Διαχειριστικές Προτάσεις

1. Απομάκρυνση απορριμμάτων/σκουπιδιών από τους βιοτόπους αποκλειστικά με χειρωνακτική εργασία.

Ανατολικά Γεφύρια Αιτωλικού, Τ.Κ 30400
T.: 26320 55094
Email: info@fdlmes.gr
www.fdlmes.gr

Το παρόν φυλλάδιο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής των δράσεων ΠΕ 1.1.3
«Έκδοση Ενημερωτικών Εντύπων» του υποέργου Νο 1 της Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα
Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη)» με κωδικό MIS: 5032671.
Συνολικός Προϋπολογισμός ΠΕ 1.1.3: 15.221 €.

Δράση καθαρισμού Φορέα με την Ελληνική Εταιρεία Οικοτουρισμού

2. Καταγραφή και κάλυψη ασφάλειας ενεργών και μη ενεργών πηγαδιών όπου αποτελούν εστίες/σημεία παγίδευσης
3. Κατασκευή ράμπας μετακίνησης άγριας ζωής μεταξύ Δυτικού Λούρου - Παλαιοποτάμου ως ήπια τεχνική επέμβαση
ώστε να μην μπορεί το ζώο να πέσει εντός του νερού και
ο πληθυσμός δε θα διακόπτεται τη περίοδο αναπαραγωγής
4. Απαγόρευση ασφαλτόστρωσης χωμάτινων αγροτικών
δρόμων. Το γεγονός πως στο αγροτικό δίκτυο και τους χωμάτινους δρόμους του Εθνικού Πάρκου δεν καταγράφηκε καμία
νεκρή χελώνα ανεξαρτήτου ηλικίας και είδους, οφείλεται στη
μη συχνή χρήση του από επισκέπτες, συμβάλλοντας έτσι στη
διατήρηση των πληθυσμών.

Βίδρα
(Lutra lutra)
Η βίδρα, ένα κυρίως νυκτόβιο είδος, χρησιμοποιεί καταφύγια που σχηματίζονται μέσα στις ρίζες παρυδάτιων
δέντρων όπως τα πλατάνια, ανάμεσα σε βράχους ή σε
πυκνή παρόχθια βλάστηση, καλαμιώνες κ.α. Τρέφεται
κυρίως με ψάρια αλλά και με αμφίβια, καρκινοειδή (καραβίδες, καβούρια κ.α.), νερόφιδα. Οι βίδρες σχηματίζουν επικράτειες, τις οποίες και υπερασπίζονται. Άτομα
βίδρας που ενδημούν σε μεμονωμένους ποτάμιους κλάδους, λίμνες ή υγρότοπους εν γένει, δε μπορούν να συνιστούν βιώσιμο πληθυσμό παρά μόνο αν εξασφαλίζεται
η δυνατότητα επικοινωνίας με γειτονικούς πληθυσμούς.
Οι βίδρες έχουν τη δυνατότητα να αναπαράγονται καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους, με το θηλυκό να γεννά από
1 έως 3 μικρά, μια φορά κάθε ένα ή δύο χρόνια. Τα μικρά παραμένουν στη φωλιά για περίπου τρεις μήνες και
εγκαταλείπουν την οικογένεια με τη συμπλήρωση του
πρώτου χρόνου της ζωής τους. Η σημασία της βίδρας ως
περιβαλλοντικού δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι η βίδρα
αποτελεί «είδος κλειδί» για τα υδατικά οικοσυστήματα.
Η διατήρηση των πληθυσμών της εξαρτάται από την
ορθολογική διαχείριση των υδατικών οικοσυστημάτων,
τουλάχιστον σε επίπεδο λεκάνης απορροής.

Σημερινή κατάσταση

Δραματική μείωση των πληθυσμών της βίδρας λόγω:
 υποβάθμισης των βιοτόπων της με την αφαίρεση της
παρόχθιας βλάστησης
 μείωση των ιχθυοαποθεμάτων
 εκτροπής των ποταμών
 ρίψη τοξικών ρύπων

Νομικό Καθεστώς Προστασίας

Στην Ελλάδα η βίδρα θεωρείται απόλυτα προστατευόμενο είδος και η πολιτεία έχει αναλάβει την υποχρέωση της
διατήρησης του είδους, των πληθυσμών και των ενδιαιτημάτων του.

Η Δράση Παρακολούθησης

Οι στόχοι του έργου ήταν:
α) Η αποτύπωση της κατανομής και της πυκνότητας παρουσίας της βίδρας στο σύνολο του υδρογραφικού δικτύου της
περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης, τόσο εντός όσο και
εκτός Natura, με τρόπο που να περιλαμβάνει όλα τα πιθανά
κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος καθώς και σε
εκτεταμένα τμήματα του υδρογραφικού δικτύου περιμετρικά της περιοχής ευθύνης
του Φ.Δ./Λ.Μ.-Α.Ο.
β) Η χωροθέτηση κατάλληλων
θέσεων τεχνητών φωλιών.
Η έρευνα πεδίου στηρίχτηκε στην αναζήτηση
και καταγραφή βιοδηλωτικών ενδείξεων βίδρας,
κυρίως περιττωμάτων και ιχνών, κατά μήκος ενός
πυκνού δικτύου ερευνητικών σταθμών που καλύπτουν πλήρως το υδρογραφικό δίκτυο της προς
μελέτη περιοχής. Για τους σκοπούς της παρακολούθησης ορίστηκαν συνολικά 210 σταθμοί, οι
50 εκ των οποίων κρίθηκαν εξ αρχής ακατάλληλοι.

Συμπεράσματα έρευνας πεδίου

Η παρουσία βίδρας επιβεβαιώθηκε (άμεσα ή έμμεσα) σε 124 από τους 160 σταθμούς έρευνας. Το ποσοστό των θετικών
σταθμών (77,5%) που καταγράφηκε
είναι ενδεικτικό της ευρωστίας των
πληθυσμών του είδους στην περιοχή, με
τις βίδρες να εξαπλώνονται σχεδόν σε
κάθε κατάλληλο διαθέσιμο ενδιαίτημα.
Στα πλαίσια του ίδιου έργου χωροθετήθηκαν 6 πιθανές θέσεις για τεχνητές φωλιές για τη βίδρα, σε περιοχές
που κρίθηκαν κατάλληλες.

Παρακολούθηση

Θαλάσσιας χελώνας Kαρέτα (Caretta caretta),
Κρασπεδωτής χελώνας (Testudo marginata) και
Βίδρας (Lutra lutra)

στις προστατευόμενες περιοχές του Φορέα Διαχείρισης
Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων

Θαλάσσια χελώνα Καρέτα
(Caretta caretta)

Στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Ακαρνανικών Ορέων (Φ.Δ./Λ.Μ.-Α.Ο.) περιλαμβάνονται οι λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου - Αιτωλικού,
τα δελταϊκά συστήματα των ποταμών Αχελώου και Εύηνου, οι Εχινάδες Νήσοι, οι λίμνες Τριχωνίδα,
Λυσιμαχία, Οζερός και Αμβρακία, καθώς και ορεινοί όγκοι του Αράκυνθου, του Παναιτωλικού και των
Ακαρνανικών Ορέων.
Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Ακαρνανικών Ορέων, ως αρμόδιος για την διατήρηση
και προστασία της βιοποικιλότητας, την ανάδειξη και
την διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών δικαιοδοσίας του, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη) πραγματοποίησε προγράμματα
για την περιβαλλοντική παρακολούθηση 3 προστατευόμενων ειδών: της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα Caretta
caretta, της χερσαίας κρασπεδωτής χελώνας ( Τestudo
marginata) και της βίδρας (Lutra lutra).

Η θαλάσσια χελώνα Καρέτα (Caretta caretta) είναι ένα από τα
επτά είδη θαλάσσιων χελωνών που απαντώνται στον κόσμο
και το μόνο που ωοτοκεί στις ελληνικές ακτές. Η παρουσία
του προστατευόμενου είδους εντός των ορίων του Εθνικού
Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού για να
τραφεί αλλά και να γεννήσει έγινε γνωστή σχετικά πρόσφατα, έπειτα από έρευνα που συντόνισε ο Φ.Δ./Λ.Μ.-Α.Ο.
Η Caretta caretta παρουσιάζει σποραδική ωοτοκία στην
αμμολουρίδα του Λούρου, στον Παλαιοπόταμο και στην αμμώδη παραλία που γειτνιάζει με την παράκτια λιμνοθάλασσα
Κόκκαλα (ΙΧΘΥΚΑ). Η συγκεκριμένη παραλία καταγράφεται
ως νέα παραλία ωοτοκίας στο Εθνικό Πάρκο.

Νομικό Kαθεστώς Προστασίας

 Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ Συμβουλίου 21ης Μαΐου
1992, Παραρτήματα II και IV
 Προεδρικό Διάταγμα υπ’αρ.67, ΦΕΚ 23/Α/30-1-81, Πίνακας ΄Β
 Σύμβαση της Βέρνης, Παράρτημα II
 CITES Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας
 Προστατευόμενο/Τρωτό (VU-Vulnerable) της IUCN

Η Δράση Παρακολούθησης

Οι αμμώδεις παραλίες που εκτείνονται στο Εθνικό Πάρκο αξιολογήθηκαν διεξοδικά σε σχέση με την καταλληλότητα προς
ενδεχόμενη φωλεοποίηση αναπαραγωγικής δραστηριότητας
περιόδου 2020 & 2021 με σκοπό τη μελέτη συστηματικής καταγραφής φωλεοποίησης πληθυσμού των θαλάσσιων χελωνών και προστασίας του παράκτιου οικοσυστήματος.
Η μεθοδολογία περιλάμβανε:

1) Πρωινή πεζή παρακολούθηση ερευνητών περιβάλλοντος
2) Μεμονωμένες διερευνητικές δειγματοληψίες
3) Χαρτογράφηση προσπαθειών φωλεοποίησης
4) Προστασία φωλιών:
Τοποθέτηση συρμάτινου πλέγματος προς αποφυγή θήρευσης από άλλα ζώα
Τοποθέτηση ειδικής ταινίας ερυθρόλευκου χρωματισμού
και σήμανση προς ενημέρωση λουόμενων- επισκεπτών
5) Καταγραφή των ιχνών από τους εξόδους που υποδήλωναν την δραστηριότητα των θηλυκών χελωνών αλλά και των
νεοσσών.
6) Σημείωση του αριθμού των νεοσσών κατά την ομαδική
έξοδο από την φωλιά προς τη θάλασσας
7) Εκσκαφή φωλιάς για τον προσδιορισμό της επιτυχίας εκκόλαψης (συνολικός αριθμός αυγών, άδεια κελύφη - αριθμός των νεοσσών που εκκολάφθηκαν, τα νεκρά έμβρυα στα
αυγά, ενώ μπορεί να βρεθούν και ζωντανοί νεοσσοί εντός
φωλιάς).

Άμεσες Διαχειριστικές
Δράσεις Προστασίας:

1. Τοποθέτηση ξύλινων πασσάλων στις εισόδους που
έχουν δημιουργηθεί στην αμμολουρίδα του Λούρου προς
αποφυγή παράνομης κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων
επί του αιγιαλού.

Η Ελλάδα φιλοξενεί 3 είδη χερσαίων χελωνών: τη Μεσογειακή (Testudo hermanni), την Ελληνική (Testudo
graeca) και την Κρασπεδωτή (Testudo marginata) ενώ
στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού καταγράφονται η Testudo hermanni και η Testudo
marginata και κατανέμονται σε παρόμοιους βιοτόπους.
Η κρασπεδωτή χελώνα χαρακτηρίζεται ως ενδημικό της
Βαλκανικής χερσονήσου και είναι το πιο μεγαλόσωμο
είδος χερσόβιας χελώνας σε Ελλάδα και Ευρώπη καθώς το μέγεθος της μπορεί να ξεπεράσει τα 40 cm στην
ενηλικίωση. Στο εύρος διανομής της εμφανίζει αρκετά
αραιωμένους πληθυσμούς όπου συνήθως βρίσκονται σε
δύσβατα σημεία από το ύψος της θάλασσας μέχρι τα 800
μέτρα. Κινδυνεύει από τον κατακερματισμό των βιοτόπων,
την παράνομη συλλογή προς εμπόριο (υπερσυλλογή), τη
θανάτωση από αυτοκίνητα, τις πυρκαγιές κτλ.

Συμπεράσματα έρευνας πεδίου

 Συνολικά στις δύο αναπαραγωγικές περιόδους εντοπίστηκαν, προστατεύθηκαν και χαρτογραφήθηκαν 12 φωλιές θαλασσίων χελωνών, στην παραλία Κόκκαλα, στον
Λούρο και στον Παλαιοπόταμο.
 Τέσσερις φωλιές είχαν προσβληθεί από θηρευτές κατά
τη διάρκεια της εκκόλαψης.
 Η μεγαλύτερη απόσταση φωλιάς από τη θάλασσα καταγράφηκε στα 25 μέτρα ενώ η μικρότερη απόσταση ήταν
μόλις στα 4 μέτρα από την ακτογραμμή.
 Τα περισσότερα αυγά που καταγράφηκαν σε φωλιά
κατά την διαδικασία της εκσκαφής ήταν 109 ενώ τα λιγότερα 60.

Κρασπεδωτή χελώνα
(Testudo marginata)

2. Τοποθέτηση ξύλινων κάδων απορριμμάτων στις παραλίες με μεγάλη επισκεψιμότητα λουόμενων.
3. Στις επιχειρηματικές εγκαταστάσεις αναψυχής στην
αμμολουρίδα Λούρου υποχρέωση απομάκρυνσης επίπλων θαλάσσης και εξοπλισμού κατά την δύση του ηλίου
και η αποθήκευση αυτών σε σημείο ώστε να μην αποτελούν εμπόδιο για τις θαλάσσιες χελώνες.
4. Άμεση απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών
5. Συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής

Η κρασπεδωτή χελώνα δραστηριοποιείται κατά τη διάρκεια της ημέρας για να θερμορυθμίσει και να αναζητήσει
τροφή. Στα τέλη της άνοιξης τα θηλυκά γεννούν 2-14
στρογγυλά αυγά που εναποθέτουν στον επιφανειακό αυγοθάλαμο που έχουν ανοίξει στο χώμα με τα πίσω πόδια
τους. Οι νεοσσοί εκκολάπτονται μετά από δύο μήνες και
φέρουν έναν αρκετά κρυπτικό χαρακτήρα τα πρώτα χρόνια. Τα μικρά χελωνάκια είναι ευάλωτα και αποτελέσουν
εύκολη λεία για τους θηρευτές.

Νομικό Καθεστώς Προστασίας

Το είδος περιλαμβάνεται:
 στη Σύμβαση της Βέρνης (Παράρτημα ΙΙ και Αναθεωρημένο Παράρτημα Ι του Ψηφίσματος 6 του 1998)
 στο Παράρτημα II στη Σύμβαση της CITES για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξαφάνιση ειδών
της άγριας πανίδας και χλωρίδας
 στην Κοινοτική Οδηγία των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ Συμβουλίου 21ης Μαΐου 1992 όπου συμπεριλαμβάνεται στα Παραρτήματα II και IV.
Προστατεύεται από την Ελληνική νομοθεσία, καθώς
αναφέρεται στο Προεδρικό Διάταγμα υπ’αρ.67, ΦΕΚ
23/Α/30–1–81. Χαρακτηρίζεται ως Μειωμένου ενδιαφέροντος (LC) τόσο από την IUCN όσο και από το Κόκκινο
Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας.

Η Δράση Παρακολούθησης

Στο Εθνικό Πάρκο η κρασπεδωτή χελώνα βρίσκει καταφύγιο στις απομονωμένες πετρώδες λοφώδες περιοχές,
τα αμμοθινικά και τα μεσογειακά αλίπεδα που εκτείνονται περιμετρικά των υγροτοπικών οικοσυστημάτων των
λιμνοθαλασσών. Ο Φ.Δ./Λ.Μ.-Α.Ο. παρακολούθησε και
κατέγραψε την κρασπεδωτή χελώνα (Testudo marginata)
με σκοπό την εκτίμηση της γεωγραφικής πληθυσμιακής
κατάστασης-εξάπλωσης αλλά και το βαθμό διατήρησης
του είδους στο Εθνικό Πάρκο με τη μέθοδο της σύλληψης-επανασύλληψης. Στα πλαίσια έρευνας πεδίου
επιλέχθηκαν δειγματοληπτικές περιοχές του Εθνικού
Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού βάση
χωρικής αξιολόγησης παρουσίας του είδους. Στις χελώνες πραγματοποιήθηκαν σχολαστικά βιομετρικές μετρήσεις (βάρος, μετρήσεις καβουκιού ευθύ- καμπύλο).

Συμπεράσματα έρευνας πεδίου

Καταγράφηκαν και σημάνθηκαν 325 Κρασπεδωτές χελώνες με τον πληθυσμό να αφθονεί. Σύμφωνα με τις
χαρτογραφήσεις με την συμβολή GPS χειρός σημειώνεται ότι μεταξύ 7 και 10 ημερών η μεγαλύτερη απόσταση
που είχε διανύσει χελώνα σε ευθεία γραμμή από το αρχικό σημείο σύλληψης με το σημείο επανασύλληψης καταγράφηκε στα 307,4 μέτρα. Η χελώνα που διένυσε την
μικρότερη απόσταση σε ευθεία γραμμή ήταν μόλις στα
2,3 μέτρα. Όπως σε αρκετά είδη ερπετών, έτσι και στην
Κρασπεδωτή χελώνα ο προσδιορισμός του φύλου εξαρτάται από την θερμοκρασία της επώασης. Στην περιοχή
μελέτης διαπιστώθηκε πως το ποσοστό του φύλου που
καταγράφηκε στα ενήλικα άτομα επηρεάζεται από την
γεωγραφική θέση των πληθυσμών. Σποραδικός απομονωμένος πληθυσμός εντοπίστηκε σε παράκτια σημεία
ιδιαίτερης οικολογικής αξίας του Εθνικού Πάρκου.

