουμε μόλις τρία και

και διατήρηση επιτακτική.

μάλιστα όλα τους βρίσκονται σε νησιά

Εικόνα 3: Ο Βότσης του Περάτη την δεκαετία του 1980 (επάνω αριστερά), μετά τη κατολίσθηση
(δεξιά) και έπειτα από την διάνοιξή του το 2016 (κάτω αριστερά).
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Τη Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013, ώρα 20:25,
βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας ένα νεαρό άτομο Typhlops vermicularis (κοινή ονομασία: τυφλίτης). Το μικρό φίδι βρέθηκε στο πεζοδρόμιο της οδού Λυσικράτους, στην Πλάκα και αφέθηκε στον περίβολο της εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης, ακριβώς απέναντι του σημείου που
βρέθηκε, στον οποίο υπάρχουν συστάδες
βλάστησης και θα είναι σίγουρα πιο προστατευμένο από τα βήματα των περαστικών.
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