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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ επηηπρία ησλ δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην ζαθή θαζνξηζκψλ ησλ ζηφρσλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα, απαξαίηεηε είλαη ε εμεηδηθεπκέλε γλψζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

παξακέηξσλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηα ζπάληα είδε πνπ απαληψληαη ζηηο πεξηνρέο απηέο. 

Ζ ζέζπηζε θαη ε δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ έρεη κεγάιε πξντζηνξία ζε 

παγθφζκην επίπεδν, σζηφζν, ζηελ Διιάδα ε πξψηε επίζεκε πξνζπάζεηα γίλεηαη κε ηε 

δεκηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ ηεο Εαθχλζνπ.  

Καηά ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αληηκεηψπηζε πνιιά πξνβιήκαηα, είηε 

ρξεκαηνδνηηθήο βησζηκφηεηαο, είηε απνδνρήο απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία, παξφιν απηά, 

θάζε ρξφλν παξαθνινπζνχληαη έμη παξαιίεο σνηνθίαο ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο Caretta 

caretta θαη φιε ε ζαιάζζηα πεξηνρή ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ λεζηνχ, κε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ ηνπ ζπάληνπ είδνπο. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηνχληαη 

πξνγξάκκαηα καξθαξίζκαηνο ησλ ρεισλψλ, φπσο θαη ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο 

ηνπ θνηλνχ. 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο επηηπρίαο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

κέηξσλ πνπ εθαξκφδνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν ηεο 

Εαθχλζνπ. Οη επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο πξνζνκνηψζεθαλ ζην πξφγξακκα Vortex γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο βησζηκφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ρεισλψλ. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο, ν πιεζπζκφο απεηιείηαη κε εμαθάληζε κέζα ζηα επφκελα 

50 κε 60 ρξφληα, θαζψο αληηκεησπίδεη πνιινχο θηλδχλνπο, φπσο ηηο επηπηψζεηο ησλ 

παξάθηησλ πξαθηηθψλ αιίεπζεο, ηε κφιπλζε ή ηε ζήξεπζε. 

Σα ζελάξηα πξνζνκνίσζεο πξνηείλνπλ ηελ εζηίαζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ζε 

άιια ζηάδηα ηνπ βηνινγηθνχ θχθινπ ησλ ρεισλψλ, πέξα απφ απηφ ησλ λενζζψλ, έηζη 

ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε επηβίσζε ηνπ είδνπο. Ζ ζπλέρηζε ησλ ινηπψλ πξνγξακκάησλ 

θξίλεηαη αλαγθαία, έηζη ψζηε ε θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξά ηνπ είδνπο λα νδεγήζεη ζε 

ζίγνπξα απνηειέζκαηα. 
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ABSTRACT 

 

The success of management measures applied to protected areas depends largely on 

clear definition of objectives, while simultaneously; specialized knowledge of many 

different factors is considered to be necessary, especially about the rare species found in 

those areas. The establishment and the management of protected areas have a long history 

in the world, however, in Greece the first official effort was made under the creation of 

the Management Agency of National Marine Park of Zakynthos at 1999.  

During the first years of its operation, the Management Agency faced many 

problems, with respect to its financial viability and to the acceptance by the local 

community. However, every year, six nesting beaches of the loggerhead sea turtles 

Caretta caretta are monitored, as well as the whole sea area at the south coast of the 

island, to protect the population of this rare species. Also, branding programs are taking 

place in addition with the information and public awareness programs. 

The purpose of this study is to evaluate the success of management measures 

implemented in the National Marine Park of Zakynthos. The present circumstances are 

simulated by Vortex in order to assess the probability of viability of the population of sea 

turtles. According to the results of the analysis, the population is threatened with 

extinction within the next 50 to 60 years, since it faces many risks such as the effects of 

coastal fisheries, pollution and predation. 

The simulation scenarios suggest the focus of protection measures at other stages of 

the biological life-cycle of sea turtles, apart of that one of hatchlings, in order to ensure 

the survival of the species. The continuation of all the other programs implemented seems 

necessary so that the understanding of the species behavior can lead to effective results. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

 

1.1 Δηζαγσγή 

 

Σν πεξηβάιινλ απνηειεί ην ππφβαζξν ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ. Σαπηφρξνλα, απνηειεί θαη βαζηθφ ππιψλα ηεο Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο. Οη Bearglehole & Bonita (2004) αλαθέξνπλ φηη «Γεκφζηα Τγεία είλαη ε 

ζπιινγηθή δξάζε γηα αεηθφξν αλάπηπμε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ». Ζ Πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο, ε Αλαβάζκηζή ηνπ θαη ε Αεηθνξηθή ηνπ Γηαρείξηζε απνηεινχλ 

ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο Διιάδαο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013. Δπηπιένλ, πέξαλ ηνπ 

αλαληηθαηάζηαηνπ νηθνινγηθνχ απνζέκαηνο, ε δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ 

απνζέκαηνο πηνζεηήζεθε απφ ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ελζσκαηψζεθε 

ζηε λνκνζεζία ηεο. Αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο πνιηηηθήο  απηήο, θαη έλα απφ ηα πην 

θηιφδνμα πξνγξάκκαηα ζε επξσπατθφ επίπεδν γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Φχζεο, είλαη ην 

παλεπξσπατθφ δίθηπν Natura 2000. 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή, έηζη φπσο 

απηή νξίδεηαη ζε δηεζλέο, αιιά θαη ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ ζέζπηζε Πξνζηαηεπφκελσλ 

Πεξηνρψλ έρεη ζεκαληηθή πξντζηνξία ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο 

χπαξμήο ηνπο νδεγεί ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ηηο δηέπεη. Δξσηήκαηα 

δεκηνπξγνχληαη γηα ην αλ ε Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή ζα πξέπεη λα απνθαζίδεηαη ζε 

Δζληθφ ή Κνηλνηηθφ επίπεδν. Ζ θιαζηθή δηνηθεηηθή πξνζέγγηζε δίλεη ηε ζέζε ηεο ζε κία 

λέα, πεξηζζφηεξν ζπκκεηνρηθή θαη απνθεληξσκέλε. ηε ρψξα καο, ν επηηειηθφο θνξέαο 

άζθεζεο Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο είλαη ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο 

θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, κε ην ξφιν ηεο Δπξψπεο λα πεξηνξίδεηαη ζηε κνξθή ηεο 

ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο (Σζαληίιεο θαη Υαηδεκπίξνο 2007). 

Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζην δηηηφ ζηφρν ηεο Διιάδαο πνπ αθνξά ζηελ 

πξνζαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ηεο ζχκθσλα κε ηηο επξσπατθέο εμειίμεηο, αιιά θαη ζηελ 

πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Ζ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θξίλεηαη αλαγθαία. Πξνυπφζεζή ηεο, φκσο, απνηειεί ε ζπλερήο 

θαη αμηφπηζηε θαηαγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη παξακέηξσλ. Γηα ην 
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ζθνπφ απηφ, ην εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία δηαθφξσλ νξγαλσηηθψλ 

ζρεκάησλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ πξνζηαζίαο θαη ην Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν 

ηεο Εαθχλζνπ απνηειεί ηνλ πξψην Φνξέα Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρήο ζηελ 

Διιάδα. Ζ πθηζηάκελε θαηάζηαζή ηνπ, πνπ αλαιχεηαη ζην επφκελν θεθάιαην, αιιά θαη 

ε Δζληθή ηξαηεγηθή Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, πξνβάιεη σο επηηαθηηθή ηε 

δηακφξθσζε θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

 

 

1.2 Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Γηαρείξηζε Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ 

 

 Ζ ππεξνρή ηεο πνηνηηθήο έλλνηαο «Αλάπηπμε» ζε ζρέζε κε ηνλ θαζαξά πνζνηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο έλλνηαο «Μεγέζπλζε» ζεκαηνδνηεί ην πεξηερφκελν θαη ηελ νπζία ηεο 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, έλλνηα ζηελ νπνία ζπλαξζξψλνληαη ην Πεξηβάιινλ κε ηελ 

Κνηλσλία θαη ηελ Οηθνλνκία (Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 2007-2013). Ο Σνκέαο 

Πεξηβάιινληνο απνηειεί γεληθά ηε βάζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ. Δηδηθά ζηε ρψξα καο κε ηα ζπγθεθξηκέλα επλντθά 

θιηκαηνινγηθά θαη γεσκνξθνινγηθά δεδνκέλα (αθηέο, λεζηψηηθνο ρψξνο, πςειή 

βηνπνηθηιφηεηα θιπ), ην Πεξηβάιινλ απνηειεί ζεκαληηθφ Κεθάιαην, ην νπνίν ρξήδεη 

πξνζηαζίαο, αλαβάζκηζεο θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο, ψζηε λα απνηειέζεη ην 

ππφβαζξν κηαο πνηνηηθήο αλάπηπμεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα επηθέξεη ζεκαληηθά 

άκεζα θαη έκκεζα νθέιε ζηνπο πνιίηεο. 

ηα άκεζα νθέιε ζπγθαηαιέγνληαη ε πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο 

πγείαο θαη ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε δηαζθάιηζε ησλ πξννπηηθψλ 

αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ησλ βαζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ (αηκφζθαηξα, λεξφ, έδαθνο), 

ε πνηφηεηα ησλ νπνίσλ έρεη ππνζηεί ζεκαληηθή ππνβάζκηζε θαηά ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο. ηα έκκεζα νθέιε ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ε βαζκηαία ζηξνθή ηεο ρψξαο ζε 

έλα παξαγσγηθφ κνληέιν πνηνηηθήο αλάπηπμεο ζε αληίζεζε κε απηφ ηεο κνλνδηάζηαηεο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο άιισλ θησρφηεξσλ ζε νηθνινγηθφ θαη πνιηηηζκηθφ απφζεκα 

ρσξψλ. Παξάιιεια κε ηα απμαλφκελα νθέιε, φκσο, απμάλνληαη θαη νη απαηηήζεηο ησλ 

πνιηηψλ γηα αλαβαζκηζκέλε πνηφηεηα ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Καηά ζπλέπεηα γίλνληαη θαλεξέο νη αλάγθεο γηα 

αζηηθέο πεξηβαιινληηθέο ππνδνκέο πςειήο πνηφηεηαο, φπσο επίζεο θαη γηα ζεζκνχο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Οινέλα θαη απμαλφκελνο φγθνο ηεο βηβιηνγξαθίαο αλαγλσξίδεη ηελ 
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απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο σο έλα θξίζηκν βήκα πξνο ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ε εκπεηξηθή αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ έρεη θεξδίζεη ηελ πξνζνρή, αιιά θαη ηελ θαθή 

θήκε, σο πξνηεξαηφηεηα δηαρείξηζεο. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ιφγν, έλαο θχξηνο ζηφρνο γηα 

ηνπο ζρεδηαζηέο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο δηαρείξηζήο ηνπο. 

ηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο απηήο, πφξνη δηαηέζεθαλ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο 

πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο ζηνπο Σνκείο ησλ Βαζηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ Τπνδνκψλ, 

παξφιν απηά, φκσο, ην ζρεηηθφ έιιεηκκα ηεο ρψξαο καο παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Διιάδα παξνπζηάδεη πζηέξεζε ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ έληαζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ε ρψξα καο λα δηαζέηεη αθφκα –ππφ πξνυπνζέζεηο– ηε δπλαηφηεηα λα 

ελζσκαηψζεη απνηειεζκαηηθά ζηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνιηηηθή ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

ζηφρνπο πνπ ζέηεη ε Κνηλνηηθή Ννκνζεζία. 

εκαληηθή πξντζηνξία ζε παγθφζκην επίπεδν έρεη ε ζέζπηζε πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ, αλ θαη πηζηεχεηαη φηη απνηειεί έλαλ πξφζθαην ζεζκφ ιφγσ ησλ πνιιψλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ζήκεξα ν άλζξσπνο. Ζ κειέηε 

ελφο ηέηνηνπ ζέκαηνο, φπσο είλαη νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, απνηέιεζε ηελ αθνξκή 

γηα ελαζρφιεζε θαη δηεξεχλεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ηηο δηέπεη, ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πθίζηαληαη, αιιά θαη ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ηέηνησλ πεξηνρψλ. 

Δίλαη άιισζηε απνδεθηή ε δηαπίζησζε πσο ε θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο ζα δψζεη ζηελ θνηλσλία πην 

νινθιεξσκέλνπο πνιίηεο κε νηθνινγηθή επαηζζεζία (πίλνπ 2007). Ζ δεκηνπξγία 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο, ηθαλψλ γηα πνιιαπιάζηεο ρξήζεηο κε έλαλ ελζσκαησκέλν 

ηξφπν κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα αξρήο, έρεη γίλεη θνηλφο ζηφρνο.  

Ζ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ ζηε δηαρείξηζε ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θεξδίδεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε, δεδνκέλνπ φηη 

νη ππεχζπλνη γλσξίδνπλ φηη ρσξίο ζπλεξγαζία ε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ζα είλαη αδχλαηε. 

Ζ δεκφζηα ζπκκεηνρή έρεη γίλεη πνιχ θαζνξηζηηθή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηνηθεηηθψλ 

κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο άγξηαο θχζεο. Έηζη, είλαη ζεκαληηθφ, κέζσ εθπαηδεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ, νη γλψζεηο θαη νη πεπνηζήζεηο ησλ ηνπηθψλ θαηνίθσλ λα δηακνξθψλνληαη 

απφ ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο, κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Οη 

εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο κπνξνχλ απνηειεζκαηηθά λα βειηηψζνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή 

ζπκπεξηθνξά (Dimopoulos et al 2009). Ζ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε είλαη πιένλ 
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επξέσο γλσζηή σο έλα κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα επέθηαζεο ζηνπο πιεζπζκνχο πνπ δνπλ θνληά ζηηο πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο απνηεινχλ κία θνηλή δηνηθεηηθή απφθαζε. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ εμαξηάηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

απφ ηε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε. Παξφιν απηά, ζχκθσλα κε φιεο ηηο ελδείμεηο, ε 

θεληξηθή θπβεξλεηηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη 

πηζαλφ λα κεησζεί ζην κέιινλ, γηα ην ιφγν απηφ ε επάξθεηα ηεο απηφλνκεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαζίζηαηαη θξίζηκε γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. 

Ο νηθνηνπξηζκφο ιέγεηαη φηη απνηειεί ην βαζηθφ κέζν εμαζθάιηζεο ηεο απαξαίηεηεο 

απηφλνκεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. Όλησο, ε νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ηνπ νηθνηνπξηζκνχ. Απηή ε ππνζηήξημε ζπλήζσο πθίζηαηαη 

κε ηελ έλλνηα ησλ ακνηβψλ (εηζηηήξηα γηα ηελ είζνδν ζε ηέηνηεο πεξηνρέο), νη νπνίεο 

ζεσξνχληαη ξεαιηζηηθέο θαη επηζπκεηέο απφ ηελ πιεπξά ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο 

(Togridou et al 2006a). 

Έλα κεγάιν κέξνο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ έρνπλ απνηχρεη ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπο. Ζ απνηπρία ηεο δηαρείξηζεο θπκαίλεηαη κεηαμχ ηεο παληεινχο έιιεηςεο 

εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ιαζψλ ζηελ πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο 

ηνπο. Δμσγελείο παξάγνληεο (φπσο αλεπαξθήο ρξεκαηνδφηεζε, έιιεηςε θπβεξλεηηθήο 

αθνζίσζεο, κε μεθάζαξεο λνκνζεηηθέο θαηεπζχλζεηο, αλαπνηειεζκαηηθφ κνίξαζκα ηεο 

εμνπζίαο θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ) θαη ελδνγελείο παξάγνληεο (φπσο παξεξκελεία ηνπ 

ζεζκηθνχ πεξηερνκέλνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ νη ππεχζπλνη παίξλνπλ ζπιινγηθέο 

απνθάζεηο, θαη αλεπαξθείο δξάζεηο ησλ αξρψλ) έρνπλ θαηαγξαθεί σο παξάγνληεο θιεηδηά 

γηα ηελ απνηπρία ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (Bernauer 1995). αθψο, ε κηθηή 

επηηπρία ηεο ηξέρνπζαο απφδνζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαηαδεηθλχεη κηα άκεζε αλάγθε 

ηθαλφηεηαο γηα ηνπο ζρεδηαζηέο πνιηηηθήο λα ζπλερίζνπλ κε γξήγνξεο αμηνινγήζεηο ησλ 

ζεζκηθψλ θαη κε ζεζκηθψλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο δηνηθεηηθέο ζηξαηεγηθέο 

θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπο. 

χκθσλα κε ηνπο ζρεδηαζηέο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, έλαο απφ ηνπο 

ηξαηεγηθνχο ηφρνπο ηεο Διιάδαο γηα ηνλ Σνκέα Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2013 είλαη ε Πξνζηαζία, Αλαβάζκηζε θαη Αεηθνξηθή 

Γηαρείξηζε ηνπ Πεξηβάιινληνο, ψζηε λα απνηειέζεη ην ππφβαζξν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

δεκφζηαο πγείαο, ηελ άλνδν ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη βαζηθφ 

παξάγνληα βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε 
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ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ, ζπληειεί ζηε δηαηήξεζή ηνπ, ζηελ απνθαηάζηαζε θαη πξνζηαζία 

ηνπ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ζηε δηαηήξεζε 

ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Ζ πξνψζεζή ηεο είλαη ε κφλε ιχζε φζνλ αθνξά 

θαη ζηνλ ηνπξηζκφ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ν 

θνξεζκφο ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θηλδπλεχνπλ λα νδεγήζνπλ ζε νηθνλνκηθή 

θαηαζηξνθή ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Έηζη, ε αεηθφξνο ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

πεξηιακβάλεη ηελ πξνψζεζε ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ 

νηθνηνπξηζκνχ, ηελ αλαθήξπμε ζεκαληηθψλ πξνζηαηεπφκελσλ βηνηφπσλ, θαζψο θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ επηζθεπηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη σο νηθνηνπξηζκφο νξίδεηαη εθείλνο ν ηνπξηζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε 

νηθνινγηθά αμηφινγεο πεξηνρέο, ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηε θέξνπζα ηθαλφηεηά ηνπο, θαη 

πξνσζεί ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, 

ζχκθσλα κε λνκηθά ή άιινπ ηχπνπ απνηειεζκαηηθά κέζα, ελψ ηαπηφρξνλα δηαηεξεί ηε 

ζπλνρή ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ. 

Ζ απνηειεζκαηηθή άζθεζε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ε αλάγθε 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ πξνυπνζέηεη ηε ζπλερή θαη αμηφπηζηε θαηαγξαθή ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη παξακέηξσλ, θαζψο θαη ην ζπλερή έιεγρν θαη 

θαηαγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ δεδνκέλσλ (Togridou et al 2006b). Ζ χπαξμε επηζηεκνληθά 

επεμεξγαζκέλεο έγθπξεο πεξηβαιινληηθήο πιεξνθνξίαο είλαη απαξαίηεηε. Ζ 

πεξηβαιινληηθή πιεξνθνξία πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ηφζν γηα ρξήζε ηεο απφ ην θνηλφ 

φζν θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

Δθηίκεζεο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ή, αθφκε 

πεξηζζφηεξν, θαηά ηε ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθήο Αμηνιφγεζεο νινθιεξσκέλσλ 

Πεξηβαιινληηθψλ Πξνγξακκάησλ ή κεγάισλ θαη ζχλζεησλ έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ. Ο 

έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πξνυπνζέηεη, επίζεο, ηελ χπαξμε 

αμηφπηζηνπ ηέηνηνπ δηθηχνπ δεδνκέλσλ, θαζψο ε Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή απνηειεί ηελ 

θαηεμνρήλ δεκφζηα πνιηηηθή πνπ αζθείηαη θαη εθαξκφδεηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Ζ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνιιψλ ζηαδίσλ πνπ μεθηλάεη κε ηε γλψζε θαη θαηαιήγεη ζηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ (Dimopoulos et al 2008). Ζ επθνιία πξφζβαζεο ζηελ 

πεξηβαιινληηθή πιεξνθνξία, ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ, ε γξήγνξε θαη ε επίθαηξε 

ελεκέξσζε γηα ηπρφλ απνηειέζκαηα ειέγρνπ είλαη νξηζκέλεο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ επξσπατθνχ θαη εζληθνχ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Ζ αλάγθε πξνψζεζεο κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο θαη 
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πνηφηεηαο πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ γηα ην πεξηβάιινλ αλαγλσξίδεηαη ζην 6
ν
 

Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ. Ζ επαηζζεηνπνίεζε θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ 

πνιηηψλ ζηα ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο είλαη κία απφ ηηο ζεκαηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 ζην Δζληθφ 

ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο. 

Οη ειιείςεηο ζηνλ ηνκέα απηφ γίλνληαη θαλεξέο απφ ηηο αλεπάξθεηεο ζηνλ έιεγρν 

θαη ζηελ νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ, απφ ην έιιεηκκα 

θνηλσληθήο απνδνρήο γηα ηελ πξνψζεζε ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ, 

θπξίσο ζε ζρέζε κε ηε ρσξνζέηεζε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ, ζηελ έιιεηςε 

επηζηεκνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ, ζηε κε νινθιήξσζε ηνπ θηεκαηνινγίνπ, ζηελ 

αδπλακία ειέγρνπ ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, σο επί ην πιείζηνλ ζηελ 

πεξηθέξεηα. Καζπζηεξήζεηο, επίζεο, παξαηεξνχληαη θαη ζηνπο αξγνχο ξπζκνχο 

ελζσκάησζεο ηεο Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο, ε νπνία ζε αληίζεζε κε ην γεληθφηεξν πλεχκα 

απνξξχζκηζεο, γίλεηαη νινέλα θαη πην πεξηνξηζηηθή. Έηζη, γηα ηελ Διιάδα ζηφρνο δελ 

είλαη κφλν λα παξαθνινπζήζεη ηηο επξσπατθέο εμειίμεηο ζε ζεζκηθφ επίπεδν θαη λα 

πξνζαξκνζηεί νλνκαζηηθά ζε απηέο, αιιά λα ζπγθιίλεη πξαγκαηηθά ζηελ νπζία ηνπ 

Δπξσπατθνχ Πεξηβαιινληηθνχ Κεθηεκέλνπ, θαη κέζα απφ ηε ζχγθιηζε απηή λα 

αληηκεησπίζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ πεξηβαιινληηθή 

πξνζηαζία φζν θαη ζηελ εκπέδσζε ελφο ηδηαίηεξνπ παξαγσγηθνχ ππνδείγκαηνο, ην νπνίν 

ζα αμηνπνηεί ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο. Παξφιν απηά, ε νηθνλνκηθή 

δηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα εμαθνινπζεί λα είλαη ζρεηηθά ηζρπξφηεξε κε 

ηελ έλλνηα ηνπ θεθαιαίνπ θαη φρη κε ηελ έλλνηα ηεο αλάισζεο. 

 

 

1.3 Πεξηβαιινληηθή Κνηλνηηθή Πνιηηηθή θαη Ννκνζεζία 

 

Οη ξπζκίζεηο γηα ην πεξηβάιινλ (θαηά θχξην ιφγν Οδεγίεο) πνπ έρνπλ εθδνζεί 

ζηελ δηάξθεηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ θαιχπηνπλ κηα επξεία ζεκαηνινγία θαη 

πεξηιακβάλνπλ ζήκεξα, κεηαμχ άιισλ, δηαηάμεηο ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο θαη ησλ 

νηθνινγηθψλ ελδηαηηεκάησλ, ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ηελ 

ειεχζεξε πξφζβαζε ζηηο πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο, ηελ πεξηβαιινληηθή επζχλε θαη 

ηα πεξηβαιινληηθά πξφηππα. Ζ Κνηλνηηθή Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή αλαπηχρζεθε θαη 

επεθξάηεζε ζε έλα ακθίξξνπν ζεζκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ. Παξά ηηο εγγελείο 

δπζρέξεηεο, ν φγθνο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο απμήζεθε εθζεηηθά θαηά ηελ 
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δηάξθεηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Παξαηεξείηαη κάιηζηα ην εμήο παξάδνμν: νη 

πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο, αθφκε θαη φηαλ ππεξακχλνληαη ηεο εζληθήο ηνπο θπξηαξρίαο 

θαη δείρλνπλ απξνζπκία ζηελ εθρψξεζε εμνπζηψλ ζηα Κνηλνηηθά φξγαλα, πξνηηκνχλ 

ζησπεξά λα απνθαζίδεηαη ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία «ζηηο Βξπμέιιεο» θαη φρη ζε 

εζληθφ επίπεδν (Σζαληίιεο θαη Υαηδεκπίξνο 2007). Ο ιφγνο είλαη φηη ε κεηέπεηηα 

κεηαθνξά ηεο λνκνζεζίαο ζηα εζληθά δίθαηα έρεη κηθξφηεξν πνιηηηθφ θφζηνο, ηδηαίηεξα 

φηαλ πξφθεηηαη γηα κε δεκνθηιείο δηαηάμεηο. Ζ κεηαθνξά ηεο λνκνζεζίαο εκθαλίδεηαη σο 

ζπκκφξθσζε πξνο εηιεκκέλεο απνθάζεηο, πνπ έρνπλ ήδε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ 

ηεηειεζκέλνπ. 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, αξθεηέο κεζνδνινγίεο έρνπλ αλαπηπρζεί γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο δηαρείξηζεο ζπλήζσο πξνθχπηεη απφ ην βαζκφ κε ηνλ νπνίν νη δηαρεηξηζηηθέο 

απνθάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ πεξηνρψλ κεηαηξέπνληαη ζε 

εθαξκνγέο. Έλα ζεζκηθφ πιαίζην πνπ πξνζδηνξίδεη ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηχπνπο ησλ 

δνκηθψλ κεηαβιεηψλ, παξφλ ζε νξηζκέλν βαζκφ ζε φιεο ηηο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο, είλαη ην 

Θεζκηθφ Πιαίζην Αλάιπζεο θαη Αλάπηπμεο. Σν ζπγθεθξηκέλν πιαίζην έρεη επξέσο 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εμεηαζηνχλ νη δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 

πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα, αιιά θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο αιηείαο. Σν 

ζεκείν έλαξμεο ηεο ζεζκηθήο αλάιπζεο βαζίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε δηαρείξηζε. Απηή ε πεξηγξαθή πεξηιακβάλεη 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο, ησλ ηδηνηήησλ ηεο θνηλφηεηαο, ησλ θαλφλσλ 

ρξήζεο, θαζψο επίζεο θαη ησλ θαηαζηάζεσλ δξάζεο θαη ησλ ίδησλ ησλ δξαζηψλ ηεο 

πεξηνρήο. Ζ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηήζεθε αξρηθά ήηαλ ε θιαζηθή δηνηθεηηθή πξνζέγγηζε, 

βαζηδφκελε ζε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ απνθαζίδνληαη ζην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο θαη εθαξκφδνληαη κε εληαίν ηξφπν απφ ηα θξάηε κέιε. Οη Κνηλνηηθέο 

πεξηβαιινληηθέο ξπζκίζεηο είραλ σο επί ην πιείζηνλ ηε κνξθή νδεγηψλ πνπ θαζφξηδαλ 

πνζνηηθνχο ζηφρνπο θαη απζηεξά ρξνλνδηαγξάκκαηα, αθήλνληαο ζηα θξάηε κέιε ηελ 

επρέξεηα λα επηιέμνπλ ηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο ζα κεηέθεξαλ ηηο δηαηάμεηο ζην εζληθφ 

δίθαην γηα λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο.  

Σν αξρηθφ εξψηεκα, αλ ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή πξέπεη λα είλαη εζληθή 

ππφζεζε ή λα απνθαζίδεηαη ζε Κνηλνηηθφ επίπεδν, έδσζε ηελ ζέζε ηνπ ζε έλα λέν 

εξψηεκα: Πνην είλαη ην εθάζηνηε θαηαιιειφηεξν επίπεδν γηα ηελ ιήςε πεξηβαιινληηθψλ 

κέηξσλ; Ζ νπηηθή απηή εηζήγαγε ζηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο κηα «αληηθεηκεληθή» 

νηθνλνκηθή δηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, θάζε λνκνζεηηθή πξφηαζε νθείιεη λα 
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ππνβάιιεηαη ζε αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο φζνλ αθνξά ζην επίπεδν ζην νπνίν θξίλεηαη 

ζθφπηκν λα ζεζπηζηεί. Πιεκκειήο εθαξκνγή θαη πιεκκειήο ελζσκάησζε ησλ 

ξπζκίζεσλ απηψλ απνηέιεζαλ αληηθείκελν έληνλεο θξηηηθήο. Θεσξήζεθε φηη θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ε παξαδνζηαθά αθνινπζνχκελε λνκνζεηηθή πξνζέγγηζε είλαη αθαηάιιειε 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ, φπσο είλαη ηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα. Ζ θξηηηθή απηή πξνεηνίκαζε ην έδαθνο γηα κηα «λέα πξνζέγγηζε» πνπ 

θηινδνμεί λα είλαη πεξηζζφηεξν εχθακπηε, απνθεληξσκέλε, αλνηθηή θαη ζπκκεηνρηθή, 

ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ζέηνληαη επξείο πνιηηηθνί ζηφρνη θαη ε επίηεπμε ηνπο επαθίεηαη ζε 

εζεινληηθέο ξπζκίζεηο θαη κέηξα βαζηδφκελα ζηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο. Γελ αμηνινγείηαη 

κφλν απφ ηα απνηειέζκαηά ηεο ζηελ επίηεπμε πνζνηηθψλ ζηφρσλ, αιιά επίζεο απφ ηελ 

αιιαγή αληηιήςεσλ πνπ  επηθέξεη ε εθαξκνγή ηεο, θαζψο θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε 

δηαδηθαζία  ζα επηηξέςεη ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ, ζπκβαηψλ κε ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο 

Κνηλνηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο θαη πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο ηνπηθέο 

πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο. χκθσλα κε ηε λέα πξνζέγγηζε, 

νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζα πεξηνξηζηνχλ θαη ζα αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ηε ζέζπηζε 

δηαδηθαζηψλ πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη γηα ηελ πξνζέγγηζε γεληθψλ θαη θνηλά 

απνδεθηψλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ θαη ιηγφηεξν ηελ επίηεπμε ησλ ίδησλ ησλ ζηφρσλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο δηαηήξεζεο ηεο βηνινγηθήο 

πνηθηιφηεηαο, ζε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 92/43 ηεο ΔΟΚ «γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ 

νηθνηφπσλ, θαζψο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο», πξνσζείηαη ε έληαμε ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν Natura 2000, έλα δίθηπν πξνζηαζίαο 

ησλ εηδψλ θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο. Απνηειεί έλα απφ ηα πην θηιφδνμα πξνγξάκκαηα 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη αθξνγσληαίν ιίζν ηεο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θχζεο. Ηδξχζεθε ην Μάην ηνπ 1992 κε ηελ πηνζέηεζε ηεο 

Οδεγίαο ησλ Οηθνηφπσλ, ε νπνία ζπκπιεξψλεη ηελ Οδεγία γηα ηα Πηελά (79/409/ΔΟΚ) 

θαη απφ θνηλνχ απνηεινχλ ηε λνκηθή βάζε ηνπ δηθηχνπ. Ζ Οδεγία γηα ηελ Πξνζηαζία 

ησλ Άγξησλ Πηελψλ απαηηνχζε ηε δεκηνπξγία Εσλψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (Special 

Protected Areas – SPA) ηεο νξληζνπαλίδαο, ελψ ε Οδεγία ησλ Οηθνηφπσλ απαηηνχζε ηε 

δεκηνπξγία Εσλψλ Δηδηθήο Γηαρείξηζεο (Special Areas of Conservation – SAC) γηα ηα 

ππφινηπα είδε θαη ην πεξηβάιινλ. Απφ θνηλνχ απηέο νη δψλεο δεκηνπξγνχλ ηηο πεξηνρέο 

ηνπ δηθηχνπ
1
. 

Κάζε ρψξα κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νθείιεη λα θαηαξηίζεη κία ιίζηα κε ηηο 

                                                           
1
 www.ec.europa.eu/environment/life 
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θαιχηεξεο πεξηνρέο, νη νπνίεο πεξηέρνπλ είδε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 2 Οδεγίεο. Ζ 

ιίζηα ππνβάιιεηαη ζηελ επξσπατθή επηηξνπή θαη, κεηά απφ έιεγρν θαη ηελ αξκφδνπζα 

δηαδηθαζία επηινγήο ζε επξσπατθφ επίπεδν, εληάζζεηαη ζην δίθηπν. Δπηβάιιεηαη ζε θάζε 

ρψξα λα μερσξίζεη ηηο γεσγξαθηθέο εθείλεο πεξηνρέο, πνπ ε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

νηθνινγηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, ηηο θαζηζηά ηφπνπο επξσπατθήο ζεκαζίαο. Δπηπιένλ 

δεηείηαη απφ ηα θξάηε κέιε λα θαηαξηίζνπλ δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο. Σα ζρέδηα απηά πξέπεη λα ζπλδπάδνπλ αξκνληθά ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο 

παλίδαο θαη ρισξίδαο κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα είλαη 

εληαγκέλα ζε ζηξαηεγηθή βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

Σν δίθηπν πξνζηαηεχεη ην 18% ηνπ εδάθνπο ζηηο 15 ρψξεο πνπ απνηεινχζαλ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε πξηλ απφ ηελ είζνδν ησλ λέσλ ρσξψλ ην 2004, ελψ δηαπξαγκαηεχεηαη 

ηνλ αξηζκφ θαη ην κέγεζνο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ δσλψλ γηα θάζε κία απφ ηηο 12 λέεο 

ρψξεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ ππάξρεη εληαίνο θαηάινγνο δξάζεσλ πνπ 

ππαγνξεχνληαη γηα ηηο πεξηνρέο. Όια εμαξηψληαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πνπ ζα 

νξίζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο θάζε πεξηνρήο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο. Σν 

δίθηπν φκσο πξνσζεί θαη έλα δηαθνξεηηθφ κνληέιν αλάπηπμεο πνπ εμαζθαιίδεη ηε 

ζπλχπαξμε αλζξψπνπ θαη θχζεο. Ζ Διιάδα έρεη πξνηείλεη γηα έληαμε ην 19% ηεο ρψξαο. 

Ο Διιεληθφο Δζληθφο θαηάινγνο δηακνξθψλεηαη ζε 239 πεξηνρέο Κνηλνηηθνχ 

Δλδηαθέξνληνο (SCI) θαη 163 Πεξηνρέο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Οξληζνπαλίδαο (SPA). 

ην Γίθηπν "Natura 2000" εληάρζεθε ζπλνιηθά έθηαζε 27.077.680 ζηξεκκάησλ κε ην 

πνζνζηφ ησλ ρεξζαίσλ εθηάζεσλ θαη εζσηεξηθψλ πδάησλ λα θηάλεη ζην 16,2% ηεο 

ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο ρψξαο. 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ δελ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν γηα θπζηθά πάξθα, ζηα νπνία απαγνξεχεηαη θάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. Ζ 

Δπξσπατθή Έλσζε ζεσξεί φηη ην δίθηπν δχλαηαη λα ζπλππάξμεη κε ηελ νηθνλνκηθή 

πξφνδν. Καηά ζπλέπεηα, δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε γεσξγία, ε ζήξα θαη ν ηνπξηζκφο 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ δηθηχνπ, αιιά ζην κέηξν πνπ δε 

ζίγνπλ ηηο αλάγθεο δηαηήξεζεο ηεο θχζεο. Πεξαηηέξσ, ην πξφγξακκα δελ έρεη ζρεδηαζηεί 

κε ηξφπν πνπ λα ζέηεη ζε θίλδπλν ζέζεηο εξγαζίαο ή ην επίπεδν δσήο ζηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο. Ήδε έρνπλ δηαηεζεί πάλσ απφ €415 εθαη. γηα πεξηζζφηεξα απφ 300 έξγα ζην 

ζχλνιν ηεο Δπξψπεο. Βάζεη ηνπ δηθηχνπ, ε Έλσζε ζπγρξεκαηνδνηεί έξγα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε φια ηα θξάηε-κέιε. ρεδφλ ν κηζφο πξνυπνινγηζκφο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πεξίνδν 2000-2004, πνπ αλήιζε ζε €640 εθαη., δηαηέζεθε γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο, ζπκκεηείραλ θαη νη ππνςήθηεο πξνο έληαμε ρψξεο. 

file:///C:/w/index.php%3ftitle=%25CE%259F%25CF%2581%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B8%25CE%25BF%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AF%25CE%25B4%25CE%25B1&action=edit&redlink=1
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Ζ απμαλφκελε αλάπηπμε θαη ε θηλεηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ πιεζπζκψλ ζηηο 

παξάθηηεο πεξηνρέο έρνπλ γίλεη έλα ζεκαληηθφ παγθφζκην δήηεκα πνπ απεηιεί ηελ 

ηθαλφηεηα δηαηήξεζεο πνιιψλ ζαιάζζησλ θαη παξάθηησλ πφξσλ. Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε 

δηαρείξηζε ηεο άγξηαο θχζεο θαη ε βηψζηκε ρξήζε ησλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ, είλαη 

νπζηαζηηθφ λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζρέζε κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ θαη ησλ βηνηφπσλ ηνπο, 

γλσξίδνληαο γηα ηηο επηδξάζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ παξακέηξσλ. 

Αμίδεη λα  ζεκεησζεί φηη ε θαηαλφεζε ησλ κνληέισλ κεηαθίλεζεο ησλ πιεζπζκψλ, αιιά 

θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηαλνκή ησλ εηδψλ, απνηεινχλ βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο νηθνινγίαο, ηεο δηαηήξεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. Έηζη, ζε επξσπατθφ επίπεδν, ε απφθηεζε πιεξνθνξηψλ απφ 

παξαθνινπζήζεηο πςειήο πνηφηεηαο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε δηακφξθσζε 

ινγηθψλ, πξνζαξκνζηηθψλ θαη δπλακηθψλ δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ, γηα ηελ θαζηέξσζε 

κέηξσλ γηα ηε θχζε, ηελ πξνζηαζία απεηινχκελσλ εηδψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ελδηαηηεκάησλ ηνπο (Schofield et al 2007). 

 

 

1.4 Άζθεζε Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα 

 

χκθσλα κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ – Αεηθφξνο Αλάπηπμε 

γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013, έλα πξφγξακκα πνπ ζπλάδεη κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

ΔΠΑ, θαζψο ε εμηζνξξνπεκέλε θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο πξνσζεί 

ηαπηφρξνλα ζηφρνπο πνπ ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία, νη 

γεληθνί ζηφρνη αθνξνχλ ζηελ Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ, ηνπ 

θπζηθνχ απνζέκαηνο θαη ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο απφθξηζεο ηεο Κνηλσλίαο θαη 

ησλ Πνιηηψλ ζε ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο. Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ 

πξνζηαζίαο, ην εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία δηαθφξσλ νξγαλσηηθψλ 

ζρεκάησλ (θνξείο δηαρείξηζεο, ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο, αλάζεζε ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο). 

Πεξαηηέξσ νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο δηέπνληαη απφ θαλνληζκνχο δηνίθεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο, ζηνπο νπνίνπο θαζνξίδνληαη ηα αλαγθαία κέηξα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ησλ πξνζηαηεπφκελσλ αληηθεηκέλσλ θαη εμεηδηθεχνληαη νη γεληθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί 

άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ, έηζη φπσο θαζνξίδνληαη απφ ην 

λνκνζέηεκα θήξπμεο ησλ πεξηνρψλ. 
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Σν ΤΠΔΥΧΓΔ απνηειεί ηνλ επηηειηθφ θνξέα άζθεζεο πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο, ε άζθεζε θαη ε εθαξκνγή ηεο νπνίαο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ ζπλαξκφδησλ 

Σνκεαθψλ Τπνπξγείσλ (Αλάπηπμεο, Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 

Σξνθίκσλ, Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ, Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο). Όζν απμάλεη ε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο 

Πνιηηείαο ζηα ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, ηφζν πην επηηειηθφο ζα γίλεηαη ν 

ξφινο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ. Σαπηφρξνλα, φκσο, ηφζν πεξηζζφηεξν ζα πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα 

απνθέληξσζε εμεηδηθεπκέλσλ επηηειηθψλ ή θαη ειεγθηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε Δηδηθέο 

Τπεξεζίεο, Οξγαληζκνχο ή Πεξηθεξεηαθέο Γνκέο. Παξαδείγκαηα γηα ηελ πνξεία απηή 

απνηεινχλ νη Φνξείο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, ε Δηδηθή Τπεξεζία 

Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο, ν Οξγαληζκφο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ, ε 

Κεληξηθή & νη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Τδάησλ, ην Δζληθφ Κέληξν Πεξηβάιινληνο & 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, ε Δηδηθή Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή 

αδεηνδφηεζε, θαη ε αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε ηεο αξρηθήο θάζεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Έξγσλ / Πξνγξακκάησλ.  

Ζ δηακφξθσζε θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο είλαη 

απαξαίηεηε, ελφο ζρεδηαζκνχ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηε ζεζκηθή ζσξάθηζε ησλ θνξέσλ 

δηαρείξηζεο, ηε δηαζθάιηζε ησλ λφκηκσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηά 

ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη θνξείο δηαρείξηζεο ζα απνηειέζνπλ κνρινχο βηψζηκεο 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, φπσο βάζε ηεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο νξίδεηαη. 

χκθσλα κε ην λφκν πιαίζην γηα ην πεξηβάιινλ ζηηο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο 

πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε εμεηδηθεπκέλνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, ν νπνίνο ζα έρεη ηελ επζχλε 

γηα ηελ θάζε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή. Σν 1999 κε ην λφκν 2742/1999 ηίζεληαη νη 

δηαδηθαζίεο ζπγθξφηεζεο θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο, κε απνηέιεζκα 

κέρξη ζήκεξα λα έρνπλ ζπγθξνηεζεί 27 ηέηνηνη θνξείο ζε αληίζηνηρεο πεξηνρέο. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

ζρεδίσλ ζηηο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο είλαη πξνβιεκαηηθή θαη δελ ηπγράλεη ηεο 

πιήξνπο απνδνρήο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Σν θελφ απηφ κεηαμχ ηεο αλάγθεο εθαξκνγήο 

δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ (νη νπνίεο εθθξάδνληαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο) θαη ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, κπνξεί λα θαιπθζεί, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, απφ ηε δξάζε 

δηαθφξσλ θνηλσληθψλ θνξέσλ, αιιά θαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην λφκν, πξέπεη λα 

θαηαξηίδνληαη πεληαεηή ζρέδηα δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ζηα νπνία 

πξνζδηνξίδνληαη νη θαηεπζχλζεηο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ, 
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ησλ δξάζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ θαηά πεξίπησζε πξνζηαηεπφκελσλ αληηθεηκέλσλ. Σα 

ζρέδηα δηαρείξηζεο ζπλνδεχνληαη θαη απφ πξνγξάκκαηα δξάζεο. 

Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο άκεζεο νξγάλσζεο ησλ ππαξρφλησλ Φνξέσλ 

Γηαρείξηζεο θαη ηεο άκεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξάζεσλ ηεο πξψηεο ηξηεηίαο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, πξνθεξχρζεθε κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ – Γ’ ΚΠ νξηδφληην 

έξγν κε ηίηιν: «Οξγάλσζε ησλ Φ.Γ. Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ θαη ζρεδηαζκφο ηεο 

πξψηεο θάζεο ιεηηνπξγίαο ηνπο». Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε ζχληαμε ηξηεηψλ 

ζρεδίσλ δξάζεο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο (πνπ αθνξνχλ ζηελ επφπηεπζε θαη θχιαμε ηεο 

πεξηνρήο, ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ, αιιά θαη εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ), ε δηακφξθσζε ελφο εζληθνχ πιαηζίνπ ζπζηεκαηηθήο 

παξαθνινχζεζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαη ν ζρεδηαζκφο ηξηεηνχο εθαξκνγήο δξάζεσλ 

παξαθνινχζεζεο κε παξάιιειε νξγάλσζε θαη εγθαηάζηαζε εληαίαο βάζεο δεδνκέλσλ, 

θαζψο θαη ε ππνζηήξημε ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ζε φηη αθνξά ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ 

Καλνληζκψλ Λεηηνπξγίαο ησλ πεξηνρψλ απηψλ, ε ζχληαμε Οηθνλνκνηερληθήο Μειέηεο 

ιεηηνπξγίαο θαζελφο απφ ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο 

ρψξαο θαη ε θαηάξηηζε ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο 

βησζηκφηεηαο κε άληιεζε εζφδσλ εμ’ ηδίσλ πφξσλ. 

Δίλαη θαλεξφ φηη ε νπζηαζηηθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα 

επηδησρζεί κέζσ ηεο νξηδφληηαο ελζσκάησζεο θξηηεξίσλ βησζηκφηεηαο ζην ζχλνιν ησλ 

δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη θπξίσο ζηηο παξαδνζηαθά αλαπηπμηαθέο δεκφζηεο πνιηηηθέο, 

ψζηε απηέο λα θαηαζηνχλ εγγελψο βηψζηκεο. Ο Σνκέαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απνηειεί 

ηνλ θξίζηκν ρψξν φπνπ θξίλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο 

θαη, κε δεδνκέλεο ηηο παξαπάλσ ειιείςεηο ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη δηαηηζέκελα 

κέζα θαη πφξνπο, είλαη ν Σνκέαο ζηνλ νπνίν πξέπεη λα δνζεί άκεζα κεγάιε 

πξνηεξαηφηεηα. Δηδηθφηεξα ε έιιεηςε ελφο ηζρπξνχ ζπληνληζηηθνχ κεραληζκνχ νδεγεί 

ζηε κεξηθή κφλν εθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ απφ ηηο ηακεηαθέο πνιηηηθέο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ δεκηνπξγείηαη επέιηθηνο κεραληζκφο ζε επίπεδν Δηδηθήο Τπεξεζίαο 

γηα ηηο δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, ν νπνίνο κε ιεηηνπξγία ζρεηηθνχ δηθηχνπ 

ζα ζπληνλίδεη θαη ζα παξαθνινπζεί ην ζχλνιν ησλ πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ θαη δξάζεσλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αλαγθαία 

ζπλέξγηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ. Με βάζε ηελ αξρή ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο θαη ηελ αξρή ηεο ελζσκάησζεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε φιεο ηηο 

άιιεο πνιηηηθέο, έγηλε θαλεξφ φηη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πξνυπνζέηεη ηελ εθ 
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ησλ πξνηέξσλ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

Οη Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη ε ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθήο 

Δθηίκεζεο απνηεινχλ εξγαιεία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ αξρψλ πνιηηηθήο 

πεξηβάιινληνο. 

Όζνλ αθνξά ζηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο ζηε ρψξα καο, ην Δζληθφ Θαιάζζην 

Πάξθν ηεο Εαθχλζνπ, πνπ αλαιχεηαη ζην επφκελν θεθάιαην, απνηειεί ην πξψην Πάξθν 

ηεο Διιάδαο, ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ εληάζζεηαη ζε έλα Πιαίζην Γηαρείξηζεο πνπ 

ζρεδηάζηεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2000. Σν 1986 ςεθίδεηαη απφ ηελ Διιεληθή Βνπιή ν λφκνο 

1650/1986 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ελψ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 

(πλζήθε ηεο Βέξλεο) αζρνιείηαη γηα πξψηε θνξά κε ην ζέκα ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο 

ζηε Εάθπλζν θαη θάλεη ηηο πξψηεο ζπζηάζεηο γηα ηε ιήςε αλαγθαίσλ κέηξσλ. Σν Δζληθφ 

Θαιάζζην Πάξθν ηεο Εαθχλζνπ ηδξχζεθε ην 1999 κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα θαη ε αλάγθε 

δεκηνπξγίαο ηνπ πξνέθπςε θπξίσο σο βαζηθή ππνρξέσζε ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο πξνο 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε φζνλ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ βηνηφπνπ αλαπαξαγσγήο ηεο 

ζαιάζζηαο ρειψλαο ζηε Εάθπλζν. ηνρεχεη ζηελ ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ζηελ αχμεζε ηνπ θέξδνπο ηνπ ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ απφ ηηο θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην λεζί. Ζ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζή ηνπ απνηειεί παξάδεηγκα γηα ηνπο ππφινηπνπο Φνξείο 

Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ θαη γηα ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή Πξνζηαζίαο 

Πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα. 

 

 

1.5 Αλαθεθαιαίσζε 

 

Ζ αλάπηπμε βηψζηκσλ θαη αεηθνξηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ πξαθηηθψλ, θαζψο θαη ε 

πξνζηαζία ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο ρψξαο, απνηειεί θεληξηθή 

επηινγή ηεο πνιηηηθήο ζηα πιαίζηα ηεο θάιπςεο ησλ βαζηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Διιάδαο 

σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, αιιά θαη ζην Πιαίζην ηνπ Δζληθνχ 

ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ην Πεξηβάιινλ. Σν πεξηβάιινλ, κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ 

φξνπ, θαη ν ηνπξηζκφο είλαη έλλνηεο άκεζα ζπλδεδεκέλεο θαη αιιειέλδεηεο. Έηζη, θάησ 

απφ απηφ ην πξίζκα, ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηαπηίδεηαη κε ηελ νηθνινγηθή. 

Οη πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηε ζχζηαζε Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ζε πεξηνρέο πνπ 

θξίζεθαλ ζεκαληηθέο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ή ζε 

πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζην Γίθηπν Natura 2000, ζπλάληεζαλ εκπφδηα είηε ζε επίπεδν 
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ζεζκηθνχ πιαηζίνπ είηε ζε επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο, πνιιέο θνξέο αθφκα θαη απφ ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία. Έηζη, θξίλνληαη αλαγθαίεο ε ζεζκηθή θαηνρχξσζε ησλ θνξέσλ απηψλ 

θαη ε εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο βησζηκφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

ΔΘΝΗΚΟ ΘΑΛΑΗΟ ΠΑΡΚΟ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 

 

 

2.1 Δηζαγσγή 

 

Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ ηεο 

Εαθχλζνπ θαη ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζήο ηνπ απνηειεί αλακθηζβήηεηα κία ζεκαληηθή 

ζειίδα ζην βηβιίν ηεο ηζηνξίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο. Ζ ζειίδα 

απηή, φκσο, δε γξάθηεθε κε ηδηαίηεξε επθνιία. Πξνεγήζεθαλ αγψλεο ησλ 

Πεξηβαιινληηθψλ Οξγαλψζεσλ, πηέζεηο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην πκβνχιην 

ηεο Δπξψπεο, αιιά θαη ε πξφζθαηε ζζελαξή ζηάζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο. Ζ 

ππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο είλαη ην ζπκβφιαην ηεο Πνιηηείαο απέλαληη 

ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Διιάδα ζπκκεηέρεη έκπξαθηα ζηε 

δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο παγθφζκηαο θπζηθήο θιεξνλνκηάο. 

ην θεθάιαην απηφ αλαδεηθλχνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζε ν Φνξέαο 

Γηαρείξηζεο ζηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Γπζηπρψο ε εκπεηξία δείρλεη φηη ε χπαξμε ελφο 

λφκνπ δε ζεκαίλεη θαη εθαξκνγή ηνπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ 

ηεο Εαθχλζνπ, ην απηνλφεην έγηλε αληηθείκελν εξκελεηψλ, δηαζέζεσλ, πνιηηηθψλ 

ζθνπηκνηήησλ, δηαπξαγκαηεχζεσλ, αθφκε θαη αδηαθνξίαο. Ήδε νη αληηδξάζεηο, απφ 

αηξεηνχο θαη κε, μεθίλεζαλ απφ λσξίο θαη θνξπθψζεθαλ ζηελ πνξεία. Κάπνηνη 

αληηηάζζνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο θαη άιινη επηζπκνχλ ηελ 

πιήξε θαηάξγεζή ηνπ. Φαίλεηαη φηη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα παίδνπλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηνπ λεζηνχ ζε αληίζεζε κε ηε ράξαμε κηαο 

καθξνρξφληαο θαη βηψζηκεο ζηξαηεγηθήο. 

Οη θξαηηθέο παξαιήςεηο είλαη ππαίηηεο ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ, αιιά 

θαη γηα ηηο εληάζεηο θαη αληηδξάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

Τπνζρέζεηο δελ ηεξήζεθαλ θαη δεζκεχζεηο αζεηήζεθαλ, κε απνηέιεζκα απζαηξεζίεο θαη 

παξαλνκίεο λα παξαηεξνχληαη θαη ζην ρεξζαίν, αιιά θαη ζην ζαιάζζην ηκήκα ηνπ 

Πάξθνπ. Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ Πάξθνπ, αληηκέησπνο κε κεξίδα ησλ ληφπησλ 

θαηνίθσλ, πξέπεη κφλνο ηνπ λα βξεη ηξφπνπο γηα ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηά ηνπ, λα 
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ζπγθιίλεη ηηο δηακεηξηθά αληίζεηεο απφςεηο πνπ θαηά θαηξνχο δηαηππψλνληαη, αιιά θαη 

λα νξγαλψζεη θαιχηεξα ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο γηα λα απνθχγεη κία λέα 

θαηαδίθε απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Κνηλνηήησλ. 

ηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη νη ζπλεξγαζίεο ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ, ζε 

ηνπηθφ, εζληθφ ή δηεζλέο επίπεδν, ζηηο νπνίεο νθείινληαη ηα κέρξη ηψξα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα θαη ηα εξεπλεηηθά ζηνηρεία. πλεξγάηεο ηνπ Πάξθνπ, αιιά θαη ζπκκέηνρνη 

ζηε δηαρείξηζή ηνπ, είλαη νη Πεξηβαιινληηθέο Οξγαλψζεηο. Μέζσ απηψλ, νη ζαιάζζηεο 

ρειψλεο πξνζηαηεχνληαη θαη δηαζψδνληαη, νη παξαιίεο θπιάζζνληαη θαζεκεξηλά, ην 

θνηλφ επαηζζεηνπνηείηαη θαη νη επηζθέπηεο ελεκεξψλεηαη γηα ηα ηζρχνληα κέηξα, έξεπλεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα.  

 

 

2.2 Ίδξπζε ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ θαη ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζήο ηνπ 

 

Σν Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν ηεο Εαθχλζνπ ζεζκνζεηήζεθε ην 1999 θαη βξίζθεηαη 

θαηά κήθνο ηεο λφηηαο αθηήο, αγθαιηάδνληαο ηε ζαιάζζηα πεξηνρή πνπ εθηείλεηαη απφ ην 

αθξσηήξη Μαξάζηα κέρξη ηελ παξαιία ηνπ Γέξαθα. Πεξηιακβάλεη ηφζν ηηο πεξηνρέο πξνο 

ην εζσηεξηθφ ηνπ λεζηνχ ζηηο παξαιίεο Λίκλε Κεξί, Λαγαλάο θαη Καιακάθη, φζν θαη ηηο 

ηξνθάδεο, δχν λεζίδεο ζε απφζηαζε 50 λαπηηθψλ κηιίσλ απφ ηε λφηηα πιεπξά ηνπ 

λεζηνχ, ελψ ε πεξηθεξεηαθή ηνπ δψλε πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο Εαθχλζνπ θαη Λαγαλά. 

Ζ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή παξνπζηάδεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 

ηεο Μεζνγείνπ, κε ακκνπδηέο θαη βξάρηα πνπ μεπεδνχλ απφ ηνπο ακκφινθνπο, ελψ ζηηο 

θνληηλέο ζηεξηέο ππάξρνπλ ππθλά πεπθνδάζε, εχθνξεο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη εθηάζεηο 

θαιπκκέλεο απφ απηνθπή βιάζηεζε. Σα πην ζεκαληηθά είδε δψσλ πνπ απαληψληαη ζηηο 

πξνζηαηεπφκελεο απηέο πεξηνρέο είλαη νη ρειψλεο θαη νη θψθηεο. Δλψ νη ρειψλεο 

βξίζθνληαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ πάξθνπ θαη δηαιέγνπλ ηηο λφηηεο ακκνπδηέο γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπο, νη θψθηεο ζπλήζσο ζπλαληψληαη ζηνλ Κφιπν ηνπ Λαγαλά, αιιά γηα 

ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο πξνηηκνχλ ηηο αλαξίζκεηεο ζπειηέο ζηε δπηηθή αθηή ηνπ λεζηνχ. 

ηφρνο ηνπ πάξθνπ είλαη ε πξνζηαζία ησλ παξαιηψλ σνηνθίαο ηεο ζαιάζζηαο 

ρειψλαο Caretta caretta, ησλ βηφηνπσλ θαη ηνπ πιεζπζκνχ ηεο κεζνγεηαθήο θψθηαο 

Monachus monachus, ησλ βηνηφπσλ θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ ηεο νξληζνπαλίδαο 

θαη ηδίσο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο, ησλ βηνηφπσλ ηεο ελδεκηθήο ρισξίδαο, ησλ παξάθηησλ 

θαη ζαιάζζησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ επξσπατθνχ θαη κεζνγεηαθνχ ελδηαθέξνληνο (ζίλεο, 

αινθπηηθή βιάζηεζε, ζαιάζζηα ιηβάδηα Πνζεηδσλίαο), ησλ αιηεπηηθψλ πφξσλ θαη ελ 
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γέλεη ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ηφζν απφ δξαζηεξηφηεηεο ζηε ζάιαζζα, φζν θαη 

απφ ηε ξχπαλζε
2
. Δπίζεο ζηνπο ζηφρνπο πεξηιακβάλνληαη ε αλάπηπμε ζπκβαηψλ κε ηα 

παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ν ηνπξηζκφο θαη ε αλαςπρή ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

αεηθνξίαο, ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε – πιεξνθφξεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

θνηλνχ, ε δηαθχιαμε ησλ παξαδνζηαθψλ ρξήζεσλ (αιηείαο, βφζθεζεο, γεσξγίαο) θαη ε 

δηαθχιαμε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ηνπίνπ. 

Σν Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν ηεο Εαθχλζνπ είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ ΠΔΥΧΓΔ, κε ζθνπφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ επηηήξεζε θαη εθαξκνγή κέηξσλ πξνζηαζίαο, έηζη φπσο απηά νξίδνληαη 

ζην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ίδξπζεο ηνπ (ΦΔΚ 906/Γ, 22-12-1999), θαζψο επίζεο θαη ηελ 

πξνψζεζε δηαρεηξηζηηθψλ πξαθηηθψλ ζηα πιαίζηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Αλήθεη ζην 

Γίθηπν Natura 2000 θη απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2006 έρεη αλαγλσξηζηεί σο Σφπνο Κνηλνηηθήο 

εκαζίαο ηεο Μεζνγεηαθήο Βηνγεσγξαθηθήο πεξηνρήο. Απφ ηε ζηηγκή ραξαθηεξηζκνχ 

ελφο Σφπνπ Κνηλνηηθήο εκαζίαο ηζρχεη ην άξζξν 6(3) ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΚ, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία «Κάζε ζρέδην, κε άκεζα ζπλδεφκελν ή αλαγθαίν γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ηφπνπ, ην νπνίν φκσο είλαη δπλαηφ λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ ελ ιφγσ ηφπν, θαζεαπηφ 

ή απφ θνηλνχ κε άιια ζρέδηα, εθηηκάηαη δεφλησο σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηνλ ηφπν, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζηφρσλ δηαηήξεζήο ηνπ». 

χκθσλα κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα, ζθνπφο ηεο ίδξπζεο ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ 

Πάξθνπ ηεο Εαθχλζνπ είλαη ε δηαθχιαμε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ηεο ζαιάζζηαο θαη 

παξάθηηαο έθηαζεο ησλ λεζίδσλ ηνπ Κφιπνπ ηνπ Λαγαλά θαη ησλ λεζίδσλ ηξνθάδσλ, 

κε παξάιιειε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο 

θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ. Σν ρεξζαίν ηκήκα ηνπ Δζληθνχ ζαιάζζηνπ Πάξθνπ ηεο Εαθχλζνπ, 

ζπλνιηθήο έθηαζεο 14.711 ζηξεκκάησλ, δηαηξείηαη ζε 7 Θχιαθεο θαη 4 Ρπζκηζηηθέο 

Εψλεο. Αληίζηνηρεο δηαηξέζεηο, ε απζηεξφηεηα ησλ θαλνληζκψλ ζηηο νπνίεο θξίλεηαη 

αλάινγα κε ηε ζεκαζία ησλ πεξηνρψλ απηψλ, ππάξρνπλ θαη γηα ηε ζαιάζζηα πεξηνρή, 

φπσο απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 2.1. ε θάζε κία απφ ηηο δψλεο, είηε ρεξζαίεο είηε 

ζαιάζζηεο, επηηξέπνληαη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, νπφηε είλαη δηαθνξεηηθνί νη 

πεξηνξηζκνί ζηνπο νπνίνπο ππφθεηληαη νη ληφπηνη θάηνηθνη θαη νη επηζθέπηεο. Δηδηθφηεξα, 

ζην δηάγξακκα απηφ, θαίλεηαη φηη πέξα απφ ην ρεξζαίν θαη ην ζαιάζζην ηκήκα ηνπ 

Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ ηεο Εαθχλζνπ, θαζνξίδεηαη θαη ε πεξηθεξεηαθή ηνπ δψλε, ε 

νπνία ρσξίδεηαη ζε Εψλεο Οηθναλάπηπμεο θαη ζε Εψλεο Διεγρφκελνπ Σνπξηζκνχ. 

                                                           
2
 www.nmp-zak.org 
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Πηγή: ΦΔΚ 906/Γ’ (1999) 

Γηάγξακκα 2.1 

Οξηνζέηεζε ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ ηεο Εαθχλζνπ 

 

Όιεο νη πεξηνρέο θαη νη αξκνδηφηεηεο πνπ επηηξέπνληαη ή απαγνξεχνληαη ζηελ 

θάζε κία είλαη νη εμήο: 

 Θχιαθαο Α1: εθάληα: Πεξηνρή Απφιπηεο Πξνζηαζίαο. Δπηηξέπεηαη κφλν ε 

επηζηεκνληθή έξεπλα. 

 Θχιαθαο Α2: Νεζίδεο Μαξαζσλήζη θαη Πεινχδν: Δπηηξέπνληαη ε επηζηεκνληθή 

έξεπλα, νη εκεξήζηεο επηζθέςεηο (κφλν ζην Μαξαζσλήζη), ε θαιιηέξγεηα αγξνηεκαρίνπ, 

ε ζπληήξεζε ηνπ λανχ θαη έξγα εξκελείαο πεξηβάιινληνο. 

 Θχιαθαο Α3: Νήζνη ηξνθάδεο: Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο. Δπηηξέπνληαη ε 

έξεπλα, ε εκεξήζηα επίζθεςε. Ζ θαιιηέξγεηα, ε θηελνηξνθία, ε ζπληήξεζε ηνπ 

κνλαζηεξηνχ θαη ηα έξγα εξκελείαο πεξηβάιινληνο. 

 Θχιαθαο Π1: Γάθλε: Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο. Γελ επηηξέπεηαη θακία 

νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπηηξέπνληαη ε γεσξγία, ε εκεξήζηα αλαςπρή απφ 7:00 

κέρξη 19:00 (κέγηζηνο αξηζκφο επηζθεπηψλ αλά πάζα ζηηγκή 100 άηνκα) θαη έξγα 
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εξκελείαο πεξηβάιινληνο. 

 Θχιαθαο Π2: Γέξαθαο: Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο. Γελ επηηξέπεηαη θακία 

νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπηηξέπνληαη ε εκεξήζηα αλαςπρή απφ ηηο 7: κέρξη ηηο 19:00 

(κέγηζηνο αξηζκφο επηζθεπηψλ αλά πάζα ζηηγκή 350 άηνκα), 60 νκπξέιεο, 120 

μαπιψζηξεο θαη έξγα εξκελείαο πεξηβάιινληνο. 

 Θχιαθαο Π3: Καιακάθη – Λαγαλάο: Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο. Γελ επηηξέπεηαη 

θακία νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπηηξέπνληαη ε εκεξήζηα αλαςπρή απφ ηηο 7:00 κέρξη 

ηηο 19:00, 150 νκπξέιεο, 300 μαπιψζηξεο, ε δεκηνπξγία δψλεο πξάζηλνπ γηα κείσζε ηεο 

θσηνξχπαλζεο, έξγα εξκελείαο πεξηβάιινληνο θαη ζηαζκφο ελεκέξσζεο. ε φιεο ηηο 

παξαιίεο σνηνθίαο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηξνρνθφξσλ. 

 Θχιαθαο Τ & Τ΄: πγξνβηφηνπνο Κεξηνχ: Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, δελ 

επηηξέπεηαη θακία νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα, κφλν ειαθξά ππνδνκή γηα εμππεξέηεζε 

ηνπξηζηψλ, θαιιηέξγεηεο, εθζπγρξνληζκφο ιηκέλα θαη πεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε θνηλνχ. 

 Ρπζκηζηηθή Εψλε Φ1 θαη Φ1΄ (βξίζθεηαη πίζσ απφ ηνπο Θχιαθεο Α1, Π1 θαη Π2): 

Πξνζηαηεπφκελν Σνπίν. Δπηηξέπνληαη γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη απζηεξά 

ειεγρφκελε δφκεζε. 

 Ρπζκηζηηθή Εψλε Φ2 (πίζσ απφ ην Θχιαθα Π3): Πξνζηαηεπφκελν Σνπίν. Δπηηξέπεηαη 

απζηεξά ειεγρφκελε δφκεζε θαη ζηαζκφο ελεκέξσζεο. 

 Ρπζκηζηηθή Εψλε Φ3 (πίζσ απφ ην Θχιαθα Τ & Τ΄): Πξνζηαηεπφκελν Σνπίν. 

Δπηηξέπνληαη γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη απζηεξά ειεγρφκελε δφκεζε. 

 Θαιάζζηα Εψλε Ηα: Πεξηιακβάλεη ηηο δψλεο Α, Β θαη Γ, ζηηο νπνίεο ηζρχνπλ 

πεξηνξηζκνί ζηελ θίλεζε ζθαθψλ θαη ζηελ αιηεία απφ 1
ε
 Μαΐνπ κέρξη 31 Οθησβξίνπ 

θάζε ρξφλν. 

 Θαιάζζηα δψλε Ηβ: πεξηβάιιεη ηα ηξνθάδηα ζε αθηίλα 500 κέηξσλ. 

 Ζ πεξηθεξεηαθή δψλε ηνπ Πάξθνπ ρσξίδεηαη ζηηο Εψλεο Οηθναλάπηπμεο (Ο1, Ο2, Ο3, 

Ο4) θαη ζηηο Εψλεο Διεγρφκελνπ Σνπξηζκνχ (Σ1, Σ2, Σ3), ζηηο νπνίεο ηζρχνπλ 

πεξηνξηζκνί ζηε δφκεζε. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ ηεο Εαθχλζνπ 

ζπληάζζεηαη Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Οξγαληζκνχ κέζα ζε 

δηάζηεκα 3 κελψλ απφ ηε ζχζηαζε ηνπ ηειεπηαίνπ. Γηνηθείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ην 

ελλεακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ επηηξνπή νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ πνπ νξίδεηαη 

απφ ηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ ζπκκεηέρνπλ 

ηξεηο εθπξφζσπνη ηεο Πεξηθέξεηαο ησλ Ηφλησλ Νήζσλ, ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ θαη ησλ 
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Πεξηβαιινληηθψλ Οξγαλψζεσλ κε πνιπεηή δξάζε ζηελ πεξηνρή, ελψ ηα ππφινηπα έμη 

κέιε νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ ΠΔΥΧΓΔ. Βνεζεηηθά φξγαλα είλαη ε Σξηκειήο 

Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ ΠΔΥΧΓΔ, θαη ε πκβνπιεπηηθή 

Δπηηξνπή, ε νπνία ζπλίζηαηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ. Ο 

Οξγαληζκφο, κε ηε ζεηξά ηνπ, έρεη σο ζθνπφ ηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ηνπ 

θαλνληζκνχ δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ. Οη πφξνη ηνπ 

Πάξθνπ πξνέξρνληαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην (απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ), απφ ηελ Σνπηθή θαη Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη Πεξηθέξεηα Ηφλησλ 

Νήζσλ, απφ Πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ αληαπνδνηηθά ή άιια ηέιε, 

απφ δσξεέο θαη ρνξεγίεο θιπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ ηεο Εαθχλζνπ ππφθεηληαη ζε θπξψζεηο απφ αζηπλνκηθέο, 

αιηεπηηθέο, δαζηθέο θαη πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. 

 

 

2.3 Ηζηνξηθή εμέιημε 

 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 νη ακκψδεηο παξαιίεο ηνπ Κφιπνπ ηνπ Λαγαλά 

ζηε Νφηηα Εάθπλζν γίλνληαη γλσζηέο σο βηφηνπνο σνηνθίαο ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο πνπ 

θηλδπλεχεη κε εμαθάληζε. Μφιηο ην 1980, κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα απαγνξεχεηαη ε 

αιηεία, ε ζπιινγή θαη θαηαζηξνθή απγψλ θαη λενζζψλ ησλ ζαιάζζησλ ρεισλψλ ζε φιε 

ηε ρψξα. Σν ηφηε Δζληθφ πκβνχιην Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο αλαθεξχζζεη ηηο 

παξαιίεο σνηνθίαο ηεο Εαθχλζνπ πξνζηαηεπφκελεο θαη εμνπζηνδνηεί ηα ζπλαξκφδηα 

Τπνπξγεία λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. Έλα δεχηεξν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

αθνινπζεί ην 1981, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ζαιάζζηεο ρειψλεο πνπ απαληψληαη ζηελ 

Διιάδα αλαθεξχζζνληαη πξνζηαηεπφκελα είδε θαη απαγνξεχεηαη ε ζαλάησζε, ε 

θαθνπνίεζε, ην εκπφξην, ε ζπιινγή θαη ε εμαγσγή ηνπο. Σαπηφρξνλα, αξρίδεη θαη ε 

ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο σνηνθίαο ζηνλ Κφιπν ηνπ Λαγαλά. Σν 1982 εθαξκφδνληαη νη 

πξψηνη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ Κφιπνπ θαη εθπνλείηαη ε πξψηε 

κειέηε γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζεκαληηθφηεξεο παξαιίεο σνηνθίαο. 

Σν 1983, κε ηελ ππνζηήξημε ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ηδξχεηαη ν χιινγνο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Θαιάζζηαο Υειψλαο (ΑΡΥΔΛΧΝ), 

ν νπνίνο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Φνξέα Γηαρείξηζεο, κέρξη θαη ζήκεξα ζπλερίδεη ηελ 

θαηαγξαθή ηεο αλαπαξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ρεισλψλ. Ο Κφιπνο ηνπ Λαγαλά 

απνδεηθλχεηαη ν ζεκαληηθφηεξνο βηφηνπνο σνηνθίαο ηεο Caretta ζε φιε ηε Μεζφγεην θαη 
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επηθπξψλεηαη ε πλζήθε γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Δπξσπατθήο Άγξηαο Εσήο θαη Φπζηθψλ 

Βηνηφπσλ (πλζήθε ηεο Βέξλεο). Έλα ηξίην πξνεδξηθφ Γηάηαγκα εθδίδεηαη ην 1984 

εηζάγνληαο ξπζκίζεηο γηα ηελ ηνπξηζηηθή θαη νηθηζηηθή αλάπηπμε, θαζψο θαη γηα ηηο 

ρξήζεηο ηεο γεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε παξαιίεο σνηνθίαο. 

Ο Νφκνο 1650/1986 γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο ςεθίδεηαη απφ ηελ 

Διιεληθή Βνπιή ην 1986, ελψ ην πκβνχιην ηεο Βέξλεο αζρνιείηαη γηα πξψηε θνξά κε 

ην ζέκα ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο ζηε Εάθπλζν θαη θάλεη ηηο πξψηεο ζπζηάζεηο γηα ηε 

ιήςε αλαγθαίσλ κέηξσλ. Μία Εψλε Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ (ΕΟΔ) θαζνξίδεηαη ην 1987 κε 

Τπνπξγηθή Απφθαζε, ζηελ νπνία δηαηεξνχληαη νη απζηεξνί φξνη δφκεζεο ζε πεξηνρέο 

θνληά ζηηο παξαιίεο σνηνθίαο, παξάιιεια, φκσο, θαζνξίδνληαη θαη πεξηθεξεηαθέο δψλεο, 

ζηηο νπνίεο πξνζθέξνληαη θίλεηξα γηα ηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε. Με θνηλή Τπνπξγηθή 

Απφθαζε ην 1988 ζεζπίδνληαη κέηξα πξνζηαζίαο ζην ζαιάζζην ρψξν ηνπ Κφιπνπ ηνπ 

Λαγαλά, ελψ παξάιιεια δχν ζηαζκνί ελεκέξσζεο έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί απφ ην 

χιινγν ΑΡΥΔΛΧΝ, έλαο ζηελ παξαιία ηνπ Λαγαλά θαη έλαο ζηελ είζνδν ηεο παξαιίαο 

ηνπ Γέξαθα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην λνκηθφ θαζεζηψο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ βηνηφπνπ ηνπ 

Κφιπνπ ηνπ Λαγαλά ηζρπξνπνηείηαη κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ 1987, ζεκεηψλνληαη 

νη πξψηεο αληηδξάζεηο απφ νκάδα θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο πνπ αληηδξά ζηα κέηξα 

πξνζηαζίαο. Ο ζηαζκφο ελεκέξσζεο ζην Γέξαθα θαηαζηξέθεηαη, ελψ παξάιιεια, 

απμάλνληαη ζεκαληηθά θαη ηα απζαίξεηα θηίζκαηα ζηε Γάθλε. Σν γεγνλφο απηφ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ειιηπή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, εθζέηνπλ δηεζλψο ηε 

Εάθπλζν θαη ηελ Διιάδα.  

Σν 1991, ε ζπλεξγαζία ηνπ πιιφγνπ κε άιιεο Πεξηβαιινληηθέο Οξγαλψζεηο, 

νξηζκέλεο θνηλφηεηεο θαη ηελ Έλσζε Ξελνδφρσλ Εαθχλζνπ, νδεγεί ζηελ ππνγξαθή 

θνηλνχ θεηκέλνπ, κε ην νπνίν δεηείηαη απφ ηελ Πνιηηεία ε πιήξεο πξνζηαζία ηεο 

ζαιάζζηαο ρειψλαο θαη ηνπ βηνηφπνπ αλαπαξαγσγήο ηεο ζηνλ Κφιπν ηνπ Λαγαλά, ε 

άκεζε επίιπζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

λνκνζεζία, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ. Ύζηεξα απφ 

πξνθήξπμε, ην ΤΠΔΥΧΓΔ αλαζέηεη ζε  κειεηεηηθφ γξαθείν ηελ Δθπφλεζε Δηδηθήο 

Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Πάξθνπ. Σελ ίδηα ζηηγκή, εθδίδεηαη θαη 

απφ ηελ Πνιενδνκία Εαθχλζνπ άδεηα νηθνδφκεζεο ηνπ Μαξαζσλεζίνπ, φπνπ βξίζθεηαη 

κία ζεκαληηθή παξαιία σνηνθίαο, αιιά ε ζχζζσκε αληίδξαζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη 

ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Οξγαλψζεσλ καηαηψλεη ηα έξγα. 

Ζ Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε ζπλερίδεηαη, ρσξίο σζηφζν ηε ζπκβνιή ή 

ελεκέξσζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Οξγαλψζεσλ. Έηζη, ηέζζεξηο απφ ηηο ηειεπηαίεο πνπ 
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αζρνινχληαη κε ην ζέκα παίξλνπλ ηελ πξσηνβνπιία θαη ζπληάζζνπλ θνηλέο πξνηάζεηο 

γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ ηεο Εαθχλζνπ, ηηο νπνίεο, επίζεο,  

ζπλππνγξάθνπλ άιινη ηνπηθνί θνξείο. Σαπηφρξνλα, ην 1992, εθδίδεηαη Κνηλνηηθή Οδεγία 

κε ηελ νπνία δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνζηαζία ησλ ζαιάζζησλ ρεισλψλ, ελψ έλαο 

δεχηεξνο ζηαζκφο ελεκέξσζεο δεκηνπξγείηαη θαη πάιη ζην Γέξαθα, αιιά απηήλ ηε θνξά 

ζε ηδησηηθφ ρψξν. Μεηά ηηο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 1993, δηαθφπηεηαη ε εθπφλεζε 

ηεο Δηδηθήο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο, επεηδή δελ εθπιήξσζε ηνπο φξνπο ζπγγξαθήο ηεο 

θαη δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηηο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηεο ρειψλαο. Σν 1994 ην WWF Διιάο, 

κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απνθηά 320 ζηξέκκαηα 

πίζσ απφ ηελ παξαιία ησλ εθαλίσλ, ηελ πην ζεκαληηθή παξαιία σνηνθίαο ζηε 

Μεζφγεην, θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο ζην ζαιάζζην ρψξν επεθηείλνληαη κε ηε δεκηνπξγία 

ηεο Εψλεο Γ. Παξφιν απηά, ηελ άλνημε ηνπ 1995, αλνίγεηαη παξάλνκνο δξφκνο ζηα 

εθάληα απφ θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Οη αληηδξάζεηο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Οξγαλψζεσλ 

νδεγνχλ ζην θιείζηκν ηνπ δξφκνπ απηνχ, ακέζσο κεηά ην πέξαο ηνπ θαινθαηξηνχ. 

Δθπξφζσπνη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζπλαληψληαη ζηελ Αζήλα κε 

εθπξνζψπνπο ησλ Σνπηθψλ Αξρψλ, ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ Πεξηβαιινληηθψλ 

Οξγαλψζεσλ έρνληαο σο ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ, αιιά θαη ηε 

δέζκεπζε ησλ αξρψλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ ηεο Εαθχλζνπ. 

Έηζη, ην 1996, ην ΤΠΔΥΧΓΔ, ζε ζπλεξγαζία κε λέν κειεηεηηθφ γξαθείν, πξνρσξεί ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο Δηδηθήο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο, φπσο θαη ζε Οηθνλνκνηερληθή 

Μειέηε. Σν 1997 γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο Δηδηθήο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο θαη ηεο 

Οηθνλνκνηερληθήο Μειέηεο ζην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην ηεο Εαθχλζνπ. Μεηά ηεο 

αξλεηηθέο αληηδξάζεηο πνπ ππήξμαλ, ζην επφκελν Ννκαξρηαθφ πκβνχιην πξνηείλεηαη 

λέα κειέηε, ζε αληηπαξάζεζε κε απηήλ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ. Παξφιν απηά, ην ΤΠΔΥΧΓΔ 

εγθξίλεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο κειέηεο θαη εηνηκάδεηαη ην ζρέδην ηνπ Πξνεδξηθνχ 

Γηαηάγκαηνο, ην νπνίν απνζηέιιεηαη γηα γλσκνδφηεζε ζην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην ηεο 

Εαθχλζνπ. Ζ γλσκνδφηεζε είλαη αξλεηηθή πξνβάιινληαο σο δηθαηνινγία φηη ηα κέηξα 

πξνζηαζίαο ζεσξνχληαη πνιχ απζηεξά. 

Οη επίζεκεο θαηαγγειίεο θαηά ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο γηα ηε κε εθαξκνγή ηεο 

Δζληθήο θαη Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο 

ζπλερίδνληαλ. Μία «επηηφπηα αμηνιφγεζε» πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ΥΗ Γεληθή 

Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν εθπξφζσπνο ηεο νπνίαο 

αλαθνηλψλεη ζηελ 18
ε
 πλάληεζε ηεο χκβαζεο ηεο Βέξλεο ην 1998, ηελ έλαξμε 

θπξσηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηά ηεο Διιάδαο. Ο θάθεινο ηεο ππφζεζεο ηεο Εαθχλζνπ 
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έθιεηζε ζηε 19
ε
 πλάληεζε ηεο χκβαζεο ηεο Βέξλεο, ην 1999, κεηά ηελ παξαπνκπή ηεο 

Διιεληθήο Κπβέξλεζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην κε 

ηελ θαηεγνξία ηεο κε εθαξκνγήο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο ζηνλ Κφιπν ηνπ 

Λαγαλά. Σελ αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο αθνινχζεζε ε άκεζε ππνγξαθή 

ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο γηα ην Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν ηεο Εαθχλζνπ. 

 

 

2.4 Σνπηθέο θαη Γηεζλείο πλεξγαζίεο 

 

Πιήξσο απνδεθηφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε πξνζηαζία ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ πνπ 

απεηινχληαη δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί παξά κφλν κέζσ ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

βηνηφπσλ ηνπο. Σν πξψην βήκα γηα ηε ζρεδίαζε κέηξσλ πξνζηαζίαο είλαη ν θαζνξηζκφο 

ηνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο (Holsinger 2003), αιιά ε ζπλεξγαζία κεηαμχ δηαθφξσλ 

θνξέσλ ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν είλαη απαξαίηεηε, φρη κφλν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο ησλ 

πξνζηαηεπνκέλσλ εηδψλ, αιιά θαη γηα ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ 

γηα ηε δηακφξθσζε νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο. Έηζη, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ 

Θαιάζζηνπ Πάξθνπ ηεο Εαθχλζνπ ζπλεξγάδεηαη κε δηάθνξεο Πεξηβαιινληηθέο 

νξγαλψζεηο, φπσο ν χιινγνο Πξνζηαζίαο ηεο Θαιάζζηαο Υειψλαο, γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο εζληθνχ ή επξσπατθνχ επηπέδνπ. Ζ 

αξκνληθή ζπκβίσζε κε ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο είλαη αλαγθαία γηα ηε επηηπρή 

δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. 

 

 

2.4.1 Σηαηιζηικά ζηοισεία επεςνών ηοπικών ππογπαμμάηων 

 

Ο χιινγνο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Θαιάζζηαο Υειψλαο ΑΡΥΔΛΧΝ
3
, ηδξχζεθε ην 

1983 θαη είλαη έλα κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν κε αληηθείκελν ηε κειέηε θαη πξνζηαζία 

ησλ ζαιάζζησλ ρεισλψλ θαη ησλ βηνηφπσλ ηνπο, ηε δηαρείξηζε ησλ παξάθηησλ 

νηθνζπζηεκάησλ ζηηο ζεκαληηθφηεξεο παξαιίεο σνηνθίαο ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο ζηε 

ρψξα καο, ηελ πεξίζαιςε ηξαπκαηηζκέλσλ θαη άξξσζησλ ρεισλψλ, θαζψο θαη ηελ 

ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ. Δίλαη κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα 

                                                           
3
 www.archelon.gr 
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ηε Γηαηήξεζε ησλ Αθηψλ θαη εηαίξνο ηνπ Μεζνγεηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο γηα ην Πεξηβάιινλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNEP/MAP). Μέιε ηνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε Γηεζλή Έλσζε Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηηο Θαιάζζηεο Υειψλεο, θαζψο 

θαη ζε Μεζνγεηαθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα γηα ηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζαιάζζησλ ρεισλψλ. Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ζην Δζληθφ Θαιάζζην 

Πάξθν, ν χιινγνο ζπλεηέιεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Φνξέα Γηαρείξηζήο ηνπ. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πιιφγνπ ΑΡΥΔΛΧΝ πεξηιακβάλνπλ θαηαγξαθή ηεο 

αλαπαξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη πξνζηαζία ησλ θσιηψλ ζηηο ζεκαληηθφηεξεο 

πεξηνρέο σνηνθίαο ηεο (Εάθπλζν, Πεινπφλλεζν θαη Κξήηε), εθπφλεζε δηαρεηξηζηηθψλ 

ζρεδίσλ γηα ηηο πεξηνρέο απηέο θαη δξάζεηο Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο. Όια ηα 

πξνγξάκκαηα δηεμάγνληαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ, αιηεπηηθψλ 

ζπιιφγσλ, ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη άιισλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ, 

θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, ελψ παξάιιεια πξαγκαηνπνηνχληαη θαη πξνγξάκκαηα εζληθήο ή 

θνηλνηηθήο ζπγρξεκαηνδφηεζεο. Δηδηθφηεξα, παξαθνινπζνχληαη 75 ρηιηφκεηξα παξαιηψλ 

θάζε ρξφλν, πξνζηαηεχνληαη πεξηζζφηεξεο απφ 2.500 θσιηέο θαη καξθάξνληαη πεξίπνπ 

300 ρειψλεο. 

Δίλαη γλσζηφ φηη, πξνθεηκέλνπ λα σνηνθήζνπλ, νη ζειπθέο ρειψλεο αλαδχνληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ζηηο παξαιίεο πνπ εθείλεο επηιέγνπλ. Παξφιν απηά, φιεο νη 

αλαδχζεηο δελ θαηαιήγνπλ ζε ζρεκαηηζκφ θσιηψλ. Σα ίρλε ησλ ψξηκσλ ρεισλψλ πνπ 

αθήλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάδπζήο ηνπο θαηακεηξνχληαη θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη 

αλάινγα κε ηε κνξθνινγία ηνπο ζε ίρλε πνπ θαηαιήγνπλ ζην ζρεκαηηζκφ θσιηάο ή φρη.  

Σν πνζνζηφ ησλ αλαδχζεσλ πνπ θαηαιήγεη ζε ζρεκαηηζκφ θσιηψλ νξίδεηαη σο επηηπρία 

θσιηάζκαηνο. Αλ θαη πνιιέο ρειψλεο δελ σνηνθνχλ ζε θάζε αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν θαη 

άιιεο σνηνθνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο κέζα ζηελ ίδηα πεξίνδν, ε θαηακέηξεζε 

ησλ θσιηψλ ζεσξείηαη έλαο θαιφο ηξφπνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

ρεισλψλ. Ο αξηζκφο ησλ αλαδχζεσλ ησλ ψξηκσλ ζειπθψλ απφ ηε ζάιαζζα ζπγθξίλεηαη 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαδχζεσλ ησλ λενζζψλ απφ ηηο θσιηέο, έηζη ψζηε λα ππνινγηζηεί 

θαη ην πνζνζηφ ηεο επηηπρνχο εθθφιαςεο. 

Δάλ θξηζεί απφ ηνπο ππεχζπλνπο φηη ε θσιηά ζρεκαηίζηεθε ζε κε θαηάιιειν 

ζεκείν γηα ηελ εθθφιαςή ηεο, είλαη δπλαηή ε κεηαηφπηζή ηεο. Μεηά ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

θσιηψλ απφ ηηο νπνίεο αλαδχζεθαλ ηα λενγέλλεηα ρεισλάθηα, νη εθθνιαθζείζεο θσιηέο 

ζεκαδεχνληαη θαη παξαθνινπζνχληαη κε ζθνπφ ηελ εθζθαθή ηνπο ζην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ ησλ εθθνιάςεσλ, έηζη ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ δηάθνξεο παξάκεηξνη. Οη 
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εθζθαθέο ησλ θσιηψλ μεθηλνχλ ηνπιάρηζηνλ 10-14 κέξεο κεηά ηελ αλάδπζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ λενζζνχ θαη ηα ππνιείκκαηα ησλ απγψλ, πνπ παξέκεηλαλ κέζα ζηε θσιηά, 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε εθθνιαθζέληα ή κε εθθνιαθζέληα απγά θαη ζε λενζζνχο, 

δσληαλνχο ή λεθξνχο. Δπίζεο, γίλεηαη κία πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ αηηηψλ γηα ηε 

κε ζσζηή εθθφιαςε, ηα νπνία ζπλήζσο είλαη ε άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, ε 

εηζρψξεζε θπηηθψλ ξηδψλ κέζα ζηε θσιηά ή ε κφιπλζε κε πξνλχκθεο εληφκσλ. 

Γηα ηνλ πιεζπζκφ ησλ ρεισλψλ ηεο Εαθχλζνπ, ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ εκεξψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθθφιαςε ησλ λενζζψλ ππνινγίζηεθε απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ 

19 εηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ησλ ρεισλψλ θαη είλαη ίζνο κε 59,2 εκέξεο. 

Ζ πεξίνδνο σνηνθίαο αληηζηνηρεί ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 88 εκεξψλ θαη ζχκθσλα κε 

ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, βξέζεθε φηη ην 0,9% ησλ θσιηψλ 

ζρεκαηίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μαΐνπ, ην 34,6% ηνλ Ηνχλην, ην 50,5% ηνλ Ηνχιην, ην 

13,4% ηνλ Αχγνπζην θαη ην 0,1% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επηεκβξίνπ. Ζ επνρηθφηεηα θαη 

ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ σνηνθίαο ππνινγίδνληαη φηη μεθηλνχλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

πξψηεο αλάδπζεο θαη ηειεηψλνπλ κε ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο αλάδπζεο. 

Αληίζηνηρα, κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ απφ ηηο εκεξνκελίεο ηεο πξψηεο θαη ηειεπηαίαο 

εθθφιαςεο ησλ θσιηψλ (Rees 2006). 

Τπάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ παξαιηψλ ηεο Εαθχλζνπ φζνλ αθνξά ζηνλ 

αξηζκφ ησλ αλαδχζεσλ θαη ησλ θσιηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ν κέζνο εηήζηνο αξηζκφο 

αλαδχζεσλ θπκαίλεηαη απφ 294 γηα ηελ παξαιία ηνπ Γέξαθα κέρξη θαη 2.392 γηα ηελ 

παξαιία ησλ εθαλίσλ, ελψ ν κέζνο εηήζηνο αξηζκφο θσιηψλ θπκαίλεηαη απφ 83 γηα ην 

Γέξαθα κέρξη θαη 690 γηα ηα εθάληα. Οη αλάινγεο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

παξαιίεο ηεο Διιάδαο θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.1, φπνπ θαίλνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πεξηνρήο φζνλ αθνξά ζηα δηαζέζηκα πξνο σνηνθία ρηιηφκεηξα, 

αιιά θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ θσιηψλ πνπ θαηαγξάθνληαη. Δηδηθφηεξα, θαίλεηαη φηη νη 

πεξηζζφηεξεο αλαδχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο παξαιίεο ηεο Εαθχλζνπ, απφ ηε ζηηγκή 

πνπ εθεί θαηαγξάθνληαη νη πεξηζζφηεξεο θσιηέο, αλ θαη ην κήθνο ησλ δηαζέζηκσλ 

παξαιηψλ πξνο σνηνθία είλαη έλα απφ ηα κηθξφηεξα. Πνηθίιεη επίζεο θαη ε ππθλφηεηα 

θσιενπνίεζεο, κε ηε κηθξφηεξε λα παξαηεξείηαη ζηελ παξαιία ηνπ Αλαηνιηθνχ Λαγαλά 

θαη ηε κεγαιχηεξε ζηα εθάληα. Αληίζηνηρεο δηαθπκάλζεηο παξαηεξνχληαη θαη ζηνλ 

αξηζκφ ησλ λενζζψλ πνπ θάζε ρξφλν θαηαθέξλνπλ λα βγνπλ επηηπρψο απφ ηηο θσιηέο 

ηνπο, κε ην κηθξφηεξν αξηζκφ λα ζεκεηψλεηαη ην 1992 (62 λενζζνί) θαη ην κεγαιχηεξν ην 

1197 (112 λενζζνί), έηζη ν κέζνο εηήζηνο φξνο είλαη 81 λενζζνί. 
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Πίλαθαο 2.1 

Υαξαθηεξηζηηθά ειιεληθψλ παξαιηψλ σνηνθίαο 

Παξαιία 
Μήθνο  

ζε ρηιηφκεηξα 

Αξηζκφο θσιηψλ 

(ρξφληα παξαθνινχζεζεο) 

Εάθπλζνο 5,5 857-2018(16) 

Κππαξηζζία 44 286-927(15) 

Λαθσληθφο  23,5 107-239 (7) 

Ρέζπκλν 10,8 315-516 (8) 

Υαληά 13,1 77-192 (6) 

Μεζζάξα 7,8 15-80 (8) 

Κνξψλε 2,7 35-66 (5) 

χλνιν 73,8 1692-4033 
        Πηγή:www.archelon.gr (2010) 

 

Σν Δζληθφ Γίθηπν Γηάζσζεο πνπ ηδξχζεθε απφ ην χιινγν  πξαγκαηνπνηεί 

ζπλεξγαζίεο κε αιηείο θαη ιηκελαξρεία γηα ηε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ησλ ζαιάζζησλ 

ρεισλψλ. ην Κέληξν Γηάζσζεο ζηε Γιπθάδα Αηηηθήο πεξηζάιπνληαη πεξίπνπ 50 

ζαιάζζηεο ρειψλεο εηεζίσο, νη νπνίεο κεηά ηελ απνζεξαπεία ηνπο απειεπζεξψλνληαη ζην 

θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Πξαγκαηνπνηνχληαη δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε 

παξάθηησλ νηθνζπζηεκάησλ, φπσο απνθαηαζηάζεηο ακκνιφθσλ, θαζψο θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ ρεισλψλ κέζσ δνξπθνξηθψλ πνκπψλ. Σέινο, 

ιεηηνπξγνχλ 3 πεξηβαιινληηθνί ζηαζκνί θαη 10 επνρηθνί ζηαζκνί ελεκέξσζεο ζηε 

Εάθπλζν, Πεινπφλλεζν θαη Κξήηε. Έηζη, ελεκεξψλνληαη θάζε ρξφλν πεξηζζφηεξνη απφ 

15.000 καζεηέο, πεξηζζφηεξνη απφ 200.000 Έιιελεο θαη αιινδαπνί επηζθέπηεο, θαζψο 

θαη πεξηζζφηεξνη απφ 500 εζεινληέο πνπ εθπαηδεχνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ πιιφγνπ. 

Σν Γίθηπν Γηάζσζεο μεθίλεζε δνθηκαζηηθά ην 1990 θπξίσο απφ κέιε ηνπ 

πιιφγνπ ΑΡΥΔΛΧΝ πνπ δηέκελαλ ζε παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο. ηγά-ζηγά πήξε 

δηαζηάζεηο κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, ην νπνίν εμέδσζε 

ην 1992 ηελ πξψηε εγθχθιην κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ζηηο ιηκεληθέο αξρέο φιεο ηεο ρψξαο. 

Με ηελ ίδξπζε ηνπ Κέληξνπ Γηάζσζεο ην 1994 ε πξνζπάζεηα έγηλε πην ζπζηεκαηηθή, 

αθνχ νη εθζαιαζζψζεηο ζπλδπάζηεθαλ θαη κε ηε δπλαηφηεηα πεξίζαιςεο ησλ 

ηξαπκαηηζκέλσλ ρεισλψλ. ήκεξα ην Γίθηπν είλαη ζε πιήξε αλάπηπμε θαη κέιε ηνπ 

απνηεινχλ νη ιηκεληθέο αξρέο ηεο ρψξαο, νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, νκάδεο πνιηηψλ θαη ηδηψηεο. ηφρνο ηνπ Γηθηχνπ είλαη ε 

αμηφπηζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ ηνπο ηξαπκαηηζκνχο θαη ζαλάηνπο ησλ 
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ζαιαζζίσλ ρεισλψλ, κε ζθνπφ ηε κείσζή ηνπο. 

Οη παξαηεξνχκελεο εθζαιαζζψζεηο αλαθέξνληαη απφ κέιε ηνπ δηθηχνπ κε ηε 

ζπκπιήξσζε εληχπσλ, φπνπ θαηαγξάθεηαη ην είδνο, ην θχιν, ην κέγεζνο ηεο ρειψλαο, ηα 

εμσηεξηθά ηξαχκαηα, αλ είλαη καξθαξηζκέλε θαη άιια ζηνηρεία. Σα κέιε εηδνπνηνχλ 

πάληα ηελ ηνπηθή ιηκεληθή αξρή, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο εηδνπνηεί ηνλ θηελίαηξν ηνπ λνκνχ 

γηα λα δηαπηζηψζεη ηελ αηηία ζαλάηνπ, αιιά θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα λα πξνβεί 

ζηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ηνπ δψνπ. Σα έληππα απνζηέιινληαη ζην Κέληξν Γηάζσζεο θαη 

εηζάγνληαη ζε βάζε δεδνκέλσλ. Φπζηθά, ζε πεξηπηψζεηο ηξαπκαηηζκέλσλ ρεισλψλ, ε 

επηθνηλσλία κε ην Κέληξν γίλεηαη ηειεθσληθά ψζηε λα νξγαλσζεί άκεζα ε κεηαθνξά ηνπ 

δψνπ. Κάζε ρξφλν μεβξάδνληαη πνιιέο λεθξέο ζαιάζζηεο ρειψλεο ζε νιφθιεξε ηελ 

Διιάδα, νη νπνίεο ζπλήζσο ζπιιακβάλνληαη ηπραία ζε αιηεπηηθά εξγαιεία ή 

ηξαπκαηίδνληαη απφ άιιεο αηηίεο. Όζν είλαη αθφκα δσληαλέο φκσο, έρνπλ πνιιέο 

πηζαλφηεηεο λα επηδήζνπλ αλ ηνπο παξαζρεζεί άκεζα ε θαηάιιειε ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

θξνληίδα. 

Απφ ηηο 226 ρειψλεο πνπ εηζήρζεθαλ ζην Κέληξν θαηά ηελ πεξίνδν 1994-2000 

πξνέθπςαλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: ην 34% έθεξε ηξαχκαηα ζην θεθάιη, ην 24% είρε 

θαηαπηεί αγθίζηξηα, ην 22% έθεξε ηξαχκαηα απφ παγίδεπζε ζε δίρηπα ή πεηνληέο θαη ην 

ππφινηπν 20% ππέθεξε απφ άιιεο αηηίεο (αζζέλεηεο, ηξαχκαηα απφ ζθάθε, θιπ). Σα 

ηξαχκαηα ζην θεθάιη αθνξνχζαλ θπξίσο ρηππήκαηα ζην θξαλίν, ηηο ζηαγφλεο θαη ηα 

κάηηα, θαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έγηλαλ ζθφπηκα φηαλ νη ρειψλεο είραλ πηαζηεί ζε 

αιηεπηηθά εξγαιεία. Έηζη, ην 80% ησλ ηξαπκαηηζκψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ 

εθζαιαζζψζεσλ, νθείιεηαη ζε αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο εηήζηνο αξηζκφο ησλ 

εθζαιαζζψζεσλ γηα ηα έηε 1994-2008 απεηθνλίδεηαη ζην Γηάγξακκα 2.2. 

 

 

Πηγή: Archelon.gr 

Γηάγξακκα 2.2 

Δηήζηνο αξηζκφο εθζαιαζζψζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 1994-2008 
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Δηδηθφηεξα απφ ην δηάγξακκα απηφ, θαίλεηαη φηη ζηελ πεξίνδν 1994-2001 ππάξρεη 

κηα απμεηηθή ηάζε ησλ εθζαιαζζψζεσλ, κε ην κέγηζην λα παξαηεξείηαη ζην έηνο 2001. 

Όκσο, απηή ε αχμεζε κπνξεί λα νθείιεηαη, ηνπιάρηζηνλ κεξηθψο, ζηελ αχμεζε ησλ 

κειψλ ηνπ Γηθηχνπ θαη ζηε κεγάιε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ πνπ ζεκεηψζεθε ην ίδην 

δηάζηεκα. Αθνινπζεί κηα ζπλερήο πηψζε κέρξη θαηά ηελ πεξίνδν 2001-2004, κηα 

πεξίνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν χιινγνο ΑΡΥΔΛΧΝ είρε θάλεη κεγάιε 

πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο ησλ ςαξάδσλ κε εμνξκήζεηο ζε φιε ηε ρψξα. Απφ ην 2004 

φκσο κέρξη θαη ην 2008 θαηαγξάθεηαη κία ζπλερήο αχμεζε ζηνλ εηήζην αξηζκφ 

εθζαιαζζψζεσλ κε θνξχθσζε ην 2008, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ βξέζεθαλ 292 

λεθξέο ζαιάζζηεο ρειψλεο θαη άιιεο 42 ηξαπκαηηζκέλεο ζε νιφθιεξε ηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα, πνπ κεηαθέξζεθαλ κέζσ ηνπ Γηθηχνπ Γηάζσζεο. Σν ζηνηρείν ζην νπνίν 

δίλεηαη πεξηζζφηεξε ζεκαζία είλαη φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ρειψλεο πνπ 

εθζαιαζζψλνληαη είλαη είηε ψξηκα άηνκα είηε άηνκα θνληά ζηελ σξίκαλζε, πξάγκα πνιχ 

αλεζπρεηηθφ αθνχ ηα άηνκα απηνχ ηνπ κεγέζνπο έρνπλ ηε κεγαιχηεξε αλαπαξαγσγηθή 

αμία ζηνλ πιεζπζκφ. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιεκκειή εθαξκνγή ησλ 

κέηξσλ πξνζηαζίαο ζηε ζάιαζζα κέζα ζηα φξηα ηνπ Πάξθνπ, θαζψο θαη ε παληειήο 

έιιεηςε πξφβιεςεο ζρεηηθψο κε ηα κέηξα ζηα αιηεπηηθά πεδία πέξημ ηεο Εαθχλζνπ, 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε βαζκηαία κείσζε ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ πιεζπζκνχ. Ήδε ην 2009 

θαηαγξάθηεθε ν κηθξφηεξνο αξηζκφο θσιηψλ απφ ηφηε πνπ μεθίλεζε ην πξφγξακκα 

θαηαγξαθήο ην 1984. 

 

 

2.4.2 Ππογπάμμαηα εςπείαρ κλίμακαρ 

 

ε κηα πεξαηηέξσ πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ εθζαιαζζψζεσλ ή ησλ ηξαπκαηηζκψλ 

πνπ νθείινληαλ ζε αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην χιινγν 

ΑΡΥΔΛΧΝ ην Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα «Φαξάδεο θαη Υειψλεο», πνπ νινθιεξψζεθε κε 

επηηπρία ην 2007. Δπειέγε σο έλα απφ ηα θαιχηεξα πξνγξάκκαηα απφ ην πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο, απνηειψληαο κία ζεκαληηθή θαηλνηνκία ζε κεζνγεηαθφ επίπεδν. Με ην 

πξφγξακκα απηφ, πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε θαηά 60% απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δξάζεηο φπσο ε επέθηαζε θαη βειηίσζε ηνπ Κέληξνπ Γηάζσζεο, ε 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ Γηθηχνπ Γηάζσζεο, θαζψο θαη ζεκαληηθέο ζπλεξγαζίεο κε 

πιιφγνπο Αιηέσλ. Μία ζεκαληηθή θαηλνηνκία ήηαλ ε κειέηε θαη ε εθαξκνγή κεζφδσλ 

γηα ηε ζσζηή απειεπζέξσζε ησλ ρεισλψλ πνπ πηάλνληαη ζε δηάθνξνπο ηχπνπο 
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αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ, ψζηε νη ρειψλεο αιιά θαη ηα αιηεπηηθά εξγαιεία λα πθίζηαληαη 

ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο δεκηέο. Δπίζεο, εληζρχζεθε ηδηαίηεξα ε πεξηβαιινληηθή 

επαηζζεηνπνίεζε καζεηψλ, ηφζν ζε πεξηνρέο κε αιηεπηηθά ιηκάληα, φζν θαη ζην Κέληξν 

Γηάζσζεο. 

Ο Κφιπνο ηνπ Λαγαλά ζηε Εάθπλζν απνηειεί έλα ηδαληθφ κέξνο γηα ηελ έξεπλα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ρεισλψλ ζε κία εχθξαηε αλαπαξαγσγηθή πεξηνρή. Μεξηθέο 

εθαηνληάδεο ελήιηθεο ρειψλεο βξίζθνληαη ζε νκάδεο ζηα λεξά θνληά ζηελ αθηή. ηηο 

ρειψλεο, ην δεπγάξσκα θαη ε πξψηε σνηνθία απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 6 εβδνκάδεο, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ νη ζειπθέο απνζεθεχνπλ ην ζπέξκα ησλ αξζεληθψλ, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ 

λα γνληκνπνηεζνχλ αξθεηέο θνξέο κέζα ζηελ ίδηα αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν. Δπί ηνπ 

παξφληνο, πξσηφθνιια θαη επηηξεπφκελεο δψλεο παξαθνινχζεζεο ησλ ρεισλψλ 

εμειίζζνληαη ππφ ην πιαίζην θαζνδήγεζεο ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ ηεο 

Εαθχλζνπ (Panagopoulou et al 2008). Χζηφζν, ιφγσ ηεο έιιεηςεο γλψζεσλ γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ρεισλψλ θαη ηε ρξήζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ζε απηήλ θαη ζε παξφκνηεο 

παξάθηηεο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο, νη απνθάζεηο δελ είλαη γηα ηελ ψξα επηζηεκνληθά 

ηεθκεξησκέλεο (United Nations Environment Program 1999). Μέρξη ηψξα, ηα κέηξα 

δηαρείξηζεο γηα ηε ζαιάζζηα ρειψλα ζηε Μεζφγεην πεξηνξίδνληαη ζηηο πεξηνρέο σνηνθίαο 

ηνπο. Παξφιν απηά, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή κία ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο, ζα πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο πνπ λα εζηηάδνπλ ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο 

ηνπ δψνπ, ηα βηνινγηθά θαη νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

Σν πξσηφηππν πξφγξακκα πνπ δηεμάγεηαη απφ ην Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν ηεο 

Εαθχλζνπ, «ε νδχζζεηα ηεο Καξέηα», απνζθνπεί ζηε ζπιινγή ιεπηνκεξνχο 

πιεξνθφξεζεο γηα ηελ ηνπνζεζία δηαρείκαζεο αξζεληθψλ θαη ζειπθψλ ρεισλψλ θαηά 

κήθνο ηεο Μεζνγείνπ, ψζηε λα αλαγλσξηζηνχλ θαηλνχξηεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο πνπ 

ρξεηάδνληαη πξνζηαζία. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ Πάξθνπ κπνξεί 

λα δηεπξχλεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ζαιάζζησλ ρεισλψλ ηεο Εαθχλζνπ φρη 

κφλν ζηα ειιεληθά χδαηα, αιιά θαη ζε έλα ελδερφκελν δηεζλέο πιαίζην πνπ ζα 

δηεπθνιχλεη ηελ νκαιή θξαηηθή ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα δηαηήξεζεο. Ζ γελεηηθή 

απνκφλσζε ησλ ρεισλψλ ζηε Μεζφγεην ππνδειψλεη πσο νη πιεζπζκνί απηνί δε 

ζπληεξνχληαη απφ ηε ζπλερή κεηαλάζηεπζε αηφκσλ απφ ηηο απνηθίεο ηνπο Αηιαληηθνχ, 

ππνγξακκίδνληαη έηζη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηνπηθά δηαρεηξηζηηθά κέηξα. 

Ο απψηεξνο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε κειέηε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

ρεισλψλ πνπ επηζθέπηνληαη ην λεζί γηα αλαπαξαγσγή θαη ε απνηχπσζε ησλ ηαμηδηψλ 

ηνπο ζηε Μεζφγεην, θάηη πνπ ζα βνεζήζεη ζηε ιήςε απνηειεζκαηηθφηεξσλ 
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δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ. Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή επηζηεκνληθψλ 

δεδνκέλσλ γηα ηε βηνινγία θαη εζνινγία ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο ζε φιε ηε Μεζφγεην. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηνπνζεηήζεθαλ ζε αξζεληθέο θαη ζειπθέο ρειψλεο εηδηθνί 

δνξπθνξηθνί πνκπνί, νη νπνίνη κεηαδίδνπλ κέζσ δνξπθφξνπ, ηα πνιχηηκα επηζηεκνληθά 

ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καθξηλνχ ηνπο ηαμηδηνχ. 

Σν πξφγξακκα ππνζηεξίδεηαη απφ ρνξεγνχο, νη νπνίνη κέζσ ηεο πηνζεζίαο ηεο 

ζαιάζζηαο ρειψλαο, θαιχπηνπλ ηα έμνδα γηα ηελ αγνξά ησλ εηδηθψλ πνκπψλ θαη ηε 

ζπιινγή ησλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ. Σέζζεξηο απφ ηνπο δέθα δνξπθνξηθνχο πνκπνχο 

πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηηο ζαιάζζηεο ρειψλεο, ζηα πιαίζηα ηνπ επηζηεκνληθνχ 

πξνγξάκκαηνο, αλακεηαδίδνπλ αθφκα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπο ζηε 

Μεζφγεην. Πξφθεηηαη γηα έλα εμαηξεηηθά αζχλεζεο θαηλφκελν, ιφγσ ηεο επαηζζεζίαο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ αλακεηάδνζεο. Παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε δηαθνπή ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο κπνξεί λα είλαη βιάβε ζηελ θεξαία ιφγσ πξφζθξνπζεο ζε βάξθα ή 

πέηξα θαηά ηε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ ηεο ρειψλαο, αχμεζε ησλ θπθηψλ πάλσ ζηε 

κνλάδα GPS θαη κείσζε ηνπ ρξφλνπ δσήο ηεο κπαηαξίαο.  

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ πνκπψλ έγηλε ην Μάην ηνπ 2008. Παξαθνινπζψληαο έθηνηε ηελ 

πνξεία ηνπο ζπκπεξαίλνληαη ηα εμήο: κία αξζεληθή ρειψλα παξέκεηλε θαηά ηε δηάξθεηα 

φινπ ηνπ έηνπο ζηελ πεξηνρή σνηνθίαο ηεο παξαιίαο ηνπ Λαγαλά ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

γχξσ πεξηνρέο γηα αλαδήηεζε ηξνθήο. Νέα ζηνηρεία αλακέλνληαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο 

ρειψλαο, απφ ηα νπνία εμαθξηβψλεηαη αλ βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ζειπθψλ 

πνπ επηζηξέθνπλ λα δεπγαξψζνπλ. Όζνλ αθνξά ηηο ππφινηπεο ζαιάζζηεο ρειψλεο, κία 

ζειπθή παξακέλεη ζηηο πεξηνρέο σνηνθίαο ηνπ θφιπνπ ηνπ Γθακπέο θνληά ζηελ Σπλεζία, 

ελψ άιιεο δχν ζειπθέο κεηαθηλνχληαη δηαξθψο. 

Σέινο, άιιε κία πξσηνπνξηαθή ζπλεξγαζία έρεη ζπλαρζεί, επίζεο, κεηαμχ ηνπ 

Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ, κειψλ ηνπ πιιφγνπ ΑΡΥΔΛΧΝ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ηεο πξίαο γηα κία έξεπλα ζηηο παξαιίεο σνηνθίαο ηεο ηειεπηαίαο, φπνπ πξφζθαηα 

αλαθαιχθζεθε ε αλαπαξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ρεισλψλ Caretta caretta. Σν 

πξνγξακκαηηζκέλν ζρέδην αθνξνχζε ζηελ εμαγσγή ηερλνγλσζίαο απφ ην χιινγν 

ΑΡΥΔΛΧΝ θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ πξίσλ επηζηεκφλσλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ 

ζαιάζζησλ ρεισλψλ θαη ηερληθέο έξεπλαο (Rees et al 2008). Έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

απνηέιεζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη φηη ζηε πξία θαηαγξάθηεθε γηα πξψηε 

θνξά θαη ε αλαπαξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Πξάζηλεο ρειψλαο (Chelonia mydas) θαη 

κάιηζηα ε παξαιία ζηελ νπνία αλαθαιχθζεθαλ ίρλε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρειψλαο αλήθεη 

ζηηο 10 κεγαιχηεξεο παξαιίεο αλαπαξαγσγήο ηεο ζηε Μεζφγεην. Δληππσζηαθή ήηαλ 
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επίζεο ε θαηαγξαθή παξνπζίαο Γεξκαηνρειψλαο (Dermochelys coriacea), ελφο πνιχ 

ζπάληνπ είδνπο γηα ηηο ζάιαζζέο καο. 

 

 

2.5 Κξαηηθέο Παξαιήςεηο θαη Μλεκφληα πλεξγαζίαο 

 

Πνιιέο είλαη νη θξαηηθέο παξαιήςεηο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί θαηά θαηξνχο, είηε ζε 

ηνπηθφ είηε ζε λνκνζεηηθφ επίπεδν. Οη δεζκεχζεηο ησλ αξρψλ γηα πξνζηαζία ηεο 

ζαιάζζηαο ρειψλαο, ησλ βηνηφπσλ ηεο, αιιά θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη θπζηθνχ ηνπίνπ 

ηεο Εαθχλζνπ είηε δε κεηαηξάπεθαλ ζε εθαξκνγέο είηε θαζπζηέξεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ. 

Έηζη, νη ληφπηνη θάηνηθνη, κελ κπνξψληαο λα πξνρσξήζνπλ ζε ηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε 

ηεο πεξηνρήο ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηνπο επηβιήζεθαλ απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο, 

αληέδξαζαλ αληηιακβαλφκελνη ηε κείσζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. Οη ππεχζπλνη ηνπ 

Πάξθνπ ζε κηα πξνζπάζεηα λα ηνπο θαζεζπράζνπλ, θαηαιαγηάδνληαο ηηο αληηδξάζεηο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο, πξνρψξεζαλ ζηηο ππνγξαθέο δηαθφξσλ Μλεκνλίσλ Καηαλφεζεο θαη 

πλεξγαζίαο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νπνίσλ είλαη δηθνξνχκελε. Οη αληηδξάζεηο πνπ 

θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο θαηνίθνπο αθνξνχλ φρη κφλν ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ζε επηπιένλ ζέκαηα, φπσο είλαη ε κεηεγθαηάζηαζε ηνπ ΥΤΣΑ. 

Γηαθσλίεο εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ θαη απφ ηηο Πεξηβαιινληηθέο Οξγαλψζεηο πνπ 

δξνπλ ζηελ πεξηνρή, φζνλ αθνξά ζηνλ ΥΤΣΑ θαη ζε δηάθνξεο θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο. 

 

 

2.5.1 Δλλιπήρ Οπγάνωζη και Δλλιπήρ Φύλαξη 

 

Χο πξψηνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο, απηφο ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ ηεο 

Εαθχλζνπ, είρε ην ζιηβεξφ πξνλφκην λα δεκηνπξγεζεί ζηελ πεξηνρή κε ηα κεγαιχηεξα 

πξνβιήκαηα θαη ηηο ηζρπξφηεξεο ηνπηθέο ζπγθξνχζεηο, νη νπνίεο πθίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ 

γηα 20 ρξφληα. Σν Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν, απφ ηε ζηηγκή ηεο ίδξπζήο ηνπ σο πηινηηθή 

εθαξκνγή, δελ είρε εληαρζεί ζε έλα ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ ΠΔΥΧΓΔ γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ ζηελ Διιάδα. Παξάιιεια δελ ππήξμε ε 

αλαγθαία ζεζκηθή θαηνρχξσζή ηνπ, ε μεθάζαξε ζεζκνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ θαη νξίσλ επζχλεο ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο θεληξηθνχο θξαηηθνχο θνξείο, κε 

ηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαη ηηο Με Κπβεξλεηηθέο Πεξηβαιινληηθέο Οξγαλψζεηο. Δπηπιένλ, 

δελ ππήξμε θαλέλα ζχζηεκα εμαζθάιηζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ βησζηκφηεηαο. Παξά ηηο 
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αληίμνεο απηέο ζπλζήθεο, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο πξνζπάζεζε λα εμνκαιχλεη ηηο 

αληηπαξαζέζεηο, λα ζπγθιίλεη απφςεηο, λα ζπλεξγαζηεί δεκηνπξγηθά θαη επνηθνδνκεηηθά 

κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, λα θαιχςεη ηηο βαζηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο σο 

πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ αλάπηπμε βηψζηκσλ θαη αεηθνξηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ πξαθηηθψλ ζηνπο δχν θχξηνπο 

ηνκείο ηεο ηνπξηζηηθήο θαη αγξνηηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ 

Πάξθνπ ηεο Εαθχλζνπ. 

Λφγσ ησλ επηηαθηηθψλ αλαγθψλ γηα ηελ εθαξκνγή δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ, εμαηηίαο 

ηεο επηθείκελεο θαηαδίθεο απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Κνηλνηήησλ, ππήξμαλ 

απμεκέλα πάγηα έμνδα, ηα νπνία δπζηπρψο δελ αληηκεησπίζηεθαλ επαξθψο απφ ηελ 

πνιηηεία. Δηδηθφηεξα, εληφο ηνπ 2003, ην ΤΠΔΥΧΓΔ θαη ε ηφηε πνιηηηθή εγεζία 

ππνβάζκηζε αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ ππνζηήξημε πνπ παξείρε ζην Δζληθφ Θαιάζζην 

Πάξθν ηεο Εαθχλζνπ, κε απνηέιεζκα λα κε δνζεί ην ζχλνιν ηεο εηήζηαο επηρνξήγεζεο. 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ, απνδεηθλχεηαη φηη δελ έγηλαλ 

νηθνλνκηθέο θαηαρξήζεηο θαη φηη ην πξφβιεκα ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ 

εζηηάδεηαη θπξίσο ζηε ζρεδφλ κφληκε έιιεηςε νηθνλνκηθήο ξεπζηφηεηαο, θαζψο νη 

νηθνλνκηθέο επηρνξεγήζεηο είηε έθζαλαλ αξγά είηε δελ έθηαλαλ πνηέ, έηζη ψζηε λα είλαη 

αδχλαηνο ν ζσζηφο νηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε έγθαηξε ξχζκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ. χκθσλα κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Οξγάλσζε WWF Διιάο, νη ειιεληθέο 

αξρέο έρνπλ θάλεη ειάρηζηα γηα λα απνηξέςνπλ ηελ ππνβάζκηζε ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ 

Πάξθνπ ηεο Εαθχλζνπ ην 2005. «Σν ΤΠΔΥΧΓΔ δελ έρεη αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά 

ζηηο επαλεηιεκκέλεο θιήζεηο γηα επείγνπζα δξάζε, ψζηε λα ζηακαηήζεη ε θαηαζηξνθή 

κηαο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο απνηθίεο ηεο ρειψλαο ζηε Μεζφγεην».
4
 

Παξά ηα πξνβιήκαηα ζεζκηθνχ – νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο 

θαηάθεξε λα εγθαζηδξχζεη ην πξψην ειιεληθφ νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θξίζεθε αθελφο σο 

επηηπρεκέλν ζε 3 ειέγρνπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη αθεηέξνπ απφ ηελ ίδηα ηελ 

πξψελ Τπνπξγφ ΠΔΥΧΓΔ, σο ζεηηθή πηινηηθή εθαξκνγή κε βάζε ηελ νπνία ηδξχζεθαλ 

27 λένη θνξείο δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. Μία ηέηνηα δηαδηθαζία δε ζα 

ήηαλ δπλαηή ρσξίο ηηο ζπιινγηθέο δηεξγαζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηελ θαιή 

ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη ηε ζπλερή πξνζπάζεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ 

Πάξθνπ. Παξφιν απηά, ην 2005, νη εξγαδφκελνη ζην Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν ηεο 

                                                           
4
 www.wwf.gr 
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Εαθχλζνπ πξνρψξεζαλ ζε επίζρεζε εξγαζίαο ιφγσ ηε κε θαηαβνιήο ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ γηα έλα ρξφλν. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ είρε πξνζσξηλά 

αλαζηαιεί θαη ην Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν θαηέζηε αλελεξγφ ζε κία επνρή πνπ ρειψλεο 

θαη ηνπξίζηεο θαηέθιπδαλ ην λεζί. Οη ζπλέπεηεο ηεο ειιηπνχο θχιαμεο έγηλε πνιχ 

γξήγνξα νξαηφ, θαζψο θαηαγξάθεθαλ παξάλνκεο ακκνιεςίεο, θπθινθνξία νρεκάησλ 

ζηηο παξαιίεο σνηνθίαο, αλεμέιεγθηε ηνπνζέηεζε νκπξειψλ, φπσο θαη νηθνδνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ σο απνηέιεζκα έρνπλ ηελ απφιπηε ππνβάζκηζε ησλ παξαιηψλ 

σνηνθίαο ζε ζρέζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή, αηζζεηηθή θαη ηνπξηζηηθή αμία ηνπο. 

Κάζε ρξφλν ηαρχπινα ζθάθε εηζβάιινπλ ζηε ζαιάζζηα δψλε ηνπ Κφιπνπ ηνπ 

Λαγαλά κε θίλδπλν λα ηξαπκαηίζνπλ ή λα ζθνηψζνπλ ηηο ρειψλεο, ελψ ηνπξίζηεο 

εληνπίδνληαη ζηηο παξαιίεο σνηνθίαο αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Οη 

ακκφινθνη πνπ πξνζθέξνληαη γηα σνηνθία έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ. Σν βξάδπ, ν ζφξπβνο απφ ηα λπρηεξηλά θέληξα θαη ηα θψηα ηξνκάδνπλ θαη 

απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηηο ρειψλεο θαη ηνπο λενζζνχο. Ζ έληνλε φριεζε ησλ ρεισλψλ 

γίλεηαη αηζζεηή ιφγσ ηεο παξνπζίαο ησλ πνιιψλ ζθαθψλ, ηα νπνία δελ είλαη ζε ζέζε λα 

δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη ιηκεληθέο αξρέο 

ελεκεξψλνληαη θπξίσο απφ ηνπο εζεινληέο πνπ βξίζθνληαη ζηηο παξαιίεο σνηνθίαο γηα 

ηελ ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ, αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππαξρφλησλ θσιηψλ., 

Σα ζθάθε ζπλερίδνπλ λα εηζέξρνληαη αλελφριεηα, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππήξρε 

ζήκαλζε κέζα ζηηο ζαιάζζηεο δψλεο, θαη ε πξνζπάζεηα ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ ηδηνθηεηψλ θαληάδεη αλνχζηα.  

 

 

2.5.2 Αςθαίπεηα ζηην παπαλία ηηρ Γάθνηρ 

 

Ζ θαζπζηέξεζε πνπ παξαηεξήζεθε απφ ηνπο ππεπζχλνπο φζνλ αθνξά ζηηο 

απνδεκηψζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ γεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο πξνζηαζίαο 

ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο, θαη πνιιέο θνξέο ε κε θαηαβνιή ηνπο, έρεη πξνθαιέζεη ηελ 

έληνλε αληίζεζε ησλ θαηνίθσλ ζηηο πξνζπάζεηεο δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο. Έλαξμε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζεσξείηαη ε άξλεζε ηνπ θξάηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ 

αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Ζ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

φκσο, δελ είλαη εχθνιε απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα θαηαζηήκαηα είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

παξάλνκα. Οη κεγαιχηεξεο αληηδξάζεηο παξαηεξήζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Γάθλεο, κε 

απνηέιεζκα νη ληφπηνη λα ζπλερίδνπλ λα βάιινπλ θαηά ηνπ ζεζκνχ ηνπ Δζληθνχ 
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Θαιάζζηνπ Πάξθνπ θαη λα είλαη αληηκέησπνη κε ηνλ φπνηνλ Πξφεδξν ηνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο. Οη ηξεηο Πεξηβαιινληηθέο Οξγαλψζεηο πνπ δξνπλ ζηελ πεξηνρή 

θαηαγγέιινπλ παξάλνκεο ελέξγεηεο πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ νηθνινγηθή αθεξαηφηεηα ηνπ 

Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ κε ηελ αλνρή πνπ δείρλεη ην ΤΠΔΥΧΓΔ, ην νπνίν απφ ηε 

κία πιεπξά είλαη πηεδφκελν απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα ιάβεη άκεζα κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ απφ ην 

Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Κνηλνηήησλ, απφ ηελ άιιε κεξηά, φκσο, δελ πξνρσξά ζηελ 

θαηεδάθηζε ησλ απζαίξεησλ θηηξίσλ ζηε Γάθλε θαη αγλνεί ηηο ακεηάθιεηεο απνθάζεηο 

ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ. 

Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ ηεο Εαθχλζνπ έρεη 

θαηαθχγεη ζηε ζχλαςε «κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο θαη θαηαλφεζεο» κε ηνπο ηδηνθηήηεο 

ησλ απζαίξεησλ θηηζκάησλ ζηελ πξνζηαηεπφκελε παξαιία σνηνθίαο ηεο Γάθλεο. ην 

Μλεκφλην ζπκθσλείηαη φηη νη ηδηνθηήηεο ησλ παξάλνκσλ θηηξίσλ ζα επηθέξνπλ κε δηθά 

ηνπο έμνδα ηηο αηζζεηηθέο ή άιιεο βειηηψζεηο πνπ ζα ππνδείμεη ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο. 

ην πιαίζην απηφ, ηα απζαίξεηα ηεο Γάθλεο βειηηψλνληαη, ελψ λέεο θαηαζθεπέο 

πινπνηνχληαη απφ ηνλ ίδην ην Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Πάξθνπ. Σα απζαίξεηα ηεο Γάθλεο 

απνηεινχλ ηελ πέηξα ηνπ ζθαλδάινπ ζχκθσλα κε ηηο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, 

θαζψο ε επξσθαηαδίθε πνπ εθδφζεθε ελαληίνλ ηεο Διιάδαο ην 2002 έδηλε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζε απηήλ ηε δηεζλνχο ζεκαζίαο νηθνινγηθή 

πεξηνρή. Σα Μλεκφληα πλεξγαζίαο ππνγξάθηεθαλ ζηα πιαίζηα ελφο Πηινηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο παξαιίαο ηεο Γάθλεο, γηα ην νπνίν έρνπλ ελεκεξσζεί 

ιεπηνκεξψο εθπξφζσπνη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ Πξφεδξνο ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ 

Πάξθνπ ζηελ αλνηρηή επηζηνιή ηεο «Καηαζηξεπηηθή Καηεδάθηζε ή Δπνηθνδνκεηηθή 

πλεξγαζία», εθθξάδεη ηελ άπνςή ηεο ιέγνληαο φηη ιφγσ ηεο ζεηηθήο παξνπζίαο ηνπ 

Πάξθνπ ζηε Γάθλε θαη ηεο πξφζπκεο ζπλεξγαζίαο ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ, εθαξκφζηεθε 

απφ θνηλνχ έλα απνηειεζκαηηθφ θαη θαηάιιειν πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο δσήο 

θαη ησλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο. 

Ζ ζπκκαρία απηή θάλεθε λα θαηαξξέεη, φηαλ ε Πνιενδνκία Εαθχλζνπ επέβαιε 

κεγάια ρξεκαηηθά πξφζηηκα ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ απζαηξέησλ. Οη θάηνηθνη ηεο Γάθλεο 

θηλήζεθαλ δηθαζηηθά, απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ππνζρέζεηο πνπ ηνπο είραλ δνζεί εθ κέξνπο 

ηεο Πξνέδξνπ κε ηελ ππνγξαθή ησλ Μλεκνλίσλ δελ ηεξήζεθαλ. Έηζη, απφ ηηο 4 

Οθησβξίνπ ηνπ 2006 νη θάηνηθνη ηεο Γάθλεο έθιεηζαλ ην δξφκν πνπ νδεγεί ζηελ 

παξαιία, απαγνξεχνληαο ηελ πξφζβαζε ζηνπο θχιαθεο, ζηνπο επηζηήκνλεο θαη ζε 

άιινπο επηζθέπηεο. Πιένλ, ε πξφζβαζε ζηελ πξνζηαηεπφκελε παξαιία ήηαλ δπλαηή 
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κφλν κε ηε ζπλνδεία αζηπλνκίαο. Ζ θαηάζηαζε έγηλε αθφκα πην έθξπζκε κεηά ηε κεγάιε 

ππξθαγηά πνπ μέζπαζε ζηελ παξαιία, κε απνηέιεζκα λα απεηιεζνχλ αλζξψπηλεο δσέο 

θαη λα θαεί φιε ε βιάζηεζε πνπ θαιχπηεη ηνπο γχξσ ιφθνπο. χκθσλα κε ηα ηνπηθά θαη 

εζληθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, πην πηζαλή αηηία ηεο ππξθαγηάο ζεσξείην ν 

εκπξεζκφο. Απφ ηε ζθνπηά ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζαιάζζησλ ρεισλψλ, αλ θαη ε ππξθαγηά 

δε βξηζθφηαλ ζηελ παξαιία γηα λα απεηιήζεη άκεζα ηηο θσιηέο απηήο ηεο ρξνληάο, 

σζηφζν επεξεάδεη έληνλα ηε κνξθή ηεο παξαιίαο θαη επνκέλσο ηε θσιενπνίεζε. ε 

παιαηφηεξε ππξθαγηά πνπ είρε μεζπάζεη ζηα εθάληα, θαηαζηξέθνληαο ηε ζακλψδε 

βιάζηεζε ζηνπο γχξσ ιφθνπο, πξνθιήζεθε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο θαηά ηηο 

βξνρνπηψζεηο. Σν εθηεζεηκέλν ρψκα απφ ηνπο ιφθνπο κεηαθέξεηαη ζηελ παξαιία κε ηηο 

βξνρέο θαη θαηαθάζεηαη, αιιάδνληαο ηελ παξαιία θαηά ηφπνπο, αιιά θαη ηε ζχζηαζε ηεο 

άκκνπ, θαζηζηψληαο ηελ ηειεπηαία αθαηάιιειε γηα ηηο ζαιάζζηεο ρειψλεο. 

 

 

2.5.3 Μεηεγκαηάζηαζη ηος ΦΥΤΑ 

 

Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ παξακέλεη άιπην είλαη ε κειέηε γηα ηελ 

θαηαζθεπή λένπ ΥΤΣΑ εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ Πάξθνπ, πνπ αθφκα βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

Παξάιιεια, νη θάηνηθνη ησλ πεξηνρψλ Καιακάθη θαη Βαζηιηθφ πξνβαίλνπλ ζηνλ 

απνθιεηζκφ ηνπ ΥΤΣΑ. Ο ΥΤΣΑ πνπ ιεηηνπξγεί εληφο ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ 

έρεη ζρεδφλ θνξεζηεί θαη ξππαίλεη ηνμηθά ην θαηαθχγην ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο. Σα κέιε 

ηνπ Κιηκαθίνπ Διέγρνπ Πνηφηεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο Ννκαξρίαο Εαθχλζνπ ζηελ 

ηειεπηαία έθζεζή ηνπο αλαθέξνπλ αθφκε θαη ελδείμεηο επηξνθηζκνχ ζηε ζάιαζζα ηεο 

πεξηνρήο. Σα θχθηα πνιιαπιαζηάδνληαη γξήγνξα εμαηηίαο ηεο ξχπαλζεο θαη δεκηνπξγνχλ 

ζπλζήθεο αζθπμίαο γηα ηα ςάξηα θαη ηνπο ππφινηπνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο
5
. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Καζαξηφηεηαο ζπλαληήζεθε κε ηνλ Τθππνπξγφ 

Πεξηβάιινληνο γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη παξφηη δε δφζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο 

δεζκεχζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Τθππνπξγνχ, σζηφζν ππνζηήξημε φηη εθφζνλ ιάβεη 

νινθιεξσκέλεο θαη εκπεξηζηαησκέλεο πξνηάζεηο, ζα πξνβεί ζε αλάινγα έξγα. Ηδηαίηεξε 

αλαθνξά έγηλε ζην πςειφ θφζηνο εξγαζηψλ πνπ ζα απαηηνχληαλ γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε 

ηνπ ΥΤΣΑ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, άξα ν πθηζηάκελνο ΥΤΣΑ ελδέρεηαη λα παξακείλεη ζηε ζέζε ηνπ, 

                                                           
5
 www.kee.gr 



36 
 

δειαδή εληφο ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ. 

Μία άιιε εζηία ξχπαλζεο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Πάξθνπ είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

παξάλνκεο ρσκαηεξήο ζην φξνο θνπφο. Σν 2007 νη Δπηζεσξεηέο Πεξηβάιινληνο ηνπ 

ΤΠΔΥΧΓΔ είραλ επηβάιεη πξφζηηκν €16.500 ζην χλδεζκν Καζαξηφηεηαο Γήκσλ 

Εαθχλζνπ γηα ηελ αλεμέιεγθηε ιεηηνπξγία ηνπ ΥΤΣΑ. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

πεξηιακβάλεηαη δεμακελή πγξψλ ιπκάησλ, ε νπνία ζπρλά βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε 

θνξεζκνχ, κε απνηέιεζκα ηνμηθά λα θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα, δίπια απφ ηελ παξαιία 

ησλ εθαλίσλ, ηε ζεκαληηθφηεξε παξαιία σνηνθίαο. Ο χλδεζκνο Καζαξηφηεηαο 

αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζή ηνπ λα αλαβαζκίζεη ηελ ππάξρνπζα κνλάδα, ηε ζηηγκή πνπ 

είλαη νξαηφο πιένλ ν θίλδπλνο λα θαηαξξεχζεη ηνηρίνπ ηνπ ΥΤΣΑ θαη λα θαηαιήμνπλ ηα 

απνξξίκκαηα ζηνλ Κφιπν ηνπ Λαγαλά. 

Σν 2005 μεθίλεζε ε δηαδηθαζία πξνθαηαξθηηθήο πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ πεξηνρψλ γηα ην λέν ΥΤΣΑ, ε νπνία νινθιεξψζεθε ην 

2008. Απφ ηφηε, φκσο, ν χλδεζκνο κε ζηήξημε ησλ δεκάξρσλ θαη ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο 

ηνπ λεζηνχ, δελ έρεη πξνβεί ζηηο αλάινγεο ελέξγεηεο, αληηζέησο επηκέλεη ζηε δεκηνπξγία 

λένπ ΥΤΣΑ δίπια ζην ζεκεξηλφ. Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο κε απφθαζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ, 

θαη παξά ηηο δηαθσλίεο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Οξγαλψζεσλ, γλσκνδφηεζε ζεηηθά γηα ηελ 

επέθηαζε ηνπ ΥΤΣΑ Εαθχλζνπ πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Πάξθνπ. Σα αλάινγα 

έξγα γηα ηελ επέθηαζε πξαγκαηνπνηνχληαη, αλ θαη ε απφθαζε απηή είλαη ελάληηα ηεο 

ηζρχνπζαο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πνπ δελ επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε ΥΤΣΑ εληφο 

ζεζκνζεηεκέλσλ πεξηνρψλ πξνζηαζίαο. 

 

 

2.5.4 Αλιεία με μησανόηπαηερ 

 

χκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ 1997/2006 ζρεηηθά κε ηα κέηξα 

δηαρείξηζεο γηα ηε βηψζηκε εθκεηάιιεπζε ησλ αιηεπηηθψλ πφξσλ ζηε Μεζφγεην 

Θάιαζζα, νξίδεηαη σο ειάρηζηε απφθαζε απφ ηελ αθηή γηα ηε ρξήζε δηθηχνπ ηξάηαο ε 

απφζηαζε ηνπ 1,5 λαπηηθνχ κηιίνπ. Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε ηεο 5
εο

 Μαξηίνπ 2008 (ΦΔΚ 

368) ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, πνπ επηηξέπεη ηελ αιηεία κε 

κεραλφηξαηεο ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ απηή πνπ νξίδεη ν Δπξσπατθφο Καλνληζκφο, 

κεηψλνληαο ηελ ζην 1 λαπηηθφ κίιη, νδήγεζε ζηελ αίηεζε αλάθιεζήο ηεο απφ ηηο 

πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο ΑΡΥΔΛΧΝ, Γίθηπν Μεζφγεηνο Ο, MOm – Δηαηξία 

Μειέηεο θαη Πξνζηαζίαο ηεο Μεζνγεηαθήο Φψθηαο, Greenpeace θαη WWF Διιάο. Οη 
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Πεξηβαιινληηθέο Οξγαλψζεηο θαινχλ ηνλ Τπνπξγφ λα πξνρσξήζεη ζηελ νπζηαζηηθή 

εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ γηα ηελ αιηεία, ζηνρεχνληαο ζηε βηψζηκε 

δηαρείξηζε ησλ ζαιάζζησλ πφξσλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζε κία βηψζηκε αιηεία πνπ εμαζθαιίδεη 

καθξνρξφληα ηελ επεκεξία ησλ αιηέσλ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε παξέθθιηζε απφ ηνλ θαλνληζκφ επηηξέπεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη δελ επηθέξεη «θακία ζεκαληηθή επίπησζε ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ». Κάηη ηέηνην δελ 

ηεθκεξηψλεηαη απφ ηα ππάξρνληα επηζηεκνληθά θαη πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα. 

Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Θαιάζζησλ Δξεπλψλ πνπ 

απνδεηθλχνπλ φηη ε κεραλφηξαηα είλαη ην ιηγφηεξν επηιεθηηθφ απφ φια ηα αιηεπηηθά 

εξγαιεία, κε παξεκπίπηνληα αιηεχκαηα θαη απνξξίςεηο (δειαδή κε εκπνξεχζηκνπο 

ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο πνπ αιηεχνληαη θαη κεηά πεηηνχληαη), πνπ θηάλνπλ ην 44% θαηά 

κέζν φξν εηεζίσο. Παξάιιεια, ε κεραλφηξαηα έρεη ηηο πην θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο 

ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, δεδνκέλνπ φηη φηαλ ζχξεηαη ζην βπζφ πξνθαιεί ζεκαληηθέο 

δεκηέο ζηνπο ζαιάζζηνπο βηνηφπνπο, αλαζεθψλνληαο ηελ άκκν θαη αιιάδνληαο ηε κνξθή 

ησλ πνιχ ζεκαληηθψλ γηα πνιινχο νξγαληζκνχο ππνζαιάζζησλ ιφθσλ. 

Παξφιν απηά, ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ πξνρψξεζε ζε 

ξπζκίζεηο αληίζεηεο κε ην πλεχκα ηνπ θαλνληζκνχ, ρσξίο λα πξνβεί ζε δηάινγν κε ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη ρσξίο λα εθαξκφζεη ηελ αλαγθαία πξνιεπηηθή πξνζέγγηζε, 

κε ιακβάλνληαο νπζηαζηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ ζαιάζζησλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζήο ηνπο. Δίλαη θαλεξφ φηη ε 

επηζηξνθή ζε ξπζκίζεηο ηνπ παξειζφληνο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηε ζεκεξηλή 

θαηάζηαζε ησλ ηρζπαπνζεκάησλ δελ απνηειεί ιχζε, απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ππεχζπλνη 

παξαδέρνληαη φηη ηα πεξηζζφηεξα βελζνπειαγηθά είδε βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ζρεηηθήο 

ππεξαιίεπζεο. Παξά ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο, είλαη 

γεγνλφο φηη αξθεηνί είλαη νη ςαξάδεο πνπ αιηεχνπλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο ειάρηζηεο 

απφζηαζεο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ζήκα θηλδχλνπ γηα ηνλ αιηεπηηθφ πινχην ησλ πεξηνρψλ ηνπ 

δηθηχνπ Natura 2000 θαη ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ ηεο Εαθχλζνπ εμέπεκςε πξνο 

ηηο αξκφδηεο αξρέο ν Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ Παξάθηησλ Αιηέσλ ππνζηεξίδνληαο πσο ηα 

βαξηά αιηεπηηθά εξγαιεία επζχλνληαη γηα ηε κεγάιε θαηαζηξνθή ηεο ζαιάζζηαο 

ρισξίδαο θαη παλίδαο ηνπ Κφιπνπ ηνπ Λαγαλά, ελψ δε ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο λαπηηθνχ αηπρήκαηνο, νχηε γίλνληαη νη απαξαίηεηεο έξεπλεο 

θαη κειέηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ. 
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2.6 Δπξσπατθέο Κπξψζεηο θαη Παξαδείγκαηα 

 

Οη γεληθνί ζηφρνη πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Δζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία ζε ζρέζε 

κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ζηε θχζε θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα, αθνξνχλ 

ζηελ αλάζρεζε ηεο απψιεηαο θαη πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε επίπεδν ρψξαο, ζηε 

δηαηήξεζε ησλ πιένλ ζεκαληηθψλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο 

ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη, ηέινο, ζηελ ελίζρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ηνπ θνηλνχ γηα ζέκαηα αεηθνξηθήο αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Οη γεληθνί απηνί ζηφρνη κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζηνπο αθφινπζνπο 

επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο γηα ην δηάζηεκα 2007-2015: 

- Πξνζηαζία θαη δηαηήξεζεο απεηινχκελσλ εηδψλ ρισξίδαο, παλίδαο θαη νηθνηφπσλ ζηελ 

επηθξάηεηα ηεο ρψξαο. 

- Γηαζθάιηζε ηεο επνπηείαο ηεο θαηάζηαζεο ηεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ θαη ησλ ηχπσλ 

νηθνηφπσλ θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

- Αεηθνξηθή ρξήζε γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ γαηψλ θαη επηιεγκέλσλ αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ 

γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

- Γηαηήξεζε ηεο πνηθηιφηεηαο ηνπ ηνπίνπ. 

- Δλζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηηο αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο. 

- Οινθιήξσζε ηνπ δηθηχνπ Natura 2000. 

- Λήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα έλα ζπλεθηηθφ, νινθιεξσκέλν θαη ζπγθεθξηκέλν 

ζχζηεκα πξνζηαζίαο, έηζη ψζηε ζηνπο ηφπνπο Natura 2000 λα απνθεχγεηαη ε 

ππνβάζκηζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ. Δπηπιένλ, ιήςε ησλ 

αλαγθαίσλ κέηξσλ δηαηήξεζεο, θαζψο θαη ησλ δεφλησλ θαλνληζηηθψλ, δηνηθεηηθψλ ή 

ζπκβαηηθψλ κέηξσλ ζηηο Δηδηθέο Εψλεο Γηαρείξηζεο. 

- Δλδπλάκσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο 

ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ηνπ θνηλνχ φζνλ αθνξά ζηε ζεκαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο. 

Παξά ηηο απζηεξέο λνκνζεζίεο θαη ηνπο ειέγρνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

Θαιάζζηνπ Πάξθνπ, ε εθαξκνγή ηνπο δελ είλαη πάληα εχθνιε. Παξαηεξήζεθαλ 

θαηλφκελα θαηαπάηεζεο ησλ απζηεξά πξνζηαηεπφκελσλ ρεξζαίσλ πεξηνρψλ ηνπ 

Πάξθνπ, φπνπ ηνπνζεηήζεθαλ εθαηνληάδεο νκπξέιεο θαη μαπιψζηξεο πέξα απφ ηα 

επηηξεπφκελα φξηα, ιεηηνχξγεζαλ παξάλνκα πνιιά απζαίξεηα κπαξ, ηαβέξλεο θαη ρψξνη 

ζηάζκεπζεο, ελψ ζθάθε θηλνχληαλ θαη αγθπξνβνινχζαλ κέζα ζηηο απαγνξεπκέλεο 

ζαιάζζηεο δψλεο. Απηνθίλεηα, κνηνζπθιέηεο θαη άινγα έθαλαλ δηαξθψο βφιηεο ζηνπο 
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ακκφινθνπο θαη ε έιιεηςε θχιαμεο επέηξεςε ζηνπο ηνπξίζηεο λα ελνρινχλ ηηο ρειψλεο 

πνπ θψιηαδαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. 

Μέρξη θαη ην 2006, νη Πεξηβαιινληηθέο Οξγαλψζεηο ζπλέρηδαλ λα θαηαγγέιινπλ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή ηεο Γάθλεο, θνληά ζηελ παξαιία ησλ 

εθαλίσλ, φπσο πεξαηηέξσ ηζηκεληνπνίεζε ηεο παξαιίαο, ππνβάζκηζε ησλ ζηλψλ, 

αλέγεξζε λέσλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ θαη θηηξίσλ, θνπή δέληξσλ θαη ζάκλσλ, θαζψο 

θαη ακκνιεςία γηα νηθνδνκηθή ρξήζε. Έηζη, ην 2002, ε Διιάδα ηηκσξήζεθε κε πξφζηηκν 

απφ ην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, δηφηη δελ κπφξεζε λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο δεζκεχζεηο ηεο γηα απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο ζηε 

Εάθπλζν, πνπ πξνζηαηεχεηαη λνκηθά σο Θαιάζζην Πάξθν. 

Ο πεξηνξηζκφο ηεο πεξεηαίξσ νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, θαζψο θαη ε αλφξζσζε θαη 

απνθαηάζηαζε ησλ ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ, είλαη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα 

δξνκνινγεζνχλ άκεζα. Ζ απνθαηάζηαζε ησλ ζηλψλ κε ηελ εκθχηεπζε θαηάιιεισλ 

θπηηθψλ εηδψλ ζα νδεγήζεη ζηε ζηαδηαθή επαλαθνξά ησλ ζεκαληηθψλ απηψλ βηνηφπσλ 

θαη ζα κεηψζεη ηα θαηλφκελα δηάβξσζεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο αθηέο. Ζ θαηαζθεπή 

ηνηρσκάησλ θαη θπκαηνζξαπζηψλ πξέπεη λα γίλεη κφλν κεηά απφ εκπεξηζηαησκέλε 

κειέηε ηνπ πδξνδπλακηθνχ θαη γεσκνξθνινγηθνχ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο θαη κφλν κε 

ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ πιηθψλ. ηα πιαίζηα ηέηνησλ απνθάζεσλ, θαηαζθεπάζηεθε ε 

μχιηλε πξνβιήηα ζην Μαξαζσλήζη, πνπ δηεπθφιπλε ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηαρείξηζε ησλ 

πνιιψλ επηζθεπηψλ θαη ηνπ ππεξβνιηθά κεγάινπ αξηζκνχ ζθαθψλ πνπ έθηαλαλ ζην 

λεζάθη. 

Έλαο ηξφπνο πξνθχιαμεο ησλ επαίζζεησλ παξάθηησλ νηθνζπζηεκάησλ απφ ηηο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε δψλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

νη ρψξνη γηα ζηάζκεπζε θαη αλαςπρή (εζηηαηφξηα θαη θέληξα δηαζθέδαζεο) 

δεκηνπξγνχληαη καθξηά απφ ηηο αθηέο θαη ηηο ζίλεο. Δίλαη, επίζεο, απαξαίηεηε ε 

δεκηνπξγία ππνδνκψλ ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο, φπσο ζχγρξνλα αξδεπηηθά έξγα, πνπ ζα 

εμαζθαιίζνπλ θαιήο πνηφηεηαο πφζηκν λεξφ, κνλάδεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, βηνινγηθφο 

θαζαξηζκφο θαη εθηεηακέλα πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο 

ξχπαλζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο πφιεο Κάιβηα ηεο Ηζπαλίαο, κηαο θαη’ 

εμνρήλ κεζνγεηαθήο ηνπξηζηηθήο πφιεο, ε νπνία ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 

παξνπζίαζε ζεκάδηα θνξεζκνχ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο ήηαλ ε αλεξγία θαη 

ε ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ ηνπηθψλ πφξσλ (Cameron 2003). ηα ηέιε ηνπ 1994 νη ηνπηθέο 

αξρέο θαηάιαβαλ φηη ν ηνπξηζηηθφο θαη νηθνλνκηθφο θαηήθνξνο ήηαλ αλαπφθεπθηνο. 
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Έηζη, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηεο πφιεο πήξε ηε γελλαία απφθαζε θαη αλέζεζε ζε κηα 

νκάδα εηδηθψλ ζπκβνχισλ ην έξγν ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ηεο πφιεο πξνο κία πεξηζζφηεξν βηψζηκε 

θαηεχζπλζε. Έλα ρξφλν κεηά, παξνπζηάζζεθε ε «Σνπηθή Αηδέληα 21 γηα ηελ Κάιβηα» 

θαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 1996, κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο φισλ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη ησλ 

θαηνίθσλ, ραξάρηεθε έλαο λένο δξφκνο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

Αθνινχζεζαλ δξαζηηθέο αιιαγέο πνπ πεξηειάκβαλαλ ηελ θαηεδάθηζε θηηξίσλ θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ παξάθηησλ απηψλ πεξηνρψλ, ηνλ απνραξαθηεξηζκφ κεγάιεο έθηαζεο 

γεο σο νηθνδνκήζηκε, ηε καηαίσζε θαηαζθεπήο ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ ρσξεηηθφηεηαο 

40.000 θιηλψλ, ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ αλαθχθισζεο θαη επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη ηε 

κεηαηξνπή ηνπ παξάθηηνπ δξφκνπ ζε ρψξν πεξηπάηνπ, αλαςπρήο θαη πάξθνπ. Ζ 

πινπνίεζε ησλ ηνικεξψλ απηψλ ηνκψλ κεηέηξεςε ηελ πφιε ζε έλα δπλακηθφ ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ θη έλα απφ ηα πην γλσζηά ζέξεηξα ηεο Ηζπαλίαο. 

Έλα άιιν παξάδεηγκα, άμην αλαθνξάο, έρεη λα θάλεη κε ηα αιηεπηηθά εξγαιεία, ζηα 

νπνία πνιιέο ρειψλεο εκπιέθνληαη ηπραία. Γηεζλψο γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηε κείσζε 

ησλ εκπινθψλ ή ηελ απηφκαηε απειεπζέξσζε ησλ ρεισλψλ πνπ ζπιιακβάλνληαη. Έηζη, 

ζε νξηζκέλεο ρψξεο έρεη εθαξκνζηεί ην TED (Turtle Excluder Device), ην νπνίν 

απηφκαηα απειεπζεξψλεη ηηο ρειψλεο πνπ πηάλνληαη ζε ηξάηεο. Δπίζεο γίλεηαη έξεπλα γηα 

ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ ηχπνπ αγθηζηξηνχ (circle hock) γηα ηφλνπο θαη μηθίεο, ζην νπνίν 

νη ρειψλεο πηάλνληαη πην δχζθνια ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά αγθίζηξηα. Γπζηπρψο, θάηη 

αληίζηνηρν είλαη πνιχ δχζθνιν λα εθαξκνζηεί ζηα κηθξήο θιίκαθαο αιηεπηηθά εξγαιεία, 

φπσο ζηα ζηαηηθά δίρηπα θαη ζηα παξαγάδηα βπζνχ. 

 

 

2.7 Αλαθεθαιαίσζε 

 

Ζ ζεκεξηλή πνιηηηθή εγεζία θιεξνλφκεζε αθελφο έλα πξφβιεκα πνπ ρξήδεη 

άκεζεο αληηκεηψπηζεο θαη αθεηέξνπ έλα ελ δπλάκεη ζεζκφ, ηνπ νπνίνπ ε ζπλέρηζε ζα 

επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. Έρνπλ 

πεξάζεη πεξηζζφηεξα απφ 10 ρξφληα απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, 

αιιά νη πεξηζζφηεξνη ζηφρνη ηνπ έρνπλ κείλεη απιψο θαηαγεγξακκέλνη ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβέξλεζεο. Οη πεξηζζφηεξνη πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνχλ θαη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο 

πεξηνρήο θαη ζηνπο επηζθέπηεο ηεο ζπλήζσο δελ ηεξνχληαη, ελψ ηα δηνηθεηηθά 

πξνβιήκαηα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο παξακέλνπλ έληνλα ιφγσ ησλ δηαθσληψλ ησλ 
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ππεπζχλσλ θαη ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, αιιά εμαηηίαο θαη ησλ αληηδξάζεσλ ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο. ηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη νη ζπλεξγαζίεο ηνπ Πάξθνπ ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν, πνπ κέρξη ηψξα κφλν ζεηηθά απνηειέζκαηα έρνπλ λα επηδείμνπλ. Έηζη, 

έγθεηηαη ζηνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο ην αλ ζα εληζρπζεί ην Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν ηεο 

Εαθχλζνπ κε κηα επξχηεξε πξννπηηθή δηαηήξεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Πεξηβαιινληηθέο Οξγαλψζεηο θαη ζχκθσλα 

κε ηα επξσπατθά πξφηππα, ή αλ ζα δηαησληζηνχλ ηα φπνηα πξνβιήκαηα, κε νξαηά ηα 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Κνηλνηήησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

ΘΑΛΑΗΔ ΥΔΛΩΝΔ CARETTA CARETTA 

 

 

3.1 Δηζαγσγή 

 

Δθηά είδε ζαιαζζίσλ ρεισλψλ απαξηζκνχληαη ζηηο κέξεο καο θαη απνηεινχλ 

κεξηθά απφ ηα παιηφηεξα είδε δψσλ ηνπ πιαλήηε καο. Με ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαηάθεξαλ λα επηβηψζνπλ γηα εθαηνκκχξηα ρξφληα. Παξφιν απηά, 

είλαη απνιχησο εμαξηεκέλεο απφ ηε ζηεξηά, αθνχ εθεί νινθιεξψλεηαη ν βηνινγηθφο ηνπο 

θχθινο. Σν γεγνλφο φηη εμαξηψληαη θαη απφ ηε ζάιαζζα γηα ηελ δηαηξνθή θαη ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπο, αιιά θαη απφ ηε ζηεξηά γηα ηε δηαηψληζή ηνπο, απμάλεη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ. 

Ζ εμειηθηηθή ηνπο πνξεία δελ έρεη θαζνξηζηεί πιήξσο, αιιά πηζηεχεηαη φηη φιεο νη 

ζαιάζζηεο ρειψλεο πξνέξρνληαη απφ έλαλ θνηλφ πξφγνλν ηεο θξεηηδηθήο πεξηφδνπ, αλ θαη 

νη αληίζηνηρεο απνδείμεηο δελ ππάξρνπλ. Μέρξη ηψξα φκσο, ηα παιαηφηεξα απνιηζψκαηα 

πνπ έρνπλ βξεζεί, επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Γχν είλαη νη 

νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο ππάγνληαη φιεο νη ζαιάζζηεο ρειψλεο ζήκεξα, άζρεηα κε ηελ 

νκνηφηεηα ηεο εμσηεξηθήο κνξθνινγίαο ηνπο θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπο. Δπηζηεκνληθέο 

έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ ηελ αληαιιαγή γνληδίσλ κεηαμχ νξηζκέλσλ απφ ηηο νηθνγέλεηεο 

απηέο. 

Πεξαηηέξσ επηζηεκνληθέο έξεπλεο είλαη απαξαίηεηεο, φρη κφλν γηα ηε δηεπθξίληζε 

ησλ δηαδξνκψλ πνπ αθνινπζνχλ νη ρειψλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ηνπο 

πεξηφδνπ, αιιά θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε πεξηζζνηέξσλ πιεξνθνξηψλ γηα φια ηα ζηάδηα 

ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο. ήκεξα είλαη ηεθκεξησκέλν ην γεγνλφο φηη νη πιεζπζκνί ησλ 

ρεισλψλ πνπ απαληψληαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο 

θχθινπο δσήο. Δπηπιένλ, ε παξνπζία ηνπο ζε ελδηαηηήκαηα θαηά κήθνο φισλ ησλ 

σθεαλψλ θαη ε σνηνθία ηνπο ζε παξαιίεο πνιιψλ ρσξψλ θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα 

ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν. 

Ζ ζήξεπζε ησλ ζαιαζζίσλ ρεισλψλ είηε γηα ην θξέαο ηνπο είηε γηα ηα απγά ηνπο ή 

ην θέιπθφο ηνπο έρεη κεησζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, δελ παχεη λα ππάξρεη φκσο ζε ρψξεο 

κε ειιηπή εθαξκνγή ησλ λφκσλ. Χζηφζν, αθφκα θαη απφ ηνπο ιανχο πνπ έρνπλ εληάμεη 
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ηηο ρειψλεο ζηε βαζηθή ηνπο δηαηξνθή, ειάρηζηα είλαη γλσζηά γηα ηηο αζζέλεηεο πνπ ηηο 

πξνζβάιινπλ θαη κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζηνλ άλζξσπν. Ζ ηαηξηθή ησλ ρεισλψλ είλαη 

γεληθά πξφζθαηε, αλ θαη νη αζζέλεηεο ηνπο επζχλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηε 

ζλεζηκφηεηά ηνπο θαηά ηφπνπο. 

ην θεθάιαην απηφ, πεξηγξάθεηαη ε εμειηθηηθή πνξεία ησλ ζαιαζζίσλ ρεισλψλ, 

θαζψο θαη ηα ελδηαηηήκαηα ζηα νπνία απαληψληαη, φπσο θαη νη απεηιέο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηα κνξθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζηνηρεία ηνπ βηνινγηθνχ θχθινπ ηνπ είδνπο Caretta caretta, απφ 

ηε ζηηγκή πνπ απηφ απνηειεί ην είδνο-ζηφρν γηα ην νπνίν γίλνληαη πξνζπάζεηεο 

πξνζηαζίαο ζην Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν ηεο Εαθχλζνπ.  

 

 

3.2 Δμειηθηηθή πνξεία 

 

Οη ζαιάζζηεο ρειψλεο ππάξρνπλ ζηνλ πιαλήηε καο γηα πεξηζζφηεξα απφ 180 

εθαηνκκχξηα ρξφληα θαη είλαη απφ ηνπο παιαηφηεξνπο νξγαληζκνχο ζηε γε. Δίλαη εξπεηά 

πνπ έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, εμαξηψληαη φκσο απφιπηα απφ ηε 

ζηεξηά γηα ηε δηαηψληζή ηνπο, αθνχ εθεί νινθιεξψλεηαη ν βηνινγηθφο ηνπο θχθινο κε ηελ 

σνηνθία θαη ηελ επαθφινπζε εθθφιαςε ησλ λενζζψλ. Δθηηκάηαη φηη φιεο νη ζεκεξηλέο 

ζαιάζζηεο ρειψλεο έρνπλ πξνέξζεη απφ έλα θνηλφ πξφγνλν ηεο Κξεηηδηθήο Πεξηφδνπ. 

Παξφιν απηά, αληίζηνηρεο απνδείμεηο γηα έλα θνηλφ πξφγνλν δελ έρνπλ αθφκα βξεζεί. Σα 

παιαηφηεξα απνιηζψκαηα ρεισλψλ πνπ βξέζεθαλ θαηαηάζζνληαη ζηελ Ηνπξαζηθή 

Πεξίνδν (210 εθαηνκκχξηα ρξφληα πξηλ). Ζ πην πξσηφγνλε ρειψλα πνπ είλαη γλσζηή 

ζήκεξα, ε Proganochelys, ήηαλ έλα βαξηά νπιηζκέλν δψν, κε νξηζκέλα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λα εκθαλίδνληαη θαη ζηηο ζεκεξηλέο ρειψλεο (Schifino 2007). Έλα 

απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη θαη ην θέιπθνο, απνηεινχκελν απφ πνιιά νζηά, 

αλάκεζά ηνπο θαη ηα πιεπξά, ελσκέλα κεηαμχ ηνπο γηα ην ζρεκαηηζκφ κίαο εληαίαο 

πιάθαο. Ζ εμσηεξηθή κνξθνινγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρειψλαο απεηθνλίδεηαη ζην 

Παξάξηεκα, φπσο θαη ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά φισλ ησλ εηδψλ ησλ ζαιάζζησλ 

ρεισλψλ. 

ηα κέζα ηεο Ηνπξαζηθήο Πεξηφδνπ, γελεαινγία ησλ ρεισλψλ ρσξίζηεθε ζε δχν 

κεγάινπο θιάδνπο, ηηο ρειψλεο κε «ιαηκφ πιεπξηθνχ ηχπνπ», νη νπνίεο γηα λα 

πξνζηαηεπηνχλ δηπιψλνπλ ην ιαηκφ ηνπο πξνο ηε κία πιεπξά ηνπ ζψκαηφο ηνπο, θαη ηηο 

ρειψλεο κε «ιαηκφ θξπθνχ ηχπνπ», πνπ απνηξαβνχλ ην θεθάιη ηνπο κέζα ζην θέιπθφο 
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ηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. Οη ρειψλεο ηνπ πξψηνπ θιάδνπ εμειίρζεθαλ ζε πνιιά είδε 

ζαιάζζησλ ρεισλψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Κξεηηδηθήο Πεξηφδνπ, αιιά φια απηά ηα είδε 

έρνπλ εμαθαληζηεί ζήκεξα. χγρξνλεο ρειψλεο απηνχ ηνπ ηχπνπ δνπλ ζηηο κέξεο καο ζε 

γιπθά λεξά. Οη ζαιάζζηεο ρειψλεο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα μεθίλεζαλ απφ ηελ Κξεηηδηθή 

Πεξίνδν απφ ην δεχηεξν θιάδν ησλ ρεισλψλ, ηηο ρειψλεο κε «ιαηκφ θξπθνχ ηχπνπ», ζηηο 

νπνίεο θαηαηάζζεηαη θαη ε πιεηνςεθία ησλ ρεισλψλ ζήκεξα, αλ θαη πνιιέο νηθνγέλεηεο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ εμαθαλίζηεθαλ ζηελ Πξψηκε Κξεηηδηθή Πεξίνδν. 

Οη θαηαγξαθέο ησλ απνιηζσκάησλ πξηλ ηα ηέιε ηεο Κξεηηδηθήο Πεξηφδνπ ήηαλ 

ειάρηζηεο. Ζ θξεηηδηθή ζαιάζζηα ρειψλα, Archelon ischyros, ε κεγαιχηεξε ζαιάζζηα 

ρειψλα πνπ έρεη δήζεη ζηνλ πιαλήηε καο, θαηαγξάθηεθε γηα πξψηε θνξά ζε 

απνιηζψκαηα πνπ βξέζεθαλ ζηε Βφξηα Νηαθφηα. Σέζζεξηο ζεκαληηθέο νηθνγέλεηεο ησλ 

ρεισλψλ κε «ιαηκφ θξπθνχ ηχπνπ» επηβίσζαλ θαη ζηα κέζα ηεο Κξεηηδηθήο Πεξηφδνπ. 

Γχν απφ απηέο ηηο νηθνγέλεηεο, ηα Dermochelyidae θαη ηα Cheloniidae, έρνπλ ζχγρξνλνπο 

απνγφλνπο. Σν γέλνο θαη ηα εθηά είδε ησλ ζαιάζζησλ ρεισλψλ πνπ είλαη γλσζηά 

ζήκεξα, έρνπλ εμειηρζεί ηα ηειεπηαία 60 κε 100 εθαηνκκχξηα ρξφληα (Παξάξηεκα). Ζ 

Γεξκαηνρειψλα είλαη ην κφλν είδνο πνπ επηβίσζε απφ ηελ νηθνγέλεηα Dermochelyidae. Ζ 

Caretta caretta θαη ηα άιια είδε ζαιάζζησλ ρεισλψλ ησλ εκεξψλ καο αλήθνπλ ζηελ 

νηθνγέλεηα Cheloniidae.  

Πξηλ απφ 3 εθαηνκκχξηα ρξφληα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πιεηφθαηλνπ Δπνρήο, ε 

Κεληξηθή Ακεξηθή αλαδχζεθε απφ ηε ζάιαζζα, κε απνηέιεζκα λα δηαθφςεη ηα ζαιάζζηα 

ξεχκαηα κεηαμχ ηνπ Αηιαληηθνχ θαη ηνπ Ηλδφ-Δηξεληθνχ Χθεαλνχ. Σν θαηλνχξγην 

δξνκνιφγην ησλ σθεάλησλ ξεπκάησλ νδήγεζε ζε θιηκαηηθέο αιιαγέο, θαζψο ε Γε 

εηζεξρφηαλ ζηελ Δπνρή ησλ Παγεηψλσλ. Σα θξχα λεξά δηακφξθσζαλ ζχλνξα γηα ηηο 

ρειψλεο πνπ ήζειαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε πιήξεο απνκφλσζε ησλ 

πιεζπζκψλ ησλ ζαιαζζίσλ ρεισλψλ ηνπ Αηιαληηθνχ θαη ηνπ Δηξεληθνχ Χθεαλνχ. Οη 

δηαθνξεηηθνί πιεζπζκνί ησλ ρεισλψλ ζήκεξα έρνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Γηα 

παξάδεηγκα νη ρειψλεο ηεο Μεζνγείνπ είλαη θαηά κέζν φξν κηθξφηεξεο ζε κέγεζνο απφ 

ηηο αληίζηνηρεο ρειψλεο ηνπ Αηιαληηθνχ. 

Όζνλ αθνξά ζηηο ρειψλεο Καξέηα, ην δηπιφ φλνκά ηνπο Caretta caretta εηζήρζεθε 

γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Leonhard Stejneger ην 1902. Μέρξη ηφηε ρξεζηκνπνηνχηαλ ην 

επίζεο δηπιφ φλνκα Testudo caretta πνπ δφζεθε απφ ηνλ Carolus Linnaeus ην 1758. 

χκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή ηνπο θαηάηαμε αλήθνπλ ζην Βαζίιεην Animalia, Φχιν 

Chordata, Κιάζε Reptilia, Σάμε Testudines, Οηθνγέλεηα Cheloniidae, Γέλνο: Caretta θαη 

Δίδνο: Caretta caretta. Σν αγγιηθφ θνηλφ ηνπο φλνκα «loggerhead» αλαθέξεηαη ζην 
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κεγάιν θεθάιη ησλ δψσλ απηψλ. Μέρξη ζηηγκήο, ε ππνθαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηδψλ ηνπ 

γέλνπο απηνχ είλαη ακθηζβεηήζηκε, αιιά νη πεξηζζφηεξνη επηζηήκνλεο ην ζεσξνχλ ζαλ 

έλα κνλαδηθφ πνιπκνξθηθφ είδνο. Κνηλά νλφκαηα ζηελ ειιεληθή γιψζζα δελ ππάξρνπλ 

γηα φια ηα είδε, νπφηε ρξεζηκνπνηείηαη ην θνηλφ αγγιηθφ ηνπο φλνκα ή ην αληίζηνηρν 

ιαηηληθφ, ηα νπνία θαίλνληαη ζηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ, φπσο θαη ηα βαζηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά. Ζ κνξηαθή γελεηηθή έρεη επηβεβαηψζεη ηελ χπαξμε πβξηδηζκνχ κεηαμχ 

ηεο Caretta caretta θαη ησλ εηδψλ Kemp’s Ridley, Hawksbill turtle θαη Green turtle. Ζ 

έθηαζε ηνπ πβξηδηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί πιήξσο, αιιά πβξίδηα δεχηεξεο γεληάο έρνπλ 

βξεζεί, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη θάπνηα απφ απηά είλαη ηθαλά αλαπαξαγσγήο. 

 

 

3.3 Μνξθνινγηθά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζαιαζζίσλ ρεισλψλ 

 

Οη ζαιάζζηεο ρειψλεο δνπλ ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο σθεαλνχο ηνπ θφζκνπ. 

πρλάδνπλ ζε παξάθηηα ηξνπηθά θαη ππνηξνπηθά λεξά, ελψ κπνξνχλ λα βξεζνχλ θαη ζε 

ςπρξφηεξα λεξά φηαλ ςάρλνπλ γηα ηξνθή. ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπο είλαη 

ζαξθνθάγα δψα θαη ηξέθνληαη κε ζθνπγγάξηα, κέδνπζεο, θχθηα, κηθξά γαζηεξφπνδα θαη 

νζηξαθνεηδή. Έρνπλ πνιχ δπλαηά ζαγφληα πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα ζπάλε ην θέιπθνο ηνπ 

ζεξάκαηφο ηνπο κε κεγάιε επθνιία. Κεξάηηλεο πξνεμνρέο πνπ ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθφ 

ησλ κπξνζηηλψλ πηεξπγίσλ ηνπο, ηνπο επηηξέπνπλ ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο ηξνθήο. 

Σα ιεία θειχθε ηνπο θαη ηα πηεξχγηα ηνπο πνπ κνηάδνπλ κε πεδάιηα, ηνπο επηηξέπνπλ λα 

αλαπηχζζνπλ κεγάιε ηαρχηεηα κέζα ζην λεξφ (Solomon et al 1986). Απηνί νη 

θνιπκβεηέο κεγάισλ απνζηάζεσλ ππνινγίδεηαη φηη δηαλχνπλ κέρξη θαη 4.428 ρηιηφκεηξα. 

Μπνξεί λα πεξλνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπο ππφ ηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο, αιιά πξέπεη λα αλαδχνληαη γηα λα παίξλνπλ ην νμπγφλν πνπ ηνπο είλαη 

απαξαίηεην. Οη Caretta caretta ζπλήζσο θαηαδχνληαη 4 κε 5 ιεπηά θαη αλεβαίλνπλ ζηελ 

επηθάλεηα γηα λα αλαπλεχζνπλ 1 κε 3 δεπηεξφιεπηα. Με κία εθπλνή θαη κία γξήγνξε 

εηζπλνή εχθνια κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνλ αέξα ζηνπο πλεχκνλέο ηνπο, νη νπνίνη 

είλαη πξνζαξκνζκέλνη γηα λα επηηξέπεηαη ε γξήγνξε αληαιιαγή νμπγφλνπ, αιιά θαη γηα 

λα εκπνδίδεηαη ν εγθισβηζκφο αέξνο φηαλ βξίζθνληαη ζε κεγάια βάζε. Σν αίκα ηα 

ζαιαζζίσλ ρεισλψλ κεηαθέξεη επαξθέο αίκα ζηνπο ηζηνχο ηνπο, αθφκα θαη ππφ ηελ 

πίεζε ηεο θαηάδπζεο. 

Κνιπκπνχλ ζε κεγάια βάζε ρσξίο λα αληηκεησπίδνπλ θαλέλα πξφβιεκα, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ είλαη εμνπιηζκέλεο κε έλα κεραληζκφ αληίζηνηρν κε ηελ νπξνδφρν θχζηε ησλ 
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ςαξηψλ. Έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαθέξνπλ ηνλ αέξα απφ ην έλα κέξνο ησλ πλεπκφλσλ 

ηνπο ζην άιιν, ράξε ζε έλα δεπγάξη κπψλ πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλνη θάησ απφ ηνπο 

πλεχκνλέο ηνπο. Έηζη, ν αέξαο δηψρλεηαη πξνο ηα έμσ φηαλ νη πλεχκνλεο ζπζηέιινληαη 

θαη ζε θαηάζηαζε εξεκίαο νη πλεχκνλεο ησλ ρεισλψλ είλαη γεκάηνη ζην κέγηζην. Απηφ 

ηνπο δίλεη ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαθέξνπλ ην θέληξν βάξνπο ηνπο αλάινγα κε ηε ζέιεζή 

ηνπο, κία ηθαλφηεηα πνπ κεηψλεηαη αηζζεηά φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηφο ηνπο είλαη 

ρακειή. Γη’ απηφ πνιιέο θνξέο εληνπίδνληαη λα θνιπκπάλε ππφ γσλία ζηα επηθαλεηαθά 

λεξά θαη δελ θαηαδχνληαη, κέρξη λα θεξδίζνπλ ιίγε απφ ηε ζεξκφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Μπνξνχλ λα κείλνπλ ψξεο θάησ απφ ην λεξφ φηαλ μεθνπξάδνληαη ή 

θνηκνχληαη, αιιά ν ρξφλνο θαηάδπζήο ηνπο είλαη πνιχ κηθξφηεξνο φηαλ ςάρλνπλ γηα 

ηξνθή ή πξνζπαζνχλ λα μεθχγνπλ απφ ηνπο ζεξεπηέο ηνπο. Ζ ηθαλφηεηα δηαηήξεζεο ηεο 

αλαπλνήο ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαη απφ ην άγρνο, θαη 

απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πνιιέο ρειψλεο πεζαίλνπλ απφ αζθπμία κέζα ζε πνιχ 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ζηηγκή ηεο ζχιιεςήο ηνπο ζε αιηεπηηθά εξγαιεία. 

Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ επεξεάδεη ην κεηαβνιηθφ ξπζκφ ησλ ρεισλψλ. Ο 

ιήζαξγνο επέξρεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ ησλ 13 θαη 15 βαζκψλ Κειζίνπ. Οη ρειψλεο 

επηπιένπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ κνηάδνληαο πεηξσκέλεο φηαλ ε ζεξκνθξαζία αγγίμεη 

ηνπο 10 βαζκνχο Κειζίνπ. Οη λενζζνί θαίλνληαη λα είλαη πην αλζεθηηθνί ζηελ αληίζηνηρε 

θαηάζηαζε, κηαο θαη επεξεάδνληαη θάησ απφ ηνπο 9 βαζκνχο Κειζίνπ. Ζ κεηαλάζηεπζε 

ηνπο βνεζάεη έηζη ψζηε λα κελ θξπψζεη ην ζψκα ηνπο. Οη πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο 

λεξνχ νδεγνχλ ζε έλαλ πςειφηεξν κεηαβνιηθφ, αιιά θαη θαξδηαθφ ξπζκφ. Ο ξπζκφο 

αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο ησλ ρεισλψλ ζε ζεξκά λεξά είλαη κεγαιχηεξνο 

απφ ηνλ αληίζηνηρν ξπζκφ κείσζεο ζε ςπρξά λεξά. Ζ κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία 

ζα κπνξνχζαλ λα αληέμνπλ νη ρειψλεο είλαη πξνο ην παξφλ άγλσζηε. 

Όζνλ αθνξά ζηελ εμσηεξηθή κνξθνινγία ησλ ζαιάζζησλ ρεισλψλ Caretta caretta, 

δελ ππάξρνπλ θαηλνηππηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αξζεληθψλ θαη ησλ ζειπθψλ αηφκσλ 

κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπο. ην Γηάγξακκα 3.1, θαίλεηαη φηη ην θέιπθνο ησλ ρεισλψλ 

απαξηίδεηαη απφ 5 θεληξηθέο θεξάηηλεο πιάθεο, νη νπνίεο πεξηβάιινληαη απφ 5 δεχγε 

πεξηθεξεηαθψλ πιαθψλ, φιεο ζε απνρξψζεηο ηνπ θαθέ θαη ηνπ θφθθηλνπ ρξψκαηνο 

(Caldwell et al 1995). Δηδηθφηεξα, ζε απηφ ην ζηάδην ηεο δσήο ηνπο, ε πην εκθαλήο 

δηαθνξά είλαη ε πεξηζζφηεξν ιεπηή θαη κεγάιε νπξά ησλ αξζεληθψλ, ηα καθξχηεξα λχρηα 

ηνπο, θαζψο θαη νη ιηγφηεξν πιαηηέο πιάθεο ησλ θειπθψλ ηνπο. Δπίζεο, ηα αξζεληθά 

άηνκα έρνπλ ζπλήζσο θαη κεγαιχηεξα θεθάιηα ζε ζρέζε κε ηα ζειπθά. Ο ρξσκαηηζκφο 

ηνπ θεθαιηνχ πιεζηάδεη ηνπο ίδηνπο ηφλνπο, αιιά ε θάησ πιεπξά ηνπ θειχθνπο, ην 
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πιάζηξν, είλαη πάληα ζε απνρξψζεηο ηνπ θίηξηλνπ. Οη ελήιηθεο κπνξεί λα δπγίδνπλ απφ 

80 κέρξη θαη 200 θηιά, ελψ ην κήθνο ηνπο θπκαίλεηαη απφ 70 κέρξη 95 εθαηνζηά. 

 

 

Πηγή: www.marinebio.org 

Γηάγξακκα 3.1 

Δμσηεξηθή κνξθνινγία ησλ Caretta caretta 

 

Όζνλ αθνξά ζηνπο λενζζνχο, ην θχιν ηνπο δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε εμσηεξηθή 

παξαηήξεζε, κηα δηαδηθαζία πνπ ζεσξείηαη αξθεηά δχζθνιε αθφκα θαη γηα ηα ελήιηθα 

άηνκα  κηαο θαη νη δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ είλαη ειάρηζηεο. Ο θαζνξηζκφο ηνπ θχινπ 

ησλ λενζζψλ, φκσο, κπνξεί λα βξεζεί κε αλαηνκία, θπηηαξνινγηθέο ή ηζηνινγηθέο 

εμεηάζεηο, φπσο θαη κε ιαπαξνζθφπεζε (Brooke 2005). Ο ηξφπνο θνιχκβεζήο ηνπο 

δηαθέξεη απφ ηνλ ηξφπν θνιχκβεζεο ησλ ελειίθσλ αηφκσλ ηνπ πιεζπζκνχ. Οη λενζζνί 

θξαηνχλ ηα κπξνζηηλά πηεξχγηα θνιιεκέλα ζην θέιπθφο ηνπο θαη πξνσζνχλ ην ζψκα 

ηνπο θάλνληαο ρξήζε κφλν ησλ πίζσ πηεξπγίσλ ηνπο. Καζψο κεγαιψλνπλ φκσο, ν ηξφπνο 

θνιχκβεζήο ηνπο αιιάδεη θαη πξνζεγγίδεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απηφλ ησλ ελειίθσλ 

αηφκσλ. Ήδε απφ ηελ ειηθία ηνπ 1 έηνπο βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ελήιηθν ηξφπν 

θνιχκβεζεο. 

Ο εγθέθαινο ησλ ρεισλψλ είλαη κηθξφο, αιιά πνιχ θαιά αλεπηπγκέλνο, θπξίσο 

φζνλ αθνξά ζηα θέληξα φζθξεζεο θαη ηζνξξνπίαο. Οη ηθαλφηεηεο ηεο κλήκεο, ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο κάζεζεο είλαη εληππσζηαθέο ζχκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο. 

Οη ζαιάζζηεο ρειψλεο είλαη επίζεο εμνπιηζκέλεο κε εηδηθνχο δαθξπγφλνπο αδέλεο, ησλ 

νπνίσλ νη δειαηηλψδεηο εθθξίζεηο ηηο βνεζνχλ λα ειέγμνπλ ηε ζπγθέληξσζε ησλ αιάησλ 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζψκαηφο ηνπο. Έηζη, κε ηνπο δαθξπγφλνπο αδέλεο πνπ βξίζθνληαη 
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πίζσ απφ θάζε κάηη, δηαηεξείηαη ε σζκσηηθή ηζνξξνπία φηαλ ε ρειψλα βξίζθεηαη κέζα 

ζην λεξφ θαη εκπνδίδεηαη ε είζνδνο κεγάιεο πνζφηεηαο αιαηηνχ. Οη ίδηνη αδέλεο, εμαηηίαο 

ηεο έθθξηζεο αιαηηνχ, πξνθαινχλ ηε ςεπδαίζζεζε ηνπ θιάκαηνο ησλ ρεισλψλ φηαλ νη 

ηειεπηαίεο βξίζθνληαη ζηε ζηεξηά. Ο ακθηβιεζηξνεηδήο ρηηψλαο ησλ καηηψλ ηνπο είλαη 

πξνζαξκνζκέλνο γηα φξαζε ζε νκηριψδε πεξηβάιινληα. Μπνξνχλ λα βιέπνπλ ζρήκαηα, 

ρξψκαηα, αιιά θαη ζθηέο. 

Ζ επηζεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ ζειπθψλ, πνπ είλαη γεληθά ζπάληα ζηα ζπνλδπισηά, 

είλαη αξθεηά ζπρλή ζηηο Caretta caretta. Αηηία ηνπ δηαπιεθηηζκνχ είλαη ζπλήζσο ε 

είζνδνο ζε πεξηνρέο κε άθζνλε ηξνθή. Ζ επηζεηηθφηεηα απηή κπνξεί λα θιηκαθψλεηαη 

απφ παζεηηθέο απεηιέο κέρξη θαη ζε θαλνληθέο κάρεο, θαη ε θιηκάθσζε ζεκεηψλεηαη ζε 4 

ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην φια μεθηλνχλ κε κία νπηηθή επαθή, φπνπ ε θάζε ρειψλα 

πξνζπαζεί λα εθθνβίζεη ηελ άιιε. ην δεχηεξν ζηάδην, ζηελ έλαξμε ηνπ δηαπιεθηηζκνχ, 

νη δχν ρειψλεο θνιπκπνχλ ζε κεγάινπο θχθινπο νξηνζεηνχκελνπο απφ ηηο νπξέο ηνπο. Αλ 

θάπνηα απφ ηηο δχν ρειψλεο βγεη απφ ηνλ θχθιν θαη αληηκεησπίζεη απεπζείαο ηελ άιιε, 

ηφηε βξηζθφκαζηε ζην ηξίην ζηάδην, φπνπ ηα ζαγφληα ησλ αληηπάισλ ζπγθξνχνληαη. 

Σειηθά, παξαηεξείηαη ν απνρσξηζκφο ησλ ρεισλψλ, κε ηελ ακνηβαία απνκάθξπλζε θαη 

ησλ δχν ζε αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο ή κε ην θπλεγεηφ ηεο κίαο απφ ηελ άιιε. Ζ εμέιημε 

ηνπ θαπγά εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη νη 

νξκφλεο ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ην αλακελφκελν απνηέιεζκα θαη ε ζεκαζία ηεο 

πεξηνρήο. ε φια ηα ζηάδηα, κηα αλαζεθσκέλε νπξά δείρλεη ηε δηάζεζε ηεο ρειψλαο λα 

ζπλερίζεη ηελ επηζεηηθή ζηάζε ηεο, ελψ κία ειαθξψο θαηεβαζκέλε νπξά δείρλεη ηε 

δηάζεζή ηεο λα ππνρσξήζεη. Ζ ίδηα επηζεηηθφηεηα έρεη παξαηεξεζεί θαη ζε ρειψλεο ππφ 

αηρκαισζία, νη νπνίεο θαίλεηαη λα ππεξαζπίδνληαη ηελ πεξηνρή ηνπο θαη είλαη δηαζέζηκεο 

λα αληηκεησπίζνπλ ρειψλεο ηνπ ίδηνπ ή δηαθνξεηηθνχ είδνπο (Manire 2008). 

 

 

3.4 Βηνινγηθφο θχθινο 

 

Σα εθηά είδε ησλ ζαιαζζίσλ ρεισλψλ παξνπζηάδνπλ πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

φζνλ αθνξά ζηνλ θχθιν δσήο ηνπο. ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ν βηνινγηθφο 

θχθινο ηεο Caretta caretta, αλ θαη φια ηα είδε έρνπλ ζχλζεηνπο θχθινπο δσήο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ νπνίσλ κεηαθηλνχληαη κεηαμχ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ νηθνηφπσλ. ε φια ηα 

ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπο νη ζαιάζζηεο ρειψλεο ππνβάιινληαη ζε απφηνκεο αιιαγέο 

βηνηφπσλ, ζπκπεξηθνξάο θαη ρξήζεο πφξσλ. Οη πιεζπζκνί ζαιάζζησλ ρεισλψλ 
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θηλδπλεχνπλ κε πςειά πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο θαη ζηα παξάθηηα λεξά θαη ζηα λεξά ησλ 

σθεαλψλ, νπφηε είλαη πνιχ ρξήζηκν λα θαηαιάβνπκε ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο δσήο 

ηνπο, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα παξέκβνπκε επηηπρψο.  

Όιεο νη ρειψλεο μεθηλνχλ ηε δσή ηνπο σο έκβξπα ζε απγά πνπ ελαπνηίζεληαη απφ 

ηηο ζειπθέο ελήιηθεο ζε ακκψδεηο παξαιίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο σνηνθίαο, νη ζειπθέο 

ρειψλεο αλαδχνληαη ζηηο παξαιίεο, θπξίσο θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο, γηα λα ζθάςνπλ ηνλ 

απγνζάιακφ ηνπο θαη λα απνζέζνπλ κέζα ζε απηφλ ηα απγά. Μεηά απφ κία επηηπρεκέλε 

επψαζε ησλ απγψλ, ηα λενγέλλεηα βγαίλνπλ απφ ηε θσιηά ηνπο θαη θαηεπζχλνληαη πξνο 

ηε ζάιαζζα, επίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Οη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, θπξίσο ε 

ζεξκνθξαζία ηεο άκκνπ, αιιά θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο επψαζεο, θαζνξίδνπλ ηελ 

αλαινγία ηνπ θχινπ ησλ λενζζψλ ζε θάζε θσιηά. Τςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη κηθξφηεξα 

δηαζηήκαηα επψαζεο νδεγνχλ ζηελ εθθφιαςε ζειπθψλ αηφκσλ, ελψ ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο θαη κεγαιχηεξα δηαζηήκαηα επψαζεο νδεγνχλ ζηε γέλλεζε αξζεληθψλ 

αηφκσλ. 

Οη ψξηκεο ζεμνπαιηθά θαη αλαπαξαγσγηθά ζειπθέο ρειψλεο επηζηξέθνπλ ζηηο 

παξαιίεο πνπ γελλήζεθαλ γηα λα απνζέζνπλ ηα απγά ηνπο. Πξνηηκνχλ ηηο ήπηεο παξαιίεο, 

ρσξίο κεγάιεο θιίζεηο θαη εκπφδηα, φπνπ ε άκκνο έρεη ηα θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά 

πθήο θαη κεγέζνπο, πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ 

επψαζε. Ζ δηαδηθαζία ηνπ θσιηάζκαηνο κπνξεί λα δηαξθέζεη απφ κία έσο ηξεηο ψξεο. Ζ 

ρειψλα, αθνχ αλαδπζεί ζε έλα αξθεηά πςειφ ζεκείν ηεο παξαιίαο, κε ηα πίζσ πηεξχγηά 

ηεο ζθάβεη έλα ζάιακν ζηελ άκκν. Σα απγά απνζέηνληαη έλα-έλα ζε βάζνο πεξίπνπ 60 

εθαηνζηψλ ππφ ηελ επηθάλεηα ηεο άκκνπ. Σαπηφρξνλα κε ηελ απφζεζε ησλ απγψλ, 

εθθξίλεηαη θαη έλα αληηβαθηεξηδηαθφ πγξφ, ην νπνίν πέξα απφ ηελ πξνθαλή πξνζηαζία 

πνπ παξέρεη ζηα απγά, ηα πξνθπιάζζεη επίζεο θαη απφ ηελ πηψζε κέζα ζην ζάιακν, 

θαζψο είλαη πνιχ καιαθά. Όηαλ απνζέζεη θαη ην ηειεπηαίν απγφ, θαιχπηεη ην ζάιακν κε 

άκκν ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηε θνξά ηα κπξνζηηλά ηεο πηεξχγηα. Σέινο, θνπλάεη ειαθξά 

ην βαξχ ζψκα ηεο ζε κία πξνζπάζεηα θάιπςεο ησλ νξαηψλ ηρλψλ ηεο θσιηάο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο εθθφιαςεο πνηθίιεη κε ηελ ειάρηζηε λα είλαη 49 εκέξεο θαη ηε 

κέγηζηε 69 εκέξεο. Ζ δηάκεηξνο ησλ απγψλ θπκαίλεηαη απφ 34,7 κέρξη 52,3 ρηιηνζηά. Με 

ην πέξαζκα 2 κελψλ πεξίπνπ, νη λενζζνί πνπ εθθνιάθηεθαλ αλαδχνληαη φινη καδί απφ 

ηε θσιηά ηνπο. Έρνπλ κήθνο 5 εθαηνζηψλ θαη δπγίδνπλ 16 γξακκάξηα. Σα λενγέλλεηα 

πνπ βγαίλνπλ απφ ηα απγά πνπ βξίζθνληαλ ζην θέληξν ηεο θσιηάο ηείλνπλ λα είλαη 

ειαθξψο κεγαιχηεξα, αλαπηχζζνληαη κε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαη είλαη πην δξαζηήξηα 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ εκεξψλ ηνπο ζηε ζάιαζζα. Σν θσο πνπ αληαλαθιά ζηελ 
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επηθάλεηα ηνπ λεξνχ απφ ηνλ νπξαλφ είλαη απηφ πνπ ηνπο νδεγεί πξνο ηε ζάιαζζα. 

Αλαδχνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ λπρηεξηλψλ σξψλ, εθκεηαιιεπφκελνη ηηο ρακειφηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξαηνχλ, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη γίλνληαη δπζθνιφηεξα αληηιεπηνί 

απφ ηνπο δηάθνξνπο ζεξεπηέο. Ζ ζλεζηκφηεηά ηνπο ζε απηφ ην ζηάδην ηεο δσήο ηνπο 

είλαη εμαηξεηηθά πςειή, θαζψο ππνινγίδεηαη φηη απφ ηα 1000 ρεισλάθηα πνπ 

εθθνιάπηνληαη, κφλν 1 θαηαθέξλεη λα επηβηψζεη θαη λα ελειηθησζεί. Παξφιν απηά, φζνη 

απφ απηνχο θαηαθέξνπλ λα επηβηψζνπλ κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπο, ζα επηζηξέςνπλ ζηελ 

ίδηα παξαιία γηα λα αλαπαξαρζνχλ. Με ην πξψην ηαμίδη ησλ λενζζψλ πξνο ηε ζάιαζζα 

απνηππψλεηαη ην καγλεηηθφ πεδίν ηεο γεο ζην κπαιφ ηνπο, ράξε ζε έλα ζχκπιεγκα 

ζηδήξνπ πνπ έρνπλ ζηνλ εγθέθαιφ ηνπο, ην καγλεηίηε. Απηφ ηνπο δίλεη κία αίζζεζε 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηνπο βνεζάεη ζηελ πινήγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζηξνθήο 

ηνπο ζηελ ίδηα παξαιία. Σν πξψην ηαμίδη ηνπο φκσο πξνο ην λεξφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

θαη κία θαηά 20% απψιεηα ηεο κπτθήο ηνπο κάδαο ιφγσ ηεο αθπδάησζεο, έηζη κε ην πνπ 

εηζέξζνπλ ζην λεξφ, θνιπκπνχλ πεξίπνπ 20 ψξεο γηα λα αλαπιεξψζνπλ. 

Όια ηα ζηάδηα ηνπ βηνινγηθνχ θχθινπ ησλ ρεισλψλ Caretta caretta, απφ ηε ζηηγκή 

ηεο εθθφιαςεο ησλ λενζζψλ, κέρξη θαη ηελ ελειηθίσζε φισλ ησλ αηφκσλ, ην δεπγάξσκα 

θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο, απεηθνλίδνληαη ιεπηνκεξψο ζην Γηάγξακκα 3.2. Οη λενζζνί 

πνπ θηάλνπλ ζην λεξφ αθήλνληαη λα παξαζπξζνχλ απφ ηα ηνπηθά ξεχκαηα, αιιά πνιιέο 

θνξέο θνιπκπνχλ γηα αξθεηφ δηάζηεκα, κέρξη λα βξνπλ έλα αζθαιέο κέξνο κε θχθηα ή 

άιινπ είδνπο ππνζαιάζζηαο βιάζηεζεο. Δθεί είλαη πξνζηαηεπκέλνη θαη έρνπλ αξθεηή 

ηξνθή γηα λα επηδήζνπλ. Οη δηαδξνκέο πνπ αθνινπζνχλ νη λενζζνί ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

δσήο ηνπο ζπρλά αλαθέξνληαη θαη σο «ρακέλα ρξφληα». Δίλαη γλσζηφ φηη απηά ηα ρακέλα 

ρξφληα ζπλήζσο δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν απφ κία δεθαεηία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη 

ρειψλεο παξακέλνπλ ζηα λεξά ησλ σθεαλψλ θαη ηξέθνληαη κε επηπειαγηθά ζεξάκαηα. 

ηε ζπλέρεηα απηήο ηεο θάζεο, νη ρειψλεο κεηαλαζηεχνπλ ζε ξερφηεξα λεξά κε 

ππνζαιάζζηα ιηβάδηα, γηα λα ηξαθνχλ κε βελζνπειαγηθά ζεξάκαηα, θάηη πνπ ππνηίζεηαη 

φηη είλαη κηα δηαθνξεηηθή νληνγελεηηθή θάζε. Απηφ ζπλήζσο ζπκβαίλεη φηαλ είλαη 

αξθεηά κεγάιεο ζε κέγεζνο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ρειψλεο εηζέξρνληαη ζηε βελζηθή 

θάζε ηεο δσήο ηνπο, θαηνηθνχλ παξάθηηα λεξά θαη επνρηαθά κεηαθηλνχληαη κεηαμχ 

απηψλ ησλ λεξψλ, πνπ αξγφηεξα ζα είλαη θαη νη πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο ηνπο. Απηφο ν 

ηξφπνο κεηαθίλεζήο ηνπο πηζηεχεηαη φηη ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θηάζνπλ ζην 

κεγαιχηεξν δπλαηφ κέγεζνο, αιιά κεηψλεη θαη ηνλ θίλδπλν ζήξεπζήο ηνπο ζε θάζε έλα 

απφ ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα. 
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Πηγή:Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles (2006) 

Γηάγξακκα 3.12 

Ο βηνινγηθφο θχθινο ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο Caretta caretta 

 

Σν αθξηβέο δηάζηεκα ηεο παξακνλήο ηνπο ζε θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ ζηάδηα 

δελ είλαη γλσζηφ. Παξφιν απηά, γλσζηφ είλαη ην γεγνλφο φηη φηαλ απνθηήζνπλ έλα 

επαξθέο κέγεζνο απνρσξίδνληαη θαη θαηεπζχλνληαη πξνο ηηο αλνηρηέο ζάιαζζεο. Ζ 
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έλαξμε ηεο αλαπαξαγσγηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο δε δηαθέξεη κεηαμχ ησλ αξζεληθψλ θαη 

ζειπθψλ αηφκσλ ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ηεο δελ έρεη αθφκα 

εμαθξηβσζεί. Παξφιν απηά, νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο θαη κειέηεο πξνηείλνπλ φηη νη 

ζαιάζζηεο ρειψλεο Caretta caretta είλαη ψξηκεο αλαπαξαγσγηθά ζηελ ειηθία κεηαμχ ησλ 

20 θαη 25 εηψλ. Με ην πέξαο κίαο αληίζηνηρεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, φζνη απφ ηνπο 

λενζζνχο θαηάθεξαλ λα επηδήζνπλ, ζπγθεληξψλνληαη θνληά ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο, 

φπνπ ηα λεξά είλαη πην ζεξκά, γηα λα δεπγαξψζνπλ θαη λα αλαπαξαρζνχλ. χκθσλα κε ηα 

ηειεπηαία επηζηεκνληθά επξήκαηα, φκσο, πηζηεχεηαη φηη ην δεπγάξσκα δε ιακβάλεη ρψξα 

θνληά ζηηο αθηέο, αιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαλάζηεπζεο. Έηζη, ζχκθσλα κε απηά ηα 

δεδνκέλα, ηα αξζεληθά άηνκα ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ νπζία δελ πιεζηάδνπλ πνηέ θνληά 

ζηηο αθηέο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ βηνινγηθνχ θχθινπ ησλ 

ρεισλψλ ζην Γηάγξακκα 3.2, ελψ ηα ζειπθά θαηεπζχλνληαη πξνο απηέο φζν ηα 

γνληκνπνηεκέλα απγά ηνπο αλαπηχζζνληαη. 

Ζ κεζνγεηαθή Caretta caretta δπγίδεη πεξίπνπ 90 θηιά θαη ην κήθνο αγγίδεη ην έλα 

κέηξν. Σξέθεηαη κε ζαιάζζηα θπηά θαη αζπφλδπια, ελψ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε έρεη ζηηο 

ηζνχρηξεο θαη ηηο ππφινηπεο κέδνπζεο. Δίλαη ψξηκεο αλαπαξαγσγηθά φηαλ 

ελειηθηψλνληαη θαη ην θέιπθφο ηνπο μεπεξλάεη ηα 80 εθαηνζηά, αλ θαη απηφ κπνξεί λα 

ζπκβεί απφ ηα 12 κέρξη ηα 30 έηε ηνπο (Plotkin et al 1993). Ζ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδνο 

δηαξθεί απφ ηα ηέιε ηεο άλνημεο κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ θαινθαηξηνχ. Οη ζειπθέο κπνξνχλ 

λα γνληκνπνηνχληαη θάζε 2 εβδνκάδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο, έηζη είλαη 

δπλαηφλ λα βγνπλ ζηηο παξαιίεο γηα λα σνηνθήζνπλ απφ κία έσο πέληε θνξέο. 

Πξφζθαηεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ε σνξξεμία ζηηο ζαιάζζηεο ρειψλεο είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ δεπγαξψκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο, νη ζειπθέο παξάγνπλ ηα απγά ηνπο, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα γνληκνπνηνχληαη 

απφ ηα αξζεληθά. Δίλαη κνλαδηθφ θαηλφκελν γηα ηα εξπεηά, κηαο θαη ζπλαληάηαη κφλν ζηα 

ζειαζηηθά.  

 

 

3.5 Δλδηαηηήκαηα θαη Απεηιέο 

 

Οη ζαιάζζηεο ρειψλεο Caretta caretta παξνπζηάδνπλ κία θνζκνπνιίηηθε θαηαλνκή, 

θαζψο αλαπαξάγνληαη θαη θσιηάδνπλ ζε έλα πνιχ επξχηεξν γεσγξαθηθφ πιάηνο απφ 

νπνηαδήπνηε άιιε ζαιάζζηα ρειψλα. Απαληηνχληαη ζηνλ Αηιαληηθφ, Δηξεληθφ θαη Ηλδηθφ 

Χθεαλφ θαη ζηε Μεζφγεην. Δηδηθφηεξα, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην Γηάγξακκα 3.3, νη 
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ρειψλεο είλαη ηθαλέο λα απνηθήζνπλ φιεο ηηο πεξηνρέο πνπ είλαη ρξσκαηηζκέλεο κε 

ζθνχξν κπιε. Έηζη, δνπλ ζε φια ηα κέξε ηνπ θφζκνπ κε εχθξαην πξνο ζεξκφ θιίκα θαη νη 

πιεζπζκνί ηνπο ζπρλά είλαη ραξαθηεξηζηηθά κεγαιχηεξνη ζηηο ππνηξνπηθέο θαη ηξνπηθέο 

πεξηνρέο. Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο είλαη ην κνλαδηθφ απφ ηα εθηά είδε ζαιάζζησλ 

ρεισλψλ πνπ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί επηηπρψο θαη λα θσιηάζεη εθηφο ησλ ηξνπηθψλ 

λεξψλ, αιιά ε ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε 

ησλ 18 βαζκψλ Κειζίνπ. 

 

 

Πηγή: www.seaworld.org 

Γηάγξακκα 3.3 

Δχξνο ηεο θαηαλνκήο ησλ ζαιαζζίσλ ρεισλψλ 

 

ηνλ Αηιαληηθφ Χθεαλφ, ε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ησλ ρεισλψλ βξίζθεηαη 

κεηαμχ ηεο Ννηηνδπηηθήο αθηήο ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο θαη ηνπ Κφιπνπ ηνπ Μεμηθνχ. 

Πνιχ ιίγεο ρειψλεο βξίζθνληαη ζηηο Δπξσπατθέο θαη Αθξηθαληθέο αθηνγξακκέο. Ζ 

Φιφξηληα είλαη ε παξαιία κε ηε κεγαιχηεξε ππθλφηεηα θσιηψλ παγθνζκίσο, κε θσιηέο 

πνπ αγγίδνπλ ηηο 67.000 ην ρξφλν. Σν θψιηαζκα ησλ ρεισλψλ ζπλερίδεηαη κέρξη ηε 

Βηξηδίληα, ηε Βξαδηιία θαη ην Πξάζηλν Αθξσηήξη, ελψ ζηνλ Ηλδηθφ Χθεαλφ νη ρειψλεο 

ηξέθνληαη θαηά κήθνο ησλ αθηνγξακκψλ ηεο Αθξηθήο, ηεο Αξαβηθήο Υεξζνλήζνπ θαη 

ηνπ Αξαβηθνχ Πειάγνπο (Dood 1988). Φσιηάδνπλ ζηε Μνδακβίθε θαη ηηο παξαιίεο ηεο 

άληα Λνπζία, αιιά ε κεγαιχηεξε πεξηνρή θσιηάζκαηφο ηνπο βξίζθεηαη ζην Οκάλ, φπνπ 

θάζε ρξφλν θαηακεηξνχληαη πεξίπνπ 15.000 θσιηέο. 

Οη ρειψλεο ηνπ Δηξεληθνχ Χθεαλνχ ηξέθνληαη ζπλήζσο ζηε ζάιαζζα αλαηνιηθά 

ηεο Κίλαο. Ζ αλαηνιηθή Απζηξαιία θαη ε Ηαπσλία είλαη νη θχξηεο πεξηνρέο θσιηάζκαηνο. 
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Οη αλαιχζεηο πνιπκνξθηζκνχ ησλ αιιεινπρηψλ mtDNA θαη νη παξαθνινπζήζεηο ησλ 

ρεισλψλ δείρλνπλ φηη ην 95% ησλ ρεισλψλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο αθηέο ηεο Ακεξηθήο 

εθθνιάπηνληαη ζηηο αθηέο ησλ λήζσλ ηεο Ηαπσλίαο. Οη ρειψλεο κεηαθέξνληαη εθεί φηαλ 

αθήλνληαη λα παξαζπξζνχλ απφ ηα ηζρπξά ξεχκαηα ηνπ Βφξεηνπ Δηξεληθνχ Χθεαλνχ, 

κηα δηαδξνκή πνπ είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο γηα φια ηα ζαιάζζηα φληα. Σν ηαμίδη ηεο 

επηζηξνθήο ζηα λεζηά ηεο Ηαπσλίαο απφ θαηξφ ππνπηεπφηαλ, αλ θαη νη ρειψλεο ζα έπξεπε 

λα δηαζρίζνπλ αξθεηά θξχα λεξά θαη κε κηθξή δηαζεζηκφηεηα ηξνθήο. Παξφιν απηά, 

απνδείμεηο γηα ην ηαμίδη απηφ ηεο επηζηξνθήο ήξζαλ απφ κία ελήιηθε ζειπθή ρειψλα, 

επνλνκαδφκελε Αληειίηα, ε νπνία ην 1996 εμνπιηζκέλε κε έλαλ εηδηθφ πνκπφ, δηέζρηζε 

9.000 ρηιηφκεηξα απφ ην Μεμηθφ κέρξη ηνλ Δηξεληθφ Χθεαλφ. 

Μέρξη ηψξα, ηα πξφηππα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Caretta caretta 

έρνπλ θαηαγξαθεί ζε λεξά εθηφο ηεο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ. Οη κεηαλαζηεπηηθέο 

θηλήζεηο ηνπο έρνπλ ζπλαρζεί απφ ηηο δηαδηθαζίεο καξθαξίζκαηνο θαη επαλαζχιιεςήο 

ηνπο, απφ ηα δεδνκέλα ηεο ηπραίαο εκπινθήο ηνπο ζε δίρηπα, αιιά θαη απφ ηε 

δνξπθνξηθή παξαθνινχζεζε ησλ κηθξψλ ζε κήθνο κεηαθηλήζεσλ ησλ ελήιηθσλ ζειπθψλ 

κεηαμχ δχν επηηπρεκέλσλ σνηνθηψλ (Margaritoulis 1988). Ζ Μεζφγεηνο απνηειεί θνηλφ 

ηφπν γηα ηα λεαξά θαη ηα ελήιηθα άηνκα ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άλνημεο 

θαη ηνπ θαινθαηξηνχ. Σν 45% ησλ ρεισλψλ απηψλ κεηαλάζηεπζαλ απφ ηνλ Αηιαληηθφ 

Χθεαλφ. Ζ Διιάδα είλαη ε πην ζπρλή πεξηνρή θσιηάζκαηνο κε πεξηζζφηεξεο απφ 3.000 

θσιηέο ην ρξφλν (Margaritoulis et al 2003). Αξθεηέο θσιηέο θαηακεηξνχληαη επίζεο θαη 

ζηηο παξαιίεο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Σνπξθίαο εηεζίσο. Όζνλ αθνξά ζηελ Διιάδα φκσο, ε 

Εάθπλζνο θηινμελεί ηε κεγαιχηεξε παξαιία αλαπαξαγσγήο θαη σνηνθίαο ησλ ρεισλψλ 

κε 1.300 θσιηέο θαηά κέζν φξν εηεζίσο. Σν γεγνλφο φηη κπνξνχλ λα βξίζθνπλ ηελ ηξνθή 

ηνπο ζε παξάθηηα λεξά ή ζε σθεάληα ξεχκαηα, ε ηθαλφηεηα ηνπο λα θαηνηθήζνπλ φινπο 

ηνπο σθεαλνχο, αλαπαξαγφκελεο ζε άιιεο πεξηνρέο θαη δηαρεηκάδνληαο ζε δηαθνξεηηθέο, 

δελ ηνπο εμαζθαιίδεη ηελ εχθνιε επηβίσζή ηνπο. Ηζρχεη ην αθξηβψο αληίζεην, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θηλδχλνπο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο, αιιά 

θαη ζε φια ηα ελδηαηηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. 

Οη ρειψλεο Caretta caretta εληάζζνληαη πιένλ ζηα είδε «ππφ θίλδπλν εμαθάληζεο» 

ζχκθσλα κε ην Κφθθηλν Βηβιίν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έλα είδνο θαηαηάζζεηαη ζε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία φηαλ αληηκεησπίδεη πνιινχο θηλδχλνπο θαη βξίζθεηαη ππφ ηελ 

απεηιή εμαθάληζεο ζην άκεζν κέιινλ. Αλ θαη νη ζαιάζζηεο ρειψλεο θηλδπλεχνπλ ζε φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηάο ηνπο είλαη εμαηξεηηθά πςειά θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ δχν πξψησλ ρξφλσλ, αιιά αθφκα λσξίηεξα, ήδε απφ ην ζηάδην ηεο 
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εθθφιαςεο. ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «ππφ απεηιή εμαθάληζεο» 

απφ ην 1978. Οη πεξηζζφηεξνη ζάλαηνη ησλ ρεισλψλ νθείινληαη ζηα αιηεπηηθά εξγαιεία, 

ζηα νπνία κπιέθνληαη θαη πλίγνληαη, αιιά θαη ζε δηάθνξεο καθξνρξφληεο πξαθηηθέο 

αιίεπζεο. Άιινη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο θαηαηάζζνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία είλαη ε 

ζήξεπζε ησλ απγψλ ηνπο ζε ρψξεο φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξψηε χιε γηα ηελ 

παξαγσγή ηξνθήο ή πσινχληαη ζηε καχξε αγνξά. 

Οη Caretta caretta απνηεινχλ κεγάιν κέξνο ηεο δηαηξνθήο νξηζκέλσλ πεξηνρψλ 

ζηελ Καξατβηθή θαη ζηηο Αληίιιεο. Πνιιά ρξήκαηα πιεξψλνληαη γηα ην θξέαο ηνπο θαη 

ηα απγά ηνπο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θηηαρηνχλ ζάληνπηηο απφ ρειψλεο ή 

ρεισλφζνππεο, αθφκα θαη θέηθ. ηελ Κνχβα ηα απγά απνμεξαίλνληαη θαη πσινχληαη ζαλ 

έλα είδνο ινπθάληθνπ. Απφ ηηο ρειψλεο επίζεο εμάγεηαη έλα είδνο ιαδηνχ, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βεξλίθη. ηελ Ολδνχξα, απφ ην θέιπθφο ηνπο θηηάρλνληαη βάξθεο. 

Σν θπλήγη ησλ ρεισλψλ θαη ε πεξαηηέξσ θαηαλάισζή ηνπο κεηψζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

εμαηηίαο ηεο παγθφζκηαο θήξπμεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ σο παξάλνκν. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά φκσο, ην θξέαο θαη ηα απγά ησλ ρεισλψλ ζπλερίδνπλ λα θαηαλαιψλνληαη ζε ρψξεο 

φπνπ ε εθαξκνγή ησλ λφκσλ είλαη αλεπαξθήο. Γηα παξάδεηγκα, ζην Μεμηθφ, ηα απγά ησλ 

ζαιαζζίσλ ρεισλψλ απνηεινχλ έλα πνιχ θνηλφ γεχκα, ελψ νη ληφπηνη ηζρπξίδνληαη φηη 

είλαη θαη αθξνδηζηαθά. Ζ βξψζε ησλ απγψλ ή ηνπ θξέαηνο φκσο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ζνβαξέο αζζέλεηεο ιφγσ επηθίλδπλσλ βαθηεξίσλ, αιιά θαη ιφγσ πςειψλ 

ζπγθεληξψζεσλ βαξέσλ κεηάιισλ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ αζξνηζηηθά εμαηηίαο ηεο 

βηνζπζζψξεπζεο. 

Οη θσιηέο θηλδπλεχνπλ απφ ζεξεπηέο, φπσο ζαιαζζνπνχιηα θαη ζθπιηά, απφ ηελ 

άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, αιιά θαη απφ ηνπο αλζξψπνπο. Οη λενζζνί 

θηλδπλεχνπλ απφ αξπαθηηθά πηελά, ζαξθνθάγα ςάξηα θαη ζειαζηηθά. Ζ ζλεζηκφηεηά 

ηνπο εμαηηίαο απηψλ ησλ ζεξεπηψλ ζπλερίδεη λα είλαη κεγάιε κέρξη σζφηνπ νη ρειψλεο 

έρνπλ απνθηήζεη ην θαηάιιειν κέγεζνο ψζηε λα ηνπο απνθεχγνπλ. Ο θαξραξίαο είλαη ν 

κφλνο θπζηθφο ερζξφο ησλ ρεισλψλ, αλ θαη ζε κεγαιχηεξε ειηθία νη ρειψλεο είλαη 

δπλαηφ λα μεθχγνπλ αθφκα θαη απφ κία ηέηνηα επίζεζε ρξεζηκνπνηψληαο έμππλα ην 

δπλαηφ θαη ζθιεξφ θέιπθφο ηνπο. ηηο Ννηηναλαηνιηθέο παξαιίεο ηεο Ακεξηθήο, έλα 

είδνο ξαθνχλ είλαη ν κεγαιχηεξνο θαη επηθηλδπλφηεξνο ζεξεπηήο ησλ απγψλ ηεο ρειψλαο. 

Ρπζκφο ζλεζηκφηεηαο πνπ αγγίδεη ην 100% έρεη θαηαγξαθεί ζε νξηζκέλεο παξαιίεο ηεο 

Φιφξηληα. Απηφ νθείιεηαη ζε κία ξαγδαία αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ξαθνχλ, πνπ 

πιένλ απαληψληαη θαη ζε αζηηθά ελδηαηηήκαηα. Οη πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ απηνχ νδήγεζαλ ζηελ πεξίθξαμε ησλ παξαιηψλ κε ζπξκαηνπιέγκαηα, 
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γεγνλφο πνπ φλησο κεηξίαζε ηηο θαηαζηξνθέο ησλ θσιηψλ. 

Σν θαηλφκελν ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε επεξεάδεη θαη ηηο ζαιάζζηεο 

ρειψλεο. χκθσλα κε κία έξεπλα (Mrosovsky and Provancha 1992), νη παξαιίεο 

θσιηάζκαηνο εθηέζεθαλ ζε πνιχ πςειέο γηα ηελ επνρή ηνπο ζεξκνθξαζίεο γηα έλα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ, κε απνηέιεζκα ην 87-99% ησλ λενζζψλ πνπ 

εθθνιάθζεθαλ λα ήηαλ γέλνο ζειπθνχ. Απηφ πξνθαιεί αλεζπρίεο, φρη κφλν γηα ηε 

γξήγνξε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο γεο, αιιά θαη γηα ηελ πηζαλφηεηα εμαθάληζεο 

απηψλ ησλ εηδψλ. Έλα πεξηζζφηεξν ηνπηθφ θαηλφκελν πνπ επεξεάδεη ην θχιν ησλ 

λενζζψλ είλαη ηα θηίξηα πνπ ρηίδνληαη ζηηο παξαιίεο σνηνθίαο, ηα νπνία εκπνδίδνπλ ηελ 

έθζεζε ηεο άκκνπ ζηνλ ήιην, κε απνηέιεζκα λα επλνείηαη ε εθθφιαςε αξζεληθψλ 

αηφκσλ. Σέινο, δελ είλαη ιίγνη απηνί πνπ φηαλ βιέπνπλ ηνπο λενζζνχο λα βγαίλνπλ απφ 

ηε θσιηά ηνπο θαη λα θαηεπζχλνληαη πξνο ηε ζάιαζζα, ηνπο πηάλνπλ θαη ηνπο 

κεηαθέξνπλ θαηεπζείαλ ζην λεξφ. Γε γλσξίδνπλ φηη ην πξψην ηαμίδη ησλ λενζζψλ ηνπο 

βνεζάεη φρη κφλν ζηελ «απνκλεκφλεπζε» ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ 

πηεξπγίσλ ηνπο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα θνιπκπήζνπλ επηηπρψο. Τπεξπεδψληαο ηε 

ζπγθεθξηκέλε δπλακσηηθή άζθεζε ινηπφλ, κεηψλνληαη θαη νη πηζαλφηεηεο επηβίσζήο 

ηνπο. 

Ζ ππνβάζκηζε θαη ε θαηαζηξνθή ησλ βηνηφπσλ, φπνπ αλαπαξάγεηαη ε ρειψλα, 

ζέηνπλ ζε ζνβαξφ θίλδπλν ηελ επηβίσζε ηνπ είδνπο. Κχξηα αηηία γηα ηελ αιινίσζε ηνπ 

θπζηθνχ ραξαθηήξα ησλ αθηψλ απνηειεί ε άλαξρε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, πνπ 

ζπλεπάγεηαη δξαζηηθή ζπξξίθλσζε ησλ δηαζέζηκσλ παξαιηψλ σνηνθίαο ηεο ρειψλαο. Ο 

ζφξπβνο απφ ηα μελνδνρεία θαη ηηο ηαβέξλεο ηξνκάδεη ηηο ζειπθέο, ηα θψηα 

απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηνπο λενζζνχο, ελψ ηα νρήκαηα, νη νκπξέιεο θαη νη μαπιψζηξεο 

ζπκπηέδνπλ ηελ άκκν πξνθαιψληαο ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ σνηνθία θαη ηελ 

εθθφιαςε. εκαληηθή απεηιή απνηειεί επίζεο ε ρξήζε κε επηιεθηηθψλ αιηεπηηθψλ 

εξγαιείσλ θαη ε ξχπαλζε απφ πξντφληα πεηξειαίνπ, ρεκηθέο νπζίεο θαη ζθνππίδηα. 

Ηδηαίηεξν πξφβιεκα απνηεινχλ νη πιαζηηθέο ζαθνχιεο, αθνχ νη ρειψλεο ηηο θαηαπίλνπλ 

λνκίδνληαο πσο πξφθεηηαη γηα ηζνχρηξεο, κε απνηέιεζκα λα πεζαίλνπλ απφ αζθπμία. 

Σέινο, αξθεηέο ρειψλεο ηξαπκαηίδνληαη, κεξηθέο θνξέο ζαλάζηκα, απφ ηαρχπινα ζθάθε, 

κία απεηιή πνπ κε ηελ εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηείλεη λα κεησζεί 

ζεκαληηθά.  

ηε Μεζφγεην, κηα γεληθή αλζξσπνγελήο ππνβάζκηζε έρεη παξαηεξεζεί ζε κεξηθέο 

πεξηνρέο σνηνθίαο, ελψ νξηζκέλεο ηζηνξηθέο παξαιίεο έρνπλ ραζεί γηα ηηο ρειψλεο 

(Μάιηα) θαη άιιεο έρνπλ ππνβαζκηζηεί ζεκαληηθά (Ηζξαήι). Οη θχξηεο αλζξσπνγελείο 
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απεηιέο πνπ επεξεάδνπλ ηηο παξαιίεο σνηνθίαο ησλ ζαιάζζησλ ρεισλψλ πεξηιακβάλνπλ 

ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλαβάζκηζεο, ηελ απμαλφκελε αλζξψπηλε 

παξνπζία, ηελ νδηθή θαη πεδηθή θπθινθνξία, ηα θψηα θαη ην ζφξπβν, ηε κε ειεγρφκελε 

αλάπηπμε θαη αλνηθνδφκεζε, ηε κφιπλζε ησλ αθηψλ θαη ηεο ζάιαζζαο, ηε θχηεπζε 

δηαθφξνπ είδνπο θπηψλ, ηα ηαρχπινα θαη άιια ζθάθε, ην παξάθηην ςάξεκα θαη ηε ρξήζε 

ππνζαιάζζησλ εθξεθηηθψλ. 

Οη ςαξάδεο ηεο Μεζνγείνπ έρνπλ ηεξάζηηα επίδξαζε ζην απφζεκα ησλ ζαιαζζίσλ 

ρεισλψλ. Τπνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ 20.000 ρειψλεο πηάλνληαη θάζε ρξφλν ζηα δίρηπα 

ησλ ηζπαλψλ πνπ ςαξεχνπλ ρξεζηκνπνηψληαο παξαγάδηα, κε έλα ξπζκφ ζλεζηκφηεηαο 

πνπ μεπεξλάεη ην 34% (Aguilar et al 1995). Καζψο ε ζεκαζία ηεο αιηείαο κηθξήο 

θιίκαθαο απμάλεηαη ζπλερψο, νινέλα πην ζεκαληηθφ θαίλεηαη λα είλαη ην γεγνλφο ηεο 

έιιεηςεο εμεηδίθεπζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα παξαγάδηα. Οη ηξάηεο βπζνχ, ηα επηθαλεηαθά 

δίρηπα, καδί κε ηα παξάθηηα δίρηπα θαη ηα δίρηπα εκπινθήο, έρνπλ κεγάιν αξηζκφ 

παξεκπηπηφλησλ αιηεπκάησλ (αιηεχκαηα πνπ δελ θξίλνληαη άμηα ρξήζεο θαη 

μαλαπεηηνχληαη είηε ζηε ζάιαζζα είηε αιινχ), γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηε ζπζρέηηζε κέξνπο 

ηεο ζλεζηκφηεηαο ησλ ζαιαζζίσλ ρεισλψλ κε ηελ αιηεία. Σα πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο αιηείαο θαη ησλ ζαιαζζίσλ ρεισλψλ ζηε 

Μεζφγεην είλαη θνηλά γηα φινπο ηνπο ηχπνπο αιηείαο (Tudela 2000). Χζηφζν, ηα ηνπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αλαπαξαγσγή, ηε δηαηξνθή θαη ηε 

δηαρείκαζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ ζαιαζζίσλ ρεισλψλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηηο 

δηάθνξεο πεξηνρέο.  

Μία νκάδα βηνιφγσλ απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Φιφξηληα ππνζηεξίδεη φηη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ καο παξέρεη ην θέιπθνο ησλ ρεισλψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο. Υεκηθέο 

κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε θειχθε 15 ψξηκσλ ζειπθψλ ρεισλψλ δείρλνπλ φηη νη ρειψλεο 

ιεηηνπξγνχλ ζε αηνκηθφ επίπεδν φζνλ αθνξά ζηνπο βηνηφπνπο πνπ επηιέγνπλ, ζηελ 

ηξνθή ηνπο ή θαη ζηα δχν. Σα απνηειέζκαηα είλαη εληππσζηαθά γηαηί νη ρειψλεο είλαη 

γεληθά γλσζηέο γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ηαμηδεχνπλ ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα καθξηά θαη λα 

ηξέθνληαη κε 80 δηαθνξεηηθά είδε ζεξακάησλ, είηε απηά πξνέξρνληαη απφ ηελ επηθάλεηα 

ηνπ λεξνχ, είηε απφ ηελ θπθινθνξία ησλ ζαιάζζησλ ξεπκάησλ, αθφκα θαη αλ βξίζθνληαη 

ζην βπζφ. Σα δείγκαηα απφ ηα θειχθε ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα σνηνθίαο ησλ 

ρεισλψλ θαη αλαιχζεθαλ κε ηε ρξήζε θαζκαηφκεηξνπ, έλα κεράλεκα πνπ δηαρσξίδεη ηα 

ζηαζεξά ηζφηνπα ζχκθσλα κε ην θνξηίν θαη ηε κάδα ηνπο. Όζν ςειφηεξα βξίζθεηαη έλα 

δψν ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα αθνκνηψλεη πεξηζζφηεξα βαξηά ηζφηνπα, νπφηε ην πνζνζηφ 

ησλ ηειεπηαίσλ ζηνπο ηζηνχο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ειαθξά ηζφηνπα ζα είλαη κεγαιχηεξν. 
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Δπίζεο, ζηα δηαθνξεηηθά κήθε θαη πιάηε ησλ σθεαλψλ βξίζθεηαη δηαθνξεηηθή αλαινγία 

ηζνηφπσλ, νπφηε δηαθνξεηηθά πνζνζηά ηνπο ζα αθνκνηψλνληαη ζηα θειχθε θαη ηνπο 

ηζηνχο ησλ ρεισλψλ. Αλ θαη νη αλαιχζεηο έδεημαλ φηη νη ρειψλεο δηαθέξνπλ αξθεηά ζηηο 

επηινγέο ησλ βηνηφπσλ θαη ηεο ηξνθήο ηνπο (δηαθνξέο πνπ δηαξθνχλ γηα δεθαεηίεο θαη 

ηειηθά απεηθνλίδνληαη ζηα θειχθε ηνπο), νη ηειηθά επηιεγκέλνη βηφηνπνη θαη ηα είδε 

ηξνθήο δε ζπγθεθξηκελνπνηήζεθαλ. 

 

 

3.6 Αζζέλεηεο θαη ρειψληα ηαηξηθή 

 

Ζ ρειψληα ηαηξηθή παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο θηεληάηξνπο. Σν 

κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο αλαηνκίαο θαη ηεο θπζηνινγίαο ησλ ρεισλψλ είλαη ειάρηζηα 

γλσζηφ θαη νη θαζεκεξηλέο θιηληθέο εμεηάζεηο πνπ γίλνληαη ζηα θαηνηθίδηα δψα, 

παξέρνπλ ιίγεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. Οη ηξαπκαηηζκέλεο 

ρειψλεο ζπαλίσο εκθαλίδνπλ ζεκάδηα θιηληθήο αζζέλεηαο θαη γηα ην ιφγν απηφ ε 

δηάγλσζε είλαη θησρή. Οη ηερληθέο απεηθφληζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζηνπο 

αλζξψπνπο, απμάλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θαη ζηηο ρειψλεο. Παξφιν απηά, ιφγσ 

ησλ δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ αλαηνκία, ηε θπζηνπαζνινγία, ηηο ελδείμεηο, ηε 

θπζηνινγία, ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ επαηζζεζία ησλ ηερληθψλ απηψλ, νη ηαηξηθέο 

αλαθνξέο δελ κπνξνχλ απεπζείαο λα κεηαθεξζνχλ απφ ηνπο ζθχινπο θαη ηηο γάηεο ζηηο 

ζαιάζζηεο ρειψλεο, νχηε θαλ απφ ηα ππφινηπα είδε εξπεηψλ. Οη εμεηδηθεπκέλεο ηαηξηθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηε ξαδηνγξαθία, ηνλ αμνληθφ θαη καγλεηηθφ ηνκνγξάθν θαη ηα 

ππεξερνγξαθήκαηα είλαη απαξαίηεηεο γηα ηηο ζαιάζζηεο ρειψλεο έηζη ψζηε λα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ εξκελεία ησλ απεηθνλίζεσλ. Απηέο νη ηερληθέο παξέρνπλ κηα θαιή 

εηθφλα γηα ηηο αλαηνκηθέο δνκέο θαη ηα φξγαλα, είλαη κε επεκβαηηθέο θαη θαηάιιειεο γηα 

δηάγλσζε, αιιά θαη γηα ηελ παξνρή βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηα είδε πνπ θηλδπλεχνπλ 

κε εμαθάληζε. 

ηε θχζε, νη λενζζνί θαη ηα ελήιηθα άηνκα είλαη γλσζηφ φηη πξνζβάιινληαη 

θπξίσο απφ 2 αζζέλεηεο, ηε ζπεηξνραίηε θαη ηελ ίλσζε ησλ ζεισκάησλ, πνπ είλαη 

ππεχζπλεο γηα ζεκαληηθνχ βαζκνχ αδπλακίεο θαη ζλεζηκφηεηα (Lackovich et al 1999). 

Σν γεγνλφο θαηαγξάθηεθε γηα πξψηε θνξά ζε ελήιηθεο πξάζηλεο ρειψλεο ππφ 

αηρκαισζία, αιιά νη ίδηνη φγθνη έρνπλ βξεζεί θαη ζηηο Caretta caretta. Σα εμσηεξηθά 

ηξαχκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξέο έσο κεγάιεο επηθάλεηεο ήπηαο επηδεξκηθήο 

ππεξπιαζίαο, ε νπνία ζρεκαηίδεη δελδξνεηδείο φγθνπο. Δζσηεξηθά νδίδηα κπνξνχλ λα 
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βξεζνχλ ζε πνιιέο ζπιαρληθέο πεξηνρέο, φπσο ην ζπθψηη, ηα λεθξά, νη πλεχκνλεο θαη ν 

γαζηξεληεξηθφο ζσιήλαο. 

Έλαο ηφο ηχπνπ έξπεηα, ν ζπηξφξρεο, έρεη αλαγλσξηζηεί θαη ζπλδεζεί κε ηελ 

εκθάληζε φγθσλ. Αλ θαη ζεσξείηαη παγθφζκηα αζζέλεηα, ν επηπνιαζκφο ηεο θπκαίλεηαη 

απφ 0% έσο 92% ζε κεξηθέο πεξηνρέο. Ζ παξαζηηηθή κφιπλζε απφ ην ζπηξφξρε είλαη 

θνηλή ζηηο Caretta caretta, θπξίσο ζηηο ρειψλεο ησλ δπηηθψλ αθηψλ ηεο Ακεξηθήο. Σξία 

είδε ηνπ παξαζίηνπ έρνπλ βξεζεί ζηελ θαξδηά θαη ζηα αηκνθφξα αγγεία ησλ ρεισλψλ. 

Όζεο έρνπλ κνιπλζεί παξνπζηάδνπλ θνθθησκαηψδε γαζηξίηηδα, εληεξίηηδα, πλεπκνλίηηδα 

επαηίηηδα θαη λεθξίηηδα. Ομεία θαη ρξφληα αγγεηίηηδα, ζπλνδεπφκελε απφ ηε κεηάζηαζε 

ησλ σαξίσλ, παξνπζηάδεηαη θαη ζνβαξή αλεπάξθεηα ζηδήξνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ 

αλαηκία (Wolke et al 1982). Σα ελήιηθα παξάζηηα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

ελδνθαξδίηηδα, αξηεξίηηδα θαη ζξφκβσζε ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ. Πξφζθαηα, ε 

παξνπζία ηνπ ζπηξφξρε ηαπηίζηεθε θαη κε λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο ησλ ρεισλψλ πνπ 

βξέζεθαλ ζηα λεξά ηεο Νφηηα Φιφξηληα, αλ θαη ε ζπηξνξρηδίαζε δελ έρεη θαηαγξαθεί 

ζηηο ρειψλεο ηεο Μεζνγείνπ. 

Ζ ίλσζε ησλ ζεισκάησλ, πνπ πξνθαιείηαη απφ έλαλ ηξεκαηψδε, επίζεο δελ έρεη 

θαηαγξαθεί ζηηο ρειψλεο ηεο Μεζνγείνπ. ηηο ρειψλεο πνπ πξνζβάιινληαη απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα θαηαγξάθεηαη ε δεκηνπξγία εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ φγθσλ, 

νη νπνίνη απνζπληνλίδνπλ βαζηθέο δηαδηθαζίεο ζπκπεξηθνξάο. ηελ πεξίπησζε πνπ απηνί 

νη φγθνη ζρεκαηηζηνχλ ζηα κάηηα ησλ ρεισλψλ, πξνθαιείηαη κφληκε ηχθισζε. Ο 

ηξεκαηψδεο πξνζβάιεη ηζηνχο ζε φιν ην ζψκα ησλ ρεισλψλ, αθφκα θαη δσηηθά φξγαλα, 

φπσο ε θαξδηά θαη ν εγθέθαινο. Μία ηέηνηα ινίκσμε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζνβαξή 

αλαπεξία, ελδνθαξδίηηδα θαη λεπξνινγηθέο παζήζεηο. Έλαο άιινο λεκαηψδεο κπνξεί λα 

πξνζβάιεη ηηο ρειψλεο, πξνθαιψληαο ηζηνινγηθέο αλσκαιίεο ή πξνβιήκαηα ζηελ 

αλαπλνή. 

Πεξίπνπ ην 40% ησλ ζειπθψλ πνπ θσιηάδνπλ αλά ηνλ θφζκν έρνπλ πιεγέο ζηα 

θειχθε ηνπο, πνπ πηζηεχεηαη φηη νθείιεηαη ζηνπο θαξραξίεο. Μνιπζκαηηθά βαθηήξηα, 

φπσο νη ςεπδνκνλάδεο θαη ε αικνλέια, πξνζβάινπλ ηα απγά θαη ηνπο λενζζνχο, ελψ 

κχθεηεο κπνξνχλ λα πξνζβάινπλ ηηο θσιηέο θαη ηελ θινάθε ησλ ρεισλψλ. Σα εξπεηά 

ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ ειάρηζηεο ελδείμεηο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο αζζέλεηεο θαη ζπρλά ε 

θπζηθή εμέηαζε δελ παξέρεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζσζηή δηάγλσζε. Οη ηερληθέο 

απεηθφληζεο είλαη πνιχ ρξήζηκεο ζηα ρεισλνεηδή, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε θπζηθή ηνπο 

εμέηαζε πεξηνξίδεηαη επηπιένλ ιφγσ ηνπ θειχθνπο ηνπο. Οη πην επξεία ρξήζεο ηερληθέο 

απεηθφληζεο ζηε ζχγρξνλε θηεληαηξηθή είλαη ε ξαδηνγξαθία θαη ηα ππεξερνγξαθήκαηα. 
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Αλ θαη ε ρξήζε ησλ καγλεηηθψλ θαη αμνληθψλ ηνκνγξάθσλ εθαξκφδεηαη κφλν ζε εηδηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηα είδε πνπ θηλδπλεχνπλ κε εμαθάληζε. 

Οη αθηηλνγξαθίεο είλαη ε πην θνηλή θαη αλέμνδε ηερληθή απεηθφληζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θηεληαηξηθή παξέρνληαο κία θαιή γεληθή εηθφλα ηνπ ζθειεηνχ θαη 

ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Πιεξνθνξίεο γηα ηε ζσζηή ζέζε ηνπ ζψκαηνο, 

πεξηγξαθέο θαη εξκελεία γηα ηηο θιηληθέο ελδείμεηο ππάξρνπλ ζε πνιιά άξζξα θαη 

θεθάιαηα βηβιίσλ ηαηξηθήο ησλ εξπεηψλ. Παξφιν απηά, ζηελ πεξίπησζε ησλ εξπεηψλ, ην 

ππεξθείκελν θέιπθνο θαη νη επηδεξκηθέο πιάθεο κεηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο εηθφλαο. 

Δμαθνινπζνχλ φκσο λα είλαη πνιχ ρξήζηκεο γηα ηε δηάγλσζε θαηαγκάησλ ησλ νζηψλ, 

κεηαβνιηθψλ δηαηαξαρψλ ηνπο, νζηενκπειίηηδαο, ιηζίαζεο νπξνδφρνπ θχζηεο, 

πλεπκνλίαο θαη θαηάπνζεο μέλσλ ζσκάησλ. Δπηπιένλ, απνθαιχπηνπλ ηελ παξνπζία 

απνζεκάησλ αζβεζηίνπ ηνπ θειχθνπο ησλ απγψλ, σο εθ ηνχηνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

εξγαιείν γηα ηηο κειέηεο αλαπαξαγσγήο (Wilkinson et al 2004). ηηο ρειψλεο, νη 

αθηηλνγξαθίεο ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα ηελ αλίρλεπζε θαηάπνζεο αγθηζηξηψλ, αιιά 

θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πεπηηθνχ ρξφλνπ κεηάβαζεο ζε δψα κε πξνθαηαξθηηθή 

δηάγλσζε εληεξηθήο απφθξαμεο. 

Σν ππεξερνγξάθεκα είλαη κία πξαθηηθή, γξήγνξε θαη κε επεκβαηηθή ηερληθή πνπ 

επηηξέπεη ηελ απεηθφληζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ καιαθψλ 

ηζηψλ. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζειαζηηθψλ, έρεη πηζαλέο εθαξκνγέο θαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο, ηε δηάγλσζε αζζελεηψλ, αιιά θαη ζαλ 

απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ θαηεπζπλφκελε κε ππέξερν βηνςία. Ζ θαηαζηνιή δελ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, αιιά ην δέζηκν κπνξεί λα είλαη αλαγθαίν 

γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κεγάισλ δψσλ (Silverman 2006). Πην ιεπηνκεξψο, φζνλ  αθνξά 

ζηελ αλαπαξαγσγηθή ιεηηνπξγία, ε ηερληθή ζπλίζηαηαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ σνζεθψλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ πξν θαη κεηά 

ηελ σνξξεμία αγψλ. Γηα ηε δηάγλσζε αζζελεηψλ, ην ζπθψηη θαη ε ρνιεδφρνο θχζηε, ηα 

λεθξά θαη ε νπξνδφρνο θχζηε, ε κάδα φισλ ησλ καιαθψλ ηζηψλ, ε νθζαικηθή λφζνο, ε 

νπηζζνινβηθή λφζνο θαη ε θαξδηαθή λφζνο κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ. Σν κεγάιν 

κέγεζνο θαη ην θπζηθφ εκπφδην πνπ επηβάιιεη ην θέιπθφο ηνπο απνηεινχλ έλαλ αθφκε 

πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηα ρεισλνεηδή. Σν ππεξερνγξάθεκα Doppler 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ ηαηξηθή γηα ηε κέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αίκαηνο, νπφηε 

απνηειεί κία αμηφπηζηε δηάγλσζε γηα ηηο θαξδηναγγεηαθέο παζήζεηο. Ζ ρξήζε απηήο ηεο 

ηερληθήο ζηα εξπεηά είλαη ζρεηηθά λέα θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ αζζελψλ πνπ έρνπλ ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπο ή βξίζθνληαη ζε θσκαηψδε θαηάζηαζε. 
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Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα απηήο ηεο ηερληθήο είλαη φηη δελ απαηηείηαη θακία 

επέκβαζε, νπφηε ελέρεη ην κηθξφηεξν ξίζθν γηα ηηο ρειψλεο. Δπηηξέπεη αθξηβείο 

κεηξήζεηο γηα δηάθνξεο δνκέο, φπσο ζπιάθηα θαη απγά, αιιά θαη ηελ πην ζπρλή 

παξαθνινχζεζε ησλ ρεισλψλ ρσξίο λα απμάλεη ην άγρνο ηνπο. Με ζηφρν ηελ θιηληθή 

πξαθηηθή, ππάξρεη αλάγθε γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαλνληθή 

κνξθή, ην ζρήκα θαη ηνλ φγθν ησλ δνκψλ πνπ θαίλνληαη κέζα απφ ην ππεξερνγξάθεκα, 

έηζη ψζηε λα ζπκπιεξσζνχλ νη ειάρηζηεο αλαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία. 

Κακία πεξηγξαθή ησλ θπζηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δνκψλ θαη ησλ Doppler 

παξακέηξσλ ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο γηα ηε ζαιάζζηα ρειψλα δελ ππάξρεη. 

Ζ αμνληθή ηνκνγξαθία ρξεζηκνπνηεί εμνπιηζκφ αθηηλψλ Υ γηα ηελ απφθηεζε 

δεδνκέλσλ εηθφλαο απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο γχξσ απφ ην ζψκα θαη ζηε ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνηεί ηε κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία ηεο πιεξνθφξεζεο κε ζθνπφ ηε δηαηνκή 

ησλ ηζηψλ ηνπ ζψκαηνο. Μηα αθηηλνγξαθηθή πεγή θαη έλαο αληρλεπηήο πεξηζηξέθνληαη 

γχξσ απφ ηνλ αζζελή παξάγνληαο ζαξψζεηο, νη νπνίεο ζπλήζσο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

εγθάξζηα κνληέια κε πάρνο ηνκήο δηαζηάζεσλ 1-5 ρηιηνζηψλ. Σα πξνγξάκκαηα ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ είλαη ζε ζέζε λα νηθνδνκήζνπλ ηα κνληέια 3 δηαζηάζεσλ 

απηψλ ησλ ηνκψλ. ε αληίζεζε κε άιιεο απεηθνληζηηθέο κεζφδνπο, ε ρξήζε ησλ αμνληθψλ 

ηνκνγξαθηψλ πξνζθέξεη ιεπηνκεξείο απφςεηο πνιιψλ ηχπσλ ηζηψλ, φπσο ησλ 

πλεπκφλσλ, ησλ νζηψλ, κεξηθψλ καιαθψλ ηζηψλ θαη ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ, ζπλεπψο 

είλαη έλα νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα έλα επξχ θάζκα θιηληθψλ 

πξνβιεκάησλ. Οη εμεηάζεηο κε αμνληθέο ηνκνγξαθίεο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

δηάγλσζε πλεπκνληθψλ θαη νζηηθψλ λφζσλ, γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξζή δηαρείξηζε 

φγθσλ κε αθηηλνζεξαπείεο, σο νδεγφο γηα βηνςίεο θαη άιιεο ειάρηζηα επεκβαηηθέο 

δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ρεηξνπξγηθνχ θχξνπο ζε ζνβαξέο επεκβάζεηο. 

ηελ ηαηξηθή ησλ εξπεηψλ, νη αμνληθέο ηνκνγξαθίεο έρνπλ πηζαλέο εθαξκνγέο ζηα 

ρεισλνεηδή εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ ππεξερνγξαθεκάησλ θαη ηεο θπζηθήο 

εμέηαζεο, αιιά θαη ηεο ππεξέθζεζεο ησλ ρεισλψλ ιφγσ ηνπ θειχθνπο ηνπο. Οη εμεηάζεηο 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ειάρηζην ρξφλν θαη ζπλήζσο νη ρειψλεο 

δελ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε θαηαζηνιή. Οη νξηδφληηεο ζαξψζεηο είλαη ζρεδφλ ίδηεο κε 

ηηο απιέο αθηηλνγξαθίεο, ελψ ε πιεπξηθή αλάθιηζε ηνπ δψνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

εζσηεξηθέο κεηαηνπίζεηο ησλ νξγάλσλ (Gumpenberger and Henninger 2001). Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ νη αμνληθέο ηνκνγξαθίεο επηηξέπνπλ ηε ιεπηνκεξή νπηηθνπνίεζε ησλ δνκψλ 

ησλ νζηψλ, απνηεινχλ ηελ θαιχηεξε ηερληθή γηα ηε δηάγλσζε ησλ ζθειεηηθψλ βιαβψλ 

ζηα ρεισλνεηδή. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, έρνπλ ππάξμεη ηερλνινγηθέο 
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εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαγλσζηηθήο απεηθφληζεο, ηδηαίηεξα ζηηο κνλάδεο αμνληθψλ 

ηνκνγξαθηψλ, αθνχ εμνπιίζηεθαλ κε πνιιαπιέο ζεηξέο απφ ζπζηνηρίεο αληρλεπηή. Απηή 

ε λέα γεληά ηερλνινγίαο, πνπ νλνκάδεηαη πνιπαληρλεπηηθή αμνληθή ηνκνγξαθία, επηηξέπεη 

πνιχ γξήγνξεο εμεηάζεηο, ζε πεξηζζφηεξα επίπεδα θαη ηξηζδηάζηαηεο θαηαζθεπέο, 

ζπλεπψο είλαη έλα εμαηξεηηθφ δηαγλσζηηθφ εξγαιείν θαη γηα ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ησλ 

απεηινχκελσλ εηδψλ. 

Όπσο ε αμνληθή ηνκνγξαθία, έηζη θαη ε καγλεηηθή παξέρεη εηθφλεο ζε ηνκέο ηνπ 

ζψκαηνο. Υξεζηκνπνηεί έλα ηζρπξφ καγλεηηθφ πεδίν γηα ηε κέηξεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ 

απειεπζεξψλεηαη απφ ηα άηνκα πδξνγφλνπ ζην εζσηεξηθφ λεξφ ησλ θπηηάξσλ. 

Μεηαβάιινληαο ην ρξφλν θαη ηε δχλακε ησλ παικψλ ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ, είλαη 

δπλαηφ λα εληνπίδνληαη νη δηαθνξέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξσηνλίσλ ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο ηνπ ηζηνχ (Wilkinson et al 2004). Σα ξαδηνθχκαηα πνπ απειεπζεξψλνληαη 

κεηαβηβάδνληαη ζε έλαλ ππνινγηζηή πνπ εκθαλίδεη κία εμαηξεηηθά ιεπηνκεξή εηθφλα, 

ζηελ νπνία θαίλεηαη νπνηαδήπνηε αλσκαιία ζηελ αλαηνκία ησλ νζηψλ, νη βιάβεο θαη νη 

θιεγκνλέο ηνπο. Ζ βαζηθή εθαξκνγή ηεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηε δηάγλσζε ησλ λεπξνινγηθψλ αζζελεηψλ, φπσο φγθνη, εγθεθαιηθά επεηζφδηα θαη 

ηξαπκαηηζκνί ησλ δίζθσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. ηελ θηεληαηξηθή, ε καγλεηηθή 

ηνκνγξαθία είλαη επίζεο πνιχηηκε ζηε δηάγλσζε κπνζθειεηηθψλ παζήζεσλ, θαζψο θαη 

ζηε ραξηνγξάθεζε θαη ηε ζηαδηνπνίεζε ησλ φγθσλ πξηλ απφ ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

γηα ηελ αθαίξεζή ηνπο. 

Ζ εμέηαζε δηαξθεί 30 κε 45 ιεπηά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ην δψν πξέπεη λα 

κείλεη εληειψο αθίλεην, γεγνλφο πνπ επηβάιιεη ηε ρξήζε γεληθήο αλαηζζεζίαο. Αλ θαη ε 

καγλεηηθή ηνκνγξαθία δελ κπνξεί λα παξάζρεη εηθφλεο αζβεζηνπνηεκέλσλ νζηψλ, ηνπ 

κπεινχ ησλ νζηψλ, ησλ ρφλδξσλ ή ησλ κπψλ, παξφιν απηά, ηα αηκνθφξα αγγεία θαη ην 

ελδναξζξηηηθφ ιίπνο θαίλνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

αλίρλεπζε ιεπηψλ νξζνπεδηθψλ παζήζεσλ. Ζ εξκελεία ησλ απεηθνλίζεσλ απαηηεί γλψζε 

ζε βάζνο ηεο εηδηθήο ηνπνγξαθηθήο αλαηνκίαο θαη ηεο καγλεηηθήο εκθάληζεο ηεο θάζε 

δνκήο. Οη θαξδηναγγεηαθέο δνκέο, νη ηνκείο ησλ πλεπκφλσλ, ηνπ ήπαηνο, ησλ λεθξψλ, ηεο 

νπξνδφρνπ θχζηεο, ησλ εληέξσλ θαη ηεο αλαπαξαγσγηθήο νδνχ έρνπλ απεηθνληζηεί 

πιήξσο ζε ρειψλεο. ηελ πεξίπησζε ησλ ζαιαζζίσλ ρεισλψλ, ην κέγεζφο ηνπο 

πεξηνξίδεη γηα αθφκα κία θνξά ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο ηερληθήο. Οη ελήιηθεο δελ 

κπνξνχλ λα πεξάζνπλ απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία. Ο Hidalgo (2006) έδσζε κία γεληθή 

εηθφλα ησλ θαλνληθψλ ηνκψλ ηεο αλαηνκίαο ηνπ θεθαιηνχ ηεο Caretta caretta 

ρξεζηκνπνηψληαο εηθφλεο απφ καγλεηηθέο ηνκνγξαθίεο. Παξείραλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά 



63 
 

κε ηελ θιηληθή αλαηνκία θαη ηηο δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ καιαθψλ θαη ησλ 

αλνξγαλνπνηεκέλσλ ηζηψλ. Ζ θαλνληθή εκθάληζε ησλ ζπιαρληθψλ θπηηάξσλ κίαο πγηνχο 

ρειψλαο είλαη αθφκα άγλσζηε. 

 

 

3.7 Αλαθεθαιαίσζε 

 

Οη ζαιάζζηεο ρειψλεο θαηνηθνχλ ηνλ πιαλήηε καο γηα πνιιά εθαηνκκχξηα ρξφληα, 

αιιά ζήκεξα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ πνιινχο θηλδχλνπο γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. 

Γεδνκέλνπ φηη απφ ηε ζηηγκή ηεο ελειηθίσζήο ηνπο θαη κεηά, φηαλ πιένλ έρνπλ 

απνθηήζεη ην θαηάιιειν κέγεζνο θαη γηα αλαπαξαγσγή, ν κφλνο θπζηθφο ερζξφο ηνπο 

είλαη ν θαξραξίαο, αλεζπρίεο πξνθαιεί ην πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο πνπ θαηαγξάθεηαη 

παγθνζκίσο εμαηηίαο ησλ δηαθφξσλ πξαθηηθψλ αιίεπζεο. Αθφκε πην αλεζπρεηηθφ είλαη 

ην εμαηξεηηθά πςειφ πνζνζηφ ζλεζηκφηεηάο ηνπο θαηά ηα δχν πξψηα ρξφληα ηεο δσήο 

ηνπο, θαζψο κφλν έλα ρεισλάθη απφ ηα ρίιηα πνπ εθθνιάπηνληαη ζα θαηαθέξεη λα 

επηβηψζεη κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ. Σα παξαπάλσ θαλεξψλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ιήςεο 

κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ είδνπο απηνχ, φρη κφλν ζηε ζηεξηά φπνπ νη ζειπθέο 

ρειψλεο σνηνθνχλ κε ηελ επαθφινπζε εθθφιαςε ησλ λενζζψλ, αιιά θαη ζηε ζάιαζζα, 

φπνπ νη ρειψλεο ηξέθνληαη, δηαρεηκάδνπλ θαη αλαπαξάγνληαη. 

Δπηζηεκνληθέο κειέηεο αλαδεηθλχνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζαιαζζίσλ ρεισλψλ λα 

ηαμηδεχνπλ ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα, ηθαλφηεηεο πνπ απφ θαηξφ ππνπηεπφληνπζαλ. Δπίζεο, 

αλαθαιχπηνπλ άγλσζηεο πηπρέο ηεο δσήο ηνπο, παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα 

ην θάζε ζηάδην ηνπ βηνινγηθνχ ηνπο θχθινπ θαη θσηίδνπλ δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, φπσο 

δηακάρεο κεηαμχ ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ γηα δεπγάξσκα ή κεηαμχ ζειπθψλ γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηξνθήο. Οη λέεο κειέηεο εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο αζζέλεηεο πνπ κπνξνχλ 

λα πξνζβάιινπλ ηα είδε ησλ ζαιαζζίσλ ρεισλψλ, κηαο θαη ειάρηζηα είλαη γλσζηά γχξσ 

απφ απηφ ην ζέκα. Ζ ρειψληα ηαηξηθή αλαπηχζζεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο, 

πξαγκαηνπνηψληαο ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο ζηηο ρειψλεο ζέηνληαο ζε εθαξκνγή 

εμειηγκέλεο ηερληθέο απεηθφληζεο, φπσο ε καγλεηηθή θαη ε αμνληθή ηνκνγξαθία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιά ρξφληα ζηνλ ηνκέα ηεο θηεληαηξηθήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

ΔΝΑΡΗΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

 

4.1 Δηζαγσγή 

 

Ζ δηαρείξηζε κίαο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο είλαη κία πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία, 

πνπ ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πξέπεη λα αθνινπζήζεη πνιιά ζηάδηα γηα λα 

επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Οη επηζηήκνλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ, ζε ζπλεξγαζία κε νηθνιφγνπο θαη βηνιφγνπο, θαηέιεμαλ ζηε 

δηακφξθσζε ησλ βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ πξέπεη  λα ηεξνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε 

ελφο δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ. Σα πξνγξάκκαηα πξνζνκνίσζεο είλαη απαξαίηεηα εξγαιεία 

γηα ηηο αλαιχζεηο βησζηκφηεηαο πιεζπζκνχ είλαη, θαζψο θαη νη φζνλ ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα ην ππφ κειέηε είδνο. 

Απφ φια ηα είδε ησλ ζαιαζζίσλ ρεισλψλ, ζε απηφ ην θεθάιαην κειεηάηαη ε 

πηζαλφηεηα επηβίσζεο ηνπ είδνπο Caretta caretta, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πξνζηαζία ηνπ 

είλαη ην θχξην κέιεκα ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ ηεο Εαθχλζνπ. Όιεο νη 

πξνζπάζεηεο ησλ δηαρεηξηζηψλ εζηηάδνπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ θσιηψλ θαη ησλ παξαιηψλ 

σνηνθίαο, αθήλνληαο εθηφο άιινπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ρειψλεο, φπσο ε 

ζαιάζζηα ξχπαλζε θαη ε πξνζηαζία ησλ ππνζαιαζζίσλ ιηβαδηψλ Πνζεηδσλίαο. 

Παξάιιεια, ε δνξπθνξηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρεισλψλ θαη ηα πξνγξάκκαηα άκεζεο 

παξαθνινχζεζεο ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, θαζψο θαη ζηελ απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ην βηνινγηθφ ηνπο θχθιν. 

ε απηφ ην θεθάιαην, επίζεο, πξνζνκνηψλνληαη φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηνλ 

πιεζπζκφ ησλ ρεισλψλ γηα ηελ πξφβιεςε ηεο πηζαλφηεηαο επηβίσζεο ή εμαθάληζεο ηνπ 

είδνπο. Γηάθνξα ζελάξηα θαηαζθεπάδνληαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ, αιιά θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ. Με 

βάζε ηελ έθβαζε ησλ αλαιχζεσλ πξνηείλνληαη λέεο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ δηεζλείο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ ρεισλψλ ζα ήηαλ 

πνιχ πην απνηειεζκαηηθά αλ αθνξνχζαλ ζε θάπνην άιιν ζηάδην ηεο δσήο ηνπο, πέξα απφ 

απηφ ησλ λενζζψλ.  
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4.2 Πξνυπνζέζεηο δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ 

 

Οη πεξηβαιινληνιφγνη, νηθνιφγνη, βηνιφγνη θαη νη επηζηήκνλεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

είραλ κειεηήζεη ηηο ζπλζήθεο επηβίσζεο θαη πξνζηαζίαο κεκνλσκέλσλ κνξθψλ παλίδαο 

θαη ρισξίδαο ζε νξηζκέλα νηθνζπζηήκαηα, παξφιν απηά ζεψξεζαλ φηη πξέπεη λα 

αλαπηχμνπλ θαηλνχξηα κεζνδνινγία θαη πξαθηηθέο γηα έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο νηθνζπζηεκάησλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αεηθφξνπ ή βηψζηκεο 

αλάπηπμεο θαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηερλνινγηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο 

πνπ δηακνξθψζεθαλ (Jensen and Bourgeron 1994). Βαζηθφο παξάγνληαο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ είλαη ε βηνπνηθηιφηεηα ησλ νξγαληζκψλ ηνπ πνπ ην δηαηεξεί ζε 

ηζνξξνπία κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Ζ αλζξσπνγελήο ξχπαλζε θαη νη παξεκβάζεηο 

ησλ αλζξψπσλ επεξέαζαλ ηα επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα, πξνθαιψληαο ηελ θαηάξξεπζε 

ηεο θπζηθήο ηζνξξνπίαο, ηε δηάβξσζε ηνπ αβηνηηθνχ πεξηβάιινληνο, αιιαγέο ζηε ξνή 

ελέξγεηαο θαη ζηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο. Με απηά ηα δεδνκέλα, έπξεπε λα δεκηνπξγεζεί 

έλαο λένο επηζηεκνληθφο ηνκέαο ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ (ecosystem management and protection) πνπ έρεη θαζνξηζκέλν πιαίζην 

επηζηεκνληθήο επηηήξεζεο, βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηφρνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή 

πξνζηαζία ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ νηθνζπζηεκάησλ (Cortner and Moote 1999).  

Ζ δηαρείξηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ δελ είλαη έλαο επηζηεκνληθφο ηνκέαο κε 

ζπγθεθξηκέλα φξηα θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο. Σα νηθνζπζηήκαηα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά 

κεηαμχ ηνπο, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη, ηελ πνηθηιία ρισξίδαο θαη 

παλίδαο, ην πιέγκα ησλ ηξνθηθψλ αιπζίδσλ θαη ηεο ξνήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Παξφιν απηά, νη επηζηήκνλεο κε ηηο έξεπλέο ηνπο πξνζδηφξηζαλ ηα ζεκαληηθφηεξα 

ζέκαηα, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξέπεη λα θηλεζεί ε δηαρείξηζε 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη λα νδεγεί ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα 

δηαηήξεζεο (Noss and Cooperrider 1994). Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 νη 

επηζηήκνλεο είραλ ζπκθσλήζεη ζην πνιχπινθν πιέγκα ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο 

δηαρείξηζεο θαη πξνζδηφξηζαλ ηα 10 βαζηθά ζέκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ. Απηέο νη δέθα πξνυπνζέζεηο ηεο δηαρείξηζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

έρνπλ νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία ελφο θιαζηθνχ νξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 

δηαρείξηζε ελφο νηθνζπζηήκαηνο είλαη ε νινθιεξσκέλε επηζηεκνληθή γλψζε ησλ 

νηθνινγηθψλ ζρέζεσλ, κέζα ζε έλα πνιχπινθν θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην αμηψλ, κε 

γεληθφ ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Πεξηγξάθνληαη απφ ην γλσζηφ νηθνιφγν Brumbine ζην θιαζηθφ ηνπ 
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άξζξν “What is ecosystem management?” (1994) θαη είλαη: 

1. Ηεξαξρηθφ Πιαίζην (Hierarchical Context): Οη δηαρεηξηζηέο νηθνζπζηεκάησλ πξέπεη λα 

εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο, φρη κφλν ζε έλα επίπεδν ηεο βηνπνηθηιφηεηαο (γνλίδηα, είδε, 

πιεζπζκνχο), γηαηί ζα ηνπο δψζεη έλα ζηελφ πιαίζην γλψζεσλ, πνπ δελ είλαη ηθαλφ λα 

αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ 

ππφςε ηνπο φια ηα επίπεδα βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξάζεηο. Σν 

ζέκα απηφ πεξηγξάθεηαη ζπλήζσο σο «πξννπηηθή νηθνζπζηεκάησλ». 

2. Οηθνινγηθά Όξηα (Ecological Boundaries): Σα φξηα ελφο νηθνζπζηήκαηνο είλαη 

ζπλήζσο γεσγξαθηθά θαη νξηζκέλεο θνξέο απζαίξεηα, αιιά πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ 

θαη νη κεηαβνιέο, ρξνληθέο θαη ρσξηθέο, πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ. Ζ αλάγθε νηθνινγηθψλ 

νξίσλ πξνθχπηεη απφ ηε ζηηγκή πνπ νη δηαρεηξηζηέο κπνξεί λα εξγάδνληαη θαηά κήθνο 

δηνηθεηηθψλ-πνιηηηθψλ νξίσλ (εζληθά πάξθα, εζληθά δάζε) θαη ηα νηθνινγηθά φξηα πξέπεη 

λα έρνπλ θαζνξηζκέλεο θιίκαθεο. Οξηζκέλεο θνξέο, ηα δψα ελφο νηθνζπζηήκαηνο κπνξεί 

λα επεξεάζνπλ ηε ρξήζε ηεο γεηηνληθήο γεο ή ηηο θνηλσληθέο αμίεο. Δπίζεο, θαηά ηε 

δηαρείξηζε ελφο νηθνζπζηήκαηνο, ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη επηζθέπηεο, φπσο θαη νη 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη νη ρξήζεηο γηα ιφγνπο αλαςπρήο. 

3. Οηθνινγηθή Αθεξαηφηεηα (Ecological Integrity): Με ηελ έλλνηα απηή νη επηζηήκνλεο 

ζεσξνχλ φηη ε δηαρείξηζε πξέπεη λα πξνζηαηεχζεη ην ζχλνιν ησλ εηδψλ, ησλ πιεζπζκψλ 

θαη ησλ επηκέξνπο νηθνζπζηεκάησλ, ψζηε λα δηαηεξεζνχλ ηα πνηθίια είδε ρισξίδαο θαη 

παλίδαο. Οξηζκέλνη επηζηήκνλεο εθθξάδνπλ ηελ έλλνηα απηή σο δηαηήξεζε ησλ βηψζηκσλ 

πιεζπζκψλ ησλ απηνρζφλσλ εηδψλ, ζπληήξεζε ησλ θπζηθψλ αλαηαξαρψλ ζε κηθξή 

θιίκαθα ή επαλεηζαγσγή ησλ απηνρζφλσλ θαη δηαηήξεζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο κέζα ζηα 

θπζηθά πιαίζηα ηεο πνηθηινκνξθίαο. 

4. πιινγή Γεδνκέλσλ (Data Collection): Ζ δηαρείξηζε νηθνζπζηεκάησλ απαηηεί 

ζπζηεκαηηθή ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηα ελδηαηηήκαηα, ηα είδε παλίδαο θαη ρισξίδαο, 

ηνπο πιεζπζκνχο ησλ εηδψλ θαη ηηο ρξνληθέο κεηαβνιέο ηνπο, ην γεσινγηθφ ππφβαζξν, ηε 

δπλακηθή ησλ κεηαβνιψλ πνπ παίδνπλ ξφιν ζηελ ηζνξξνπία ησλ ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ 

παξαγφλησλ. Ζ ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ απαηηεί επεμεξγαζία θαη ζπλερή αλαλέσζε. 

5. Έιεγρνο (Monitoring): Οη επηζηήκνλεο θαη νη θνξείο πνπ ζα δηαρεηξηζηνχλ ην 

νηθνζχζηεκα πξέπεη λα θαηαγξάθνπλ θαη λα ειέγρνπλ ηελ πνξεία ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, 

ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη εθηίκεζε ησλ επηηπρηψλ θαη απνηπρηψλ ηεο δηαρείξηζεο κε 

πνζνηηθέο κεηξήζεηο. Ο ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιήςε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ, απνθπγή ιαζψλ θαη αλαζθφπεζε ηεο πνξείαο ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο. 
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6. Πξνζαξκνζηηθή Γηαρείξηζε (Adaptive Management): Πξνζαξκνζηηθή δηαρείξηζε 

ζεκαίλεη φηη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαη ηεο πνξείαο ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο δηαηεξείηαη κηα επιπγηζία ζηε ιήςε απνθάζεσλ, νη νπνίεο 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο αβεβαηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ νη πνιχπινθεο αιιειεπηδξάζεηο 

ησλ παξαγφλησλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. ηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ε επηζηεκνληθή 

γλψζε είλαη πξνζσξηλή θαη επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηε ζπιινγή γλψζεσλ, ζηνλ 

πεηξακαηηζκφ θαη ζηελ επνηθνδνκεηηθή πξνζαξκνγή ησλ πξνεγνχκελσλ απνηειεζκάησλ 

ζηηο λέεο δξάζεηο δηαρείξηζεο. 

7. πλεξγαζία Φνξέσλ (Collaborating Managing Bodies): Δίλαη απαξαίηεηε ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε. Ζ δηαρεηξηζηηθή νκάδα πξέπεη λα ζπλεξγαζζεί 

κε άιινπο θνξείο γηα λα επηιχζεη ζχλζεηα πξνβιήκαηα, λνκηθήο θχζεσο ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, γηα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. 

8. Οξγαλσηηθή Αιιαγή (Organizational Change): Ζ εθαξκνγή δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ απαηηεί επίζεο αιιαγέο ζηηο δνκέο ηεο δηαρείξηζεο γαηψλ θαη ησλ 

θνξέσλ πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. Οη αιιαγέο κπνξεί λα είλαη απιέο (ζρεκαηηζκφο ελφο 

κηθηνχ δηαρεηξηζηηθνχ θνξέα), αιιά θαη πην ζχλζεηεο, φπσο κεηαβνιέο επαγγεικαηηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη κεηαβνιέο ησλ ζπζρεηηζκψλ εμνπζίαο. 

9. Άλζξσπνη θαη Φχζε (Humans embedded in Nature): Οη δηαρεηξηζηέο πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ φηη ηα νηθνζπζηήκαηα δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηνπο αλζξψπνπο θαη 

ηηο επεκβάζεηο ηνπο. Αλάινγα κε ηηο ζρέζεηο θαη ηηο επηξξνέο ησλ αλζξψπσλ κε ηα 

νηθνζπζηήκαηα, νη αιιειεπηδξάζεηο είλαη ακθίδξνκεο, νξηζκέλεο πξνθαινχλ θζνξέο, 

αιιά νξηζκέλεο έρνπλ θαη ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

10. Αμίεο (Values): Ζ έλλνηα ησλ αμηψλ, θαη ηδηαίηεξα ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, γηα ηε 

θχζε θαη ηα νηθνζπζηήκαηα έρνπλ θαηαιπηηθέο επηδξάζεηο ζηε δηαρείξηζή ηνπο. Δάλ νη 

αλζξψπηλεο αμίεο γηα ηα νηθνζπζηήκαηα είλαη ππνβαζκηζκέλεο, ηφηε ν δηαρεηξηζηηθφο 

έιεγρνο κπνξεί λα θαηαζηεί δχζθνινο θαη λα κελ επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη. 

Γεληθφο ζηφρνο είλαη ε αθεξαηφηεηα ηνπ θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο, αιιά νη βαζηθνί 

ζηφρνη κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε πέληε θαηεγνξίεο (Holsinger 2003). ηφρνο ηεο πξψηεο 

θαηεγνξίαο είλαη ε δηαηήξεζε ησλ βηψζηκσλ πιεζπζκψλ φισλ ησλ απηνρζφλσλ εηδψλ 

ζηελ πεξηνρή πνπ πεξηθιείεη ην νηθνζχζηεκα. Δίλαη αξθεηά θηιφδνμνο θαη δχζθνινο ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηνπ ζε αληίμνεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ή ζε πεξηπηψζεηο θαηαπάηεζεο 

ησλ νξίσλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. ηε δεχηεξε θαηεγνξία, βαζηθφ ζηφρν απνηειεί ε 

εθπξνζψπεζε φισλ ησλ ηχπσλ ησλ απηνρζφλσλ νηθνζπζηεκάησλ κέζα ζηελ 

πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή, ζε φιε ηε θπζηθή θιίκαθα πνηθηιίαο. Γηα ηελ επίηεπμή ηνπ 
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απαηηείηαη ε αληηπξνζσπεπηηθή δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ βηνηφπσλ, πιεζπζκψλ θαη 

νηθνζέζεσλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηα φξηα ελφο πνιχπινθνπ νηθνζπζηήκαηνο, ψζηε λα 

κελ ππάξμεη απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο ή επηζθίαζε ελφο νηθνζπζηήκαηνο απφ έλα άιιν. 

Ζ δηαηήξεζε ησλ εμειηθηηθψλ θαη νηθνινγηθψλ δηεξγαζηψλ, θαζψο θαη ε δηαρείξηζε γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απνηεινχλ ηνπο ζηφρνπο ηεο ηξίηεο θαη ηέηαξηεο θαηεγνξίαο 

αληίζηνηρα. Με βάζε ηηο εμειηθηηθέο δηεξγαζίεο νη δηαρεηξηζηέο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ 

ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πξνζηαζίαο θαη αμηνιφγεζεο, ψζηε λα δνζεί επαξθήο ρξφλνο γηα 

ηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο εμειηθηηθήο δπλακηθφηεηαο ησλ εηδψλ θαη πιεζπζκψλ. ηφρνο 

ηεο ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο είλαη λα ηεζνχλ αλεθηά φξηα ζηηο αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί, ζα πξέπεη 

λα ππνινγηζηνχλ νη αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο, έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο 

πξνζαξκνγέο. Ζ δηαρείξηζε πξέπεη λα επηδηψμεη ηε ζπλεξγαζία ηνπηθψλ ππεξεζηψλ, 

δήκσλ, θνηλνηήησλ, ζπλεηαηξηζκψλ, πεξηβαιινληηθψλ-πνιηηηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηνπ 

άκεζα ελδηαθεξφκελνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. 

Σα πξνηεηλφκελα πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα 

κέηξα: ξχζκηζε θαιιηεξγεηψλ, ξχζκηζε ή άξζε θνπήο (δέληξσλ θαη ρφξησλ), επέθηαζε 

νηθηζκψλ, αληηζηάζκηζκα ηεο απψιεηαο εηζνδεκάησλ, απνθαηάζηαζε θπζηθψλ πφξσλ, 

πξνζηαζία εηδψλ, αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο δηαρείξηζεο, ππνδνκή έξεπλαο, πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε, ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ, θαζψο θαη πξφζβαζε ζηνλ 

πξνζηαηεπφκελν ρψξν. Ζ νξγάλσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ 

ζπλήζσο αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα βήκαηα, ψζηε λα απμεζεί ε πηζαλφηεηα επίηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ ηνπ. Έηζη, δεκηνπξγείηαη ν θνξέαο δηαρείξηζεο θαη νξίδνληαη ηα δηαρεηξηζηηθά 

κέηξα, ελψ θαζνξίδεηαη θαη ην ρξνλνδηάγξακκα. ρεδηάδεηαη ν ηξφπνο παξαθνινχζεζεο 

ηεο πεξηνρήο θαη πξνζδηνξίδνληαη νη αλάγθεο, αιιά θαη ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα 

εθαξκνγήο. Πξνυπφζεζε είλαη ν καθξνπξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο, γη’ απηφ 

πξνηείλνληαη θαη δηαδηθαζίεο αλαζεψξεζεο ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο. 

ε γεληθφ πιαίζην κπνξεί λα πξνηείλνληαη δηάθνξα αλαγθαία έξγα, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ παξεκβάζεηο ήπησλ κνξθψλ, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηε 

βειηίσζε ηεο δνκήο θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ νηθνηφπσλ 

θαη ηνπ επξχηεξνπ ηνπίνπ, ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ γηα ηελ άγξηα δσή, θαζψο θαη 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ησλ επηκέξνπο ελδηαηηεκάησλ. Σνλίδεηαη, φκσο, φηη 

γηα ηελ επηηπρή πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, απαηηείηαη ε εθπφλεζε 

ελφο νινθιεξσκέλνπ δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ, έηζη φπσο αλαιχεηαη παξαπάλσ. 
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4.3 Πξνγξάκκαηα πξνζνκνίσζεο θαη δηαρεηξηζηηθέο πξνηάζεηο 

 

Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ εηδψλ πνπ απεηινχληαη κε εμαθάληζε απαηηεί 

δηνξαηηθή έξεπλα πνπ λα ελζσκαηψλεη ηε ζεσξία θαη ε ζπλεπήο ρξήζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επηηπρή ζρεδηαζκφ ησλ ηερληθψλ 

δηαρείξηζεο (Walters 1991). Ζ αλάπηπμε κνληέισλ γηα ηα απεηινχκελα είδε είλαη 

παξαθηλδπλεπκέλε κε ηελ έλλνηα φηη πνιιά ζηνηρεία γηα ηα είδε απηά δελ είλαη 

δηαζέζηκα. Παξφιν απηά, αλ ε κνληεινπνίεζε ζεσξεζεί σο κία δηαδηθαζία ηεο ζχλζεζεο 

θαη αλαγλσξηζηνχλ νη παξάκεηξνη επαηζζεζίαο γηα ηα γλσζηά ζηνηρεία ηνπ πιεζπζκνχ, 

ηφηε ε αλάπηπμε κνληέισλ θαη ζελαξίσλ κπνξεί λα είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ εηδψλ πνπ απεηινχληαη κε εμαθάληζε (Crowder et al 1994). 

 

 

4.3.1 Ανάλςζη Βιωζιμόηηηαρ Πληθςζμού 

 

Ο φξνο βηνπνηθηιφηεηα εθθξάδεη ηελ πνηθηιία ησλ κνξθψλ δσήο ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ε δηαηήξεζή είλαη ν απψηεξνο ζθνπφο νπνηνπδήπνηε 

δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ. Σν πεξηερφκελν ηνπ φξνπ απηνχ, φκσο, είλαη πνιχ πην ζχλζεην 

θαη ακθηιεγφκελν, αθνχ ππάξρνπλ πνιιά επίπεδα βηνπνηθηιφηεηαο ζε δηάθνξα επίπεδα 

νξγάλσζεο ηεο δσήο. Έηζη, πξψηνο ζηφρνο είλαη λα εθηηκεζεί ν MVP (Minimun Viable 

Population), πνπ απνηειεί ην κηθξφηεξν δπλαηφ κέγεζνο πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο 

πιεζπζκφο έηζη ψζηε λα έρεη πςειή πηζαλφηεηα επηβίσζεο ζηε θχζε ρσξίο λα 

αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν ηεο εμαθάληζεο απφ πεξηβαιινληηθνχο, δεκνγξαθηθνχο ή 

γελεηηθνχο ιφγνπο. Ο MVP έρεη εθαξκνγή ζε δηαρεηξηζηηθά πξνγξάκκαηα απεηινχκελσλ 

εηδψλ, θαζψο επίζεο θαη ζε εθηηκήζεηο γηα ηηο αλάγθεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηε δπλακηθή 

αλάπηπμεο ελφο πιεζπζκνχ ζε κία πεξηνρή. Τπνινγίδεηαη κε καζεκαηηθέο ηερληθέο, 

θπξίσο κε ηε κέζνδν αλάιπζεο βησζηκφηεηαο πιεζπζκνχ (PVA, Population Viability 

Analysis) ζε ππνινγηζηηθά κνληέια. Με ηνλ ηξφπν απηφ, κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ 

καζεκαηηθά ε πηζαλφηεηα επηβίσζεο ή εμαθάληζεο ελφο πιεζπζκνχ, αιιά θαη νη 

ελδερφκελεο κειινληηθέο κεηαβνιέο ηνπ, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πηέζεηο. 

Οη ησξηλέο απνθάζεηο δηαρείξηζεο είλαη θξίζηκεο γηα ηελ απνθπγή ηεο εμαθάληζεο 

ησλ εηδψλ πνπ θηλδπλεχνπλ. Παξφιν απηά, γηα ηε ιήςε απνηειεζκαηηθψλ απνθάζεσλ 

δηαρείξηζεο γηα νπνηνδήπνηε είδνο, είλαη απαξαίηεηε ε εθηίκεζε ηεο αληίδξαζεο ηνπ 

είδνπο ζε δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο δηαρείξηζεο. Οη ειιηπείο γλψζεηο είλαη ηδηαίηεξα 
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θξίζηκεο ζεκαζίαο φηαλ νη δηαρεηξηζηέο πξέπεη λα απνθαζίζνπλ πνχ ζα εζηηάζνπλ ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο. Γπζηπρψο, νη πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο δηαρείξηζεο θαίλνληαη λα 

εζηηάδνπλ ζηνλ εκπινπηηζκφ ή ζηελ πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο 

ρσξίο λα έρνπλ θαζνξηζηεί νη εθ ησλ πξνηέξσλ πξνζδνθίεο φζνλ αθνξά ζηηο αληηδξάζεηο 

ηνπ πιεζπζκνχ ζηα δηαρεηξηζηηθά κέηξα. Πξφζθαηα, φιεο νη πξνζπάζεηεο δίλνπλ 

πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζε έλα κφλν ζηάδην ηνπ βηνινγηθνχ θχθινπ ησλ ζαιαζζίσλ 

ρεισλψλ, απηφ ησλ απγψλ. Οη θσιηέο ησλ ζειπθψλ είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο θαη ε 

επηηπρία ηεο πξνζηαζίαο ηνπο παξαθνινπζείηαη άκεζα. Όκσο, δεδνκέλνπ ηεο θησρήο 

θαηαλφεζεο γηα ηε δπλακηθή ηνπ πιεζπζκνχ, δελ είλαη μεθάζαξν ην αλ νη πξνζπάζεηεο 

πξνζηαζίαο ησλ θσιηψλ κπνξνχλ ηειηθά λα νδεγήζνπλ ζηελ απνθπγή ηεο εμαθάληζεο 

ηνπ είδνπο. Γεγνλφο απνηειεί φηη αθφκα θαη κεηά απφ 20 ή 30 ρξφληα πξνζηαζίαο ησλ 

παξαιηψλ σνηνθίαο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ, ν αξηζκφο ησλ ρεισλψλ πνπ 

αλαδχνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηηο θσιηέο ηνπο δελ έρεη απμεζεί (Crouse et al 1987). 

Ζ αλάιπζε ηεο βησζηκφηεηαο ελφο πιεζπζκνχ ρξεζηκνπνηεί βηνινγηθά 

πιεζπζκηαθά κνληέια έηζη ψζηε λα έρεη πξφζβαζε ζηελ πηζαλφηεηα εμαθάληζήο ηνπ, 

ζηηο απεηιέο πνπ αληηκεησπίδεη θαη ζηηο επηπηψζεηο ησλ πηζαλψλ δξάζεσλ. Ζ δηαηήξεζε 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο είλαη θπξίσο έλα ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε 

δηαδηθαζηψλ πνπ πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ αλζξψπηλνπο πιεζπζκνχο. Γπζηπρψο, νη 

εκπεηξνγλψκνλεο πνπ κνληεινπνηνχλ αλζξψπηλα ζπζηήκαηα ζπάληα αιιειεπηδξνχλ κε 

ηνπο βηνιφγνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αλάιπζε βησζηκφηεηαο γηα λα κνληεινπνηήζνπλ 

ηνπο πιεζπζκνχο ηεο άγξηαο θχζεο. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπηλσλ δεκνγξαθηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο βηνινγίαο ησλ πιεζπζκψλ ηεο άγξηαο 

παλίδαο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζζνχλ. Απηέο ζπρλά πεξηιακβάλνπλ ηε ζπγθνκηδή ησλ 

εηδψλ, ηε κείσζε ησλ νηθνηφπσλ ηνπο ή ηεο πνηφηεηαο ησλ ηειεπηαίσλ, αθφκα θαη ηνλ 

θαηαθεξκαηηζκφ ηνπο (Lacy 2003). 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 2 ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ηα κνληέια έρνπλ γίλεη έλα ρξήζηκν 

εξγαιείν ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Σα νηθνινγηθά 

κνληέια ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξφβιεςε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Απηέο νη 

πξνζπάζεηεο έρνπλ δηεπθνιπλζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

ππνινγηζηψλ, ε νπνία επηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή ησλ κνληέισλ κε ηέηνηα δνκή θαη 

πνιππινθφηεηα έηζη ψζηε λα πεξηγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 

θαη ηεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ζηε ρσξνρξνληθή δπλακηθή ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Παξά 

ηηο φπνηεο εμειίμεηο φκσο, ε πξαθηηθή ρξήζε ησλ νηθνινγηθψλ κνληέισλ γηα ηελ 
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εθηίκεζε θαη βειηίσζε ησλ πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο ζπρλά ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο, απφ 

ηε ζηηγκή πνπ παξακεινχληαη νη νηθνλνκηθνί, ζεζκηθνί θαη πνιηηηθνί παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε. Απηφο είλαη ν ηνκέαο ησλ νηθνλνκηθψλ κνληέισλ, αιιά 

φπσο ηα νηθνινγηθά κνληέια πνπ ππεξαπινπζηεχνπλ ή αγλννχλ ηνπο πξναλαθεξζέληεο 

παξάγνληεο, ηα νηθνλνκηθά κνληέια ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ππεξαπινπζηεπκέλεο 

ππνζέζεηο φζνλ αθνξά ζηα νηθνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο (Drechsler 

et al 2007). 

Σα νηθνινγηθά κνληέια ζπλήζσο είλαη πην πνιχπινθα, δνπιεχνπλ κε αιγνξίζκνπο 

θαη ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην ρψξν, ην ρξφλν θαη ηελ αβεβαηφηεηα ζηηο αλαιχζεηο ηνπο, 

ζε αληίζεζε κε ηα νηθνλνκηθά κνληέια. Δπίζεο, ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο 

ηερληθέο θαη ζηα καζεκαηηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θάζε ηχπνο κνληέισλ. Μπνξεί λα 

αλαθέξνληαη ζε γεληθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε κηαο πεξηνρήο ή λα είλαη εηδηθά γηα 

ηελ πξνζηαζία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο, αθφκα θη ελφο ππνπιεζπζκνχ. Άζρεηα κε ηηο 

φπνηεο δηαθνξέο ηνπο, πξφζθαηα αλαπηχρζεθαλ ζπλδπαζηηθά κνληέια γηα πην 

πνιχπιεπξεο αλαιχζεηο, ηα νπνία παξαδφμσο δελ είλαη πεξηζζφηεξν ζχλζεηα νχηε απφ ηα 

νηθνινγηθά νχηε απφ ηα νηθνλνκηθά κνληέια, θαη ε ρξήζε ηνπο απμάλεηαη ζπλερψο. Όπσο 

θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 4.1, ν αξηζκφο ησλ ζπλδπαζηηθψλ κνληέισλ απμάλεηαη ζπλερψο 

ζηε δεκνζηεπκέλε βηβιηνγξαθία, είηε απηά βξίζθνληαη ζε πεξηνδηθά νηθνλνκηθψλ 

επηζηεκψλ είηε ζε πεξηνδηθά πεξηβαιινληηθήο θχζεο. 

 

 

Πηγή:Drechsler et al 2005 

Γηάγξακκα 4.1 

Πνζνζηφ ησλ δεκνζηεπκέλσλ κνληέισλ ζηε δηεζλήο βηβιηνγξαθία 

 

Γηα επηηπρείο πξνβιέςεηο φζνλ αθνξά ζηηο αξηζκεηηθέο κεηαβνιέο ηνπ πιεζπζκνχ 
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πνπ απεηιείηαη, ε αλάιπζε θηλδχλνπ είλαη απαξαίηεηε. Δίλαη κία δχζθνιε δηαδηθαζία πνπ 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξα βήκαηα: ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πεγψλ θηλδχλνπ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ δηφδσλ κέζσ ησλ νπνίσλ απηνί νη θίλδπλνη κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ, ηελ εθηίκεζε 

ησλ πηζαλψλ ζπλεπεηψλ ηνπο ζην πιαίζην δηαθφξσλ ζελαξίσλ θαη ηελ παξνρή ησλ κέζσλ 

γηα ην κεηξηαζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ απηψλ. Οη ζπγθεθξηκέλνη 

θίλδπλνη, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί, ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο απφ ηελ 

πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηνπο θαη απφ ην κέγεζνο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα, 

πνιιά άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπο κπνξεί λα ελδηαθέξνπλ ηα άηνκα πνπ πιήηηνληαη 

(Kleindorfer 2002). Απηά ηα απξνζδηφξηζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θαζψο θαη ε αδπλακία 

γλψζεο ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζήο ηνπο, είλαη νη παξάγνληεο πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ 

αθξίβεηα ηεο αλάιπζεο θηλδχλνπ. 

χκθσλα κε κία βαζηθή αξρή ηεο νηθνινγίαο, ηα άηνκα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ 

απμαλφκελα νθέιε, ζηα πιαίζηα ηεο αλαπαξαγσγήο θαη ηεο επηβίσζήο ηνπο, φηαλ 

απμάλεηαη ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα λα βξεζεί ζχληξνθνο, λα απνθηεζεί ηξνθή (νκαδηθφ θπλήγη) ή λα απνθεπρζεί 

ε ζήξεπζή ηνπο απφ θάπνηνλ ερζξφ (νκαδηθή άκπλα), θάηη πνπ είλαη γεληθά γλσζηφ σο 

ελδνεηδηθή ζπλεξγαζία ή επίδξαζε Allee (Allee effect). Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

έλα αλψηαην φξην απηήο ηεο επίδξαζεο, αθνχ φια ηα άηνκα έρνπλ έλα κέγηζην 

αλαπαξαγσγηθφ δπλακηθφ. Δίλαη πεξίεξγν ην γεγνλφο φηη απηή ε ελδνεηδηθή ζπλεξγαζία 

παξακειείηαη ζπρλά απφ ηνπο νηθνιφγνπο φηαλ είλαη μεθάζαξν φηη απνηειεί βαζηθφ 

ζηνηρείν νπνηαζδήπνηε ζεσξίαο ηεο δπλακηθήο ησλ πιεζπζκψλ (Berryman 2003). Όηαλ 

απηφ ην θαηλφκελν δε ιακβάλεηαη ππφςε ζηηο αλαιχζεηο, είλαη αδχλαην λα εμεγεζεί ε 

δπλακηθή ηεο εμαθάληζεο θαη νη πνιιαπιέο ζηαζεξέο πιεζπζκηαθέο θαηαζηάζεηο. 

ε αληίζεζε κε ηελ παξαπάλσ βαζηθή αξρή ηεο νηθνινγίαο, ππάξρεη θαη κία άιιε, 

επίζεο βαζηθή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία απμαλνκέλεο ηεο ππθλφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ ηα 

άηνκα αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα γηα ηελ εχξεζε ηξνθήο ή γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπο (Sibly et al 2005). Σν φξην επηζπκεηήο ππθλφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ 

ρξεζηκνπνηείηαη ην θαζνξίδεη ην ίδην ην νηθνζχζηεκα θαη νξίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

βηνρσξεηηθφηεηαο, ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη κία πεξηνρή, ρσξίο λα αληηκεησπίδνπλ έληνλν πξφβιεκα αληαγσληζκνχ. Ζ 

γλψζε ησλ θακππιψλ ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ελφο πιεζπζκνχ θαη ηεο 

ππθλφηεηάο ηνπ είλαη απαξαίηεηε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο πιεζπζκηαθήο νηθνινγίαο, 

ψζηε λα γίλνληαη ζσζηέο πξνβιέςεηο σο πξνο ηε δπλακηθή ησλ πιεζπζκψλ, αιιά θαη ηηο 

κειινληηθέο αθζνλίεο ηνπο. 
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4.3.2 Πεπιγπαθή διασειπιζηικών ζεναπίων 

 

Τπφ ηελ πίεζε ηεο θαζνδήγεζεο, νη νηθνιφγνη θαη νη δηαρεηξηζηέο έρνπλ ηελ ηάζε 

λα παξαθάκπηνπλ ηα κνληέια πνπ είλαη εμνπιηζκέλα κε ζηνηρεία θαη πξνρσξνχλ άκεζα 

ζε πνηνηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ζ ζρεηηθά πξφζθαηε εκθάληζε ησλ ζελαξίσλ είλαη κηα πγηήο 

αληίδξαζε ζηελ αλάγθε γηα πξνζεθηηθή αληηκεηψπηζε ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ησλ 

πεξηνξηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ, αιιά ε ρξήζε ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθή 

θαη λα κελ ππνθαζηζηά ηηο πνζνηηθέο εθηηκήζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ελεκεξψλνληαη 

απφ ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελα ζχλνια δεδνκέλσλ (Clark 2005). Γηα παξάδεηγκα, έρεη 

βξεζεί φηη αλ νη κεραληζκνί απεκπινθήο ησλ ρεισλψλ απφ ηελ ηπραία ζχιιεςή ηνπο ζηα 

δίρηπα (TEDs), πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ηνπνζεηεζνχλ θαηά ηελ 

επνρή ςαξέκαηνο ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο, ζα απαηηνχληαλ 70 ή θαη πεξηζζφηεξα ρξφληα 

γηα λα παξαηεξεζεί αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ρεισλψλ. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ 

ηνπνζεηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ ρξφλνπ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ςαξέκαηνο, θαη φρη 

κφλν ζηηο παξάθηηεο, ζα επηηπγράλνληαλ ηα ίδηα πνζνζηά αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε 

ιηγφηεξν απφ ην κηζφ ρξνληθφ δηάζηεκα (Crowder et al 1994). 

Έλα αλαγλσξηζκέλν πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δηεζλψο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα είλαη ην Vortex, ην νπνίν παξέρεη κε κεγάιε αθξίβεηα ιεπηνκεξείο 

αλαιχζεηο γηα ηηο πηζαλφηεηεο βησζηκφηεηαο ελφο πιεζπζκνχ. Βνεζάεη ζηελ θαηαλφεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αηηηνθξαηηθψλ δπλάκεσλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ, 

πεξηβαιινληηθψλ θαη γελεηηθψλ (ή ηπραίσλ) γεγνλφησλ ζηε δπλακηθή ησλ πιεζπζκψλ 

άγξηαο θχζεο. Γηα ηηο αλαιχζεηο ηνπ βαζίδεηαη ζην άηνκν θαη κνληεινπνηεί ηηο ζπλέπεηεο 

ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ δεκνγξαθηθνχ ξπζκνχ, ηεο δεκνγξαθηθήο ζηνραζηηθφηεηαο, ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πνηθηιφηεηαο ζηνπο δεκνγξαθηθνχο ξπζκνχο, ησλ θαηαζηξνθψλ, ηεο 

αλαπαξαγσγηθήο πίεζεο, ηεο ζπγθνκηδήο, ηνπ εκπινπηηζκνχ θαη ησλ πηζαλψλ 

κεηαπιεζπζκψλ ζηε βησζηκφηεηα ησλ πιεζπζκψλ. Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απηνχ είλαη φηη δε δέρεηαη ιάζνο καζεκαηηθά ή βηνινγηθά ζηνηρεία, έηζη 

έλα είδνο βνήζεηαο παξέρεηαη ζηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα αλαιχζεηο ππθλνεμαξηψκελεο αλαπαξαγσγήο, γηα 

δηαζεζηκφηεηα ελδηαηηήκαηνο, ελψ νη πεξηζζφηεξνη δεκνγξαθηθνί ξπζκνί κπνξνχλ 

επηιεθηηθά λα αλαιπζνχλ κε βάζε ηελ ππθλφηεηα, ην θχιν, ηελ αλαπαξαγσγή, ηελ 

ελδνγακία, ηελ ειηθία θαη ηε γνληδηαθή πνηθηινκνξθία. Σέινο, πξνβάιινληαη αιιαγέο 

ζην πιεζπζκηαθφ κέγεζνο, ηηο ειηθηαθέο ηάμεηο θαη ην θχιν, ελψ επηπιένλ ππνινγίδεηαη 

θαη ν ρξφλνο κίαο πηζαλήο εμαθάληζεο ηνπ πιεζπζκνχ (Lacy 2000). Σν θάζε ζελάξην 
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απαξηίδεηαη απφ ηα ζηνηρεία 14 θαηεγνξηψλ, νξηζκέλσλ ππνρξεσηηθψλ θαη άιισλ 

πξναηξεηηθψλ πξνο ηε ζπκπιήξσζή ηνπο. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία “Scenario Settings” νλνκάδεηαη ην ζελάξην θαη νξίδεηαη ν 

αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ εηψλ. Δπίζεο, θαζνξίδεηαη ν φξνο 

ηεο έλλνηαο εμαθάληζεο πιεζπζκνχ (αλ ν πιεζπζκφο εμαθαλίδεηαη φηαλ παξακέλεη κφλν 

έλα θχιν ή φηαλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αηφκσλ βξίζθεηαη θάησ απφ έλα θξίζηκν 

κέγεζνο), αιιά θαη ν αξηζκφο ησλ πιεζπζκψλ πνπ είλαη ππφ κειέηε. ηε δεχηεξε 

θαηεγνξία “Species Description” θαηαρσξνχληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηνλ πιεζπζκφ, 

φπσο ε αλαπαξαγσγηθή πίεζε, ηα ζαλαηεθφξα αιιειφκνξθα, ε πεξηβαιινληηθή 

πνηθηιφηεηα αλάκεζα ζηνπο πιεζπζκνχο θαη ν αξηζκφο ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ ην είδνο 

αληηκεησπίδεη. ηελ θαηεγνξία “Labels and (optional) State Variables” ηνπνζεηνχληαη 

δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ππφ ηε κνξθή εμηζψζεσλ γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηελ 

επηβίσζε ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία “Dispersal” ζπκπιεξψλεηαη κφλν φηαλ 

ζηε κειέηε πεξηιακβάλεηαη θαη θάπνηνο κεηαπιεζπζκφο. 

Πεξλψληαο ζηελ θαηαρψξεζε ησλ πην εμεηδηθεπκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ 

θπξίσο ζην βηνινγηθφ θχθιν ηνπ είδνπο, ζηελ πέκπηε θαηεγνξία “Reproductive System” 

ζπκπιεξψλεηαη ε ειηθία ηεο πξψηεο δπλαηήο αλαπαξαγσγήο γηα ηα αξζεληθά θαη ζειπθά 

άηνκα ηνπ πιεζπζκνχ, ν κέγηζηνο αξηζκφο απνγφλσλ αλά έηνο, ε αλαινγία θχινπ γηα 

ηνπο απνγφλνπο, ην αλ ην είδνο είλαη κνλνγακηθφ ή πνιπγακηθφ (καθξνρξφληα ή φρη), 

θαζψο θαη ην αλ ε αλαπαξαγσγή είλαη έλα θαηλφκελν ππθλνεμαξηψκελν. ηελ θαηεγνξία  

“Reproductive Rates” ζπκπιεξψλεηαη ην πνζνζηφ ησλ ζειπθψλ αηφκσλ ηνπ πιεζπζκνχ 

πνπ είλαη ηθαλφ γηα αλαπαξαγσγή, φπσο θαη ε πεξηβαιινληηθή πνηθηιφηεηα πνπ 

επεξεάδεη ηελ αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

ηελ έβδνκε θαηεγνξία, “Mortality Rates”,πεξηγξάθνληαη ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία 

γηα ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο ηνπ είδνπο ζηελ θάζε ειηθηαθή θιάζε, γηα ηα αξζεληθά θαη 

ηα ζειπθά άηνκα, ελψ ζηελ θαηεγνξία “Catastrophes” θαζνξίδεηαη ην αλ ε θαηαζηξνθή 

είλαη θαζνιηθνχ ή ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ε ζπρλφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηξνθήο θαη 

ε απζηεξφηεηά ηεο ζηελ αλαπαξαγσγή θαη ηελ επηβίσζε. εκεηψλεηαη φηη κία 

θαηαζηξνθή θαζνιηθνχ ραξαθηήξα ζπκβαίλεη παξάιιεια ζε φινπο ηνπο πιεζπζκνχο, 

αιιά νη επηπηψζεηο ηεο ζηνλ θάζε πιεζπζκφ κπνξεί λα δηαθέξνπλ, ελψ κία ηνπηθή 

θαηαζηξνθή ζπκβαίλεη αλεμάξηεηα ζηνλ θάζε πιεζπζκφ. ηελ παξνχζα κειέηε γίλεηαη 

αλαθνξά κφλν ζε ηνπηθέο θαηαζηξνθέο, θαζψο γηα ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα 

απαηηνχληαη ζηνηρεία παγθφζκηαο θιίκαθαο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκα. 

ηηο επφκελεο ηξεηο θαηεγνξίεο “Mate Monopolization”, “Initial Population Size” 
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θαη “Carrying Capacity” ζπκπιεξψλεηαη ην πνζνζηφ ησλ ψξηκσλ αξζεληθψλ αηφκσλ πνπ  

βξίζθνληαη ζηελ αλαπαξαγσγηθή πηζίλα, ην αξρηθφ κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη 

αλ παξαηεξείηαη ζηαζεξή ειηθηαθή θαηαλνκή, θαη ε ηηκή ηεο βηνρσξεηηθφηεηαο θαη ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πνηθηιφηεηαο (εθθξάδεηαη σο αξηζκφο αηφκσλ θαη φρη σο πνζνζηφ). 

Πξναηξεηηθά κπνξεί λα πξνβιεθζεί αχμεζε ή κείσζε ηεο βηνρσξεηηθφηεηαο, φπσο θαη ν 

αξηζκφο ησλ εηψλ κέζα ζηα νπνία πηζηεχεηαη φηη ζα ζπκβεί. Τπελζπκίδεηαη φηη ν φξνο 

βηνρσξεηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην κέγηζην αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ κπνξεί λα ζπληεξήζεη 

ην ππφ κειέηε πεξηβάιινλ.  

Με ηε δσδέθαηε θαηά ζεηξά θαηεγνξία “Harvest” παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

αθαίξεζεο αηφκσλ απφ ηνλ πιεζπζκφ θαηά ηε δηάξθεηα κίαο πξνζνκνίσζεο, γηα 

παξάδεηγκα ιφγσ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Δπηιέγεηαη ε ζπρλφηεηα απηήο ηεο 

ζπγθνκηδήο, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ αξζεληθψλ θαη ζειπθψλ αηφκσλ πνπ αθαηξνχληαη 

απφ θάζε ειηθηαθή θιάζε. Αληίζηνηρα, κε ηελ θαηεγνξία “Supplementation” δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα πξνζζήθεο αηφκσλ νπνηνπδήπνηε θχινπ ή νπνηαζδήπνηε ειηθηαθήο θιάζεο 

ζηνλ πιεζπζκφ. Καζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ πξνζηίζεληαη, ν ρξφλνο ηνπ 

πξψηνπ εκπινπηηζκνχ θαη ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κέρξη ηνλ επφκελν. Δίλαη κία 

θαηεγνξία πνπ ζπκπιεξψλεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε κεηαπιεζπζκψλ θαη φπσο είλαη 

γλσζηφ ε πηζαλφηεηα απηή είλαη κεδεληθή γηα ηνλ πιεζπζκφ ησλ ζαιαζζίσλ ρεισλψλ 

ηεο Εαθχλζνπ. Σέινο, ε θαηεγνξία “Genetic Management” επίζεο δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ παξνχζα κειέηε απφ ηε ζηηγκή πνπ ειάρηζηα είλαη γλσζηά γηα ηελ πηζαλή γελεηηθή 

δηαρείξηζε ηνπ είδνπο. 

Γεκηνπξγψληαο δηάθνξα ζελάξηα ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδνληαη παξνπζηάδνληαη κε ηε 

κνξθή πξνβιέςεσλ, ελψ ππνινγίδεηαη θαη ε πηζαλφηεηα εμαθάληζεο ή επηβίσζεο ηνπ ππφ 

κειέηε είδνπο. ε ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο, ζε πεξηπηψζεηο δειαδή πνπ νη παξεκβάζεηο 

ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο ηνπ είδνπο, πάληα 

δεκηνπξγείηαη έλα πξφηππν ζελάξην, απηφ ησλ ηδαληθψλ ζπλζεθψλ. ε απηφ ην ζελάξην, ν 

πιεζπζκφο δελ έρεη λα αληηκεησπίζεη θαηαζηξνθέο, ζπλεπψο ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ 

απμάλεηαη, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ζλεζηκφηεηα ησλ λενζζψλ είλαη κηθξφηεξε. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν πξνβιέπεηαη ε πηζαλφηεηα επηβίσζεο ηνπ είδνπο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 

θξίλεηαη απαξαίηεην λα ππάξμνπλ δηαρεηξηζηηθέο παξεκβάζεηο. Απηφ ην ζελάξην 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κεηέπεηηα αλάιπζε σο ζεκείν αλαθνξάο. 

ε άκεζε αληηπαξάζεζε κε ην απηφ ησλ ηδαληθψλ ζπλζεθψλ, δεκηνπξγείηαη ην 

ζελάξην ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν πιεζπζκφο έρεη λα 
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αληηκεησπίζεη θηλδχλνπο, έηζη φπσο απηνί έρνπλ αλαιπζεί ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. 

Έηζη, ζην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην, ππνινγίδνληαη νη επηπηψζεηο πνπ έρεη ε ρξήζε 

παξάθηησλ αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ, ε πιεχζε ζθαθψλ κέζα ζηνλ Κφιπν ηνπ Λαγαλά θαη 

ηα δηάθνξα ζειαζηηθά θαη πηελά πνπ ζεξεχνπλ ηνπο λενζζνχο ή ηα απγά ησλ θσιηψλ. Οη 

αλαπαξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ είδνπο κέλνπλ ίδηεο, αιιά ην πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο 

ησλ λενζζψλ παξακέλεη πνιχ πςειφ, κε απνηέιεζκα ε πηζαλφηεηα εμαθάληζεο ηνπ 

είδνπο λα αγγίδεη ην 100%. Σν πξφγξακκα είλαη ξπζκηζκέλν λα ηξέρεη γηα 100 

πξνζνκνηψζεηο, θάλνληαο ηηο αλαιχζεηο γηα ηελ πηζαλφηεηα επηβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ 

γηα ηα επφκελα 100 ρξφληα. Παξφιν απηά, κε ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, ν πιεζπζκφο ησλ 

ρεισλψλ αλακέλεηαη λα εμαθαληζηεί ζηα πξψηα 30 κε 40 ρξφληα. 

 

 

4.4 Απνηειέζκαηα πξνζνκνίσζεο  

 

Σα απνηειέζκαηα βαζίδνληαη ζε δχν πξφηππα ζελάξηα ζχκθσλα κε ηα νπνία ην 

πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο πξνβιέπεη ηε κειινληηθή πιεζπζκηαθή δπλακηθή ηνπ είδνπο 

Caretta caretta γηα ηα επφκελα 100 ρξφληα. ην ελάξην 1 εθηηκάηαη ε πηζαλφηεηα 

επηβίσζεο ή εμαθάληζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ρεισλψλ ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο, ελψ ζην 

ελάξην 2 γίλεηαη εθηίκεζε ηεο ίδηαο πηζαλφηεηαο κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Ζ 

αλάιπζε πξνζνκνίσζεο μεθηλάεη κε ηα 1000 πεξίπνπ άηνκα πνπ αλαπαξάγνληαη θαη 

σνηνθνχλ θάζε ρξφλν ζηηο παξαιίεο ηεο Εαθχλζνπ. ην Γηάγξακκα 4.2, φπνπ 

απεηθνλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο ησλ ηδαληθψλ ζπλζεθψλ, θαίλεηαη 

φηη ν πιεζπζκφο ησλ ρεισλψλ δελ αληηκεησπίδεη θαλέλα πξφβιεκα γηα ηελ επηβίσζή ηνπ, 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ζηαζεξνπνηείηαη ζε πςειφηεξν απφ ην ελαξθηήξην επίπεδν. 

Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη φηη ν πιεζπζκφο ζα κπνξνχζε ζρεδφλ λα δηπιαζηαζηεί αλ 

επηθξαηνχζαλ ηδαληθέο ζπλζήθεο. Αληίζεηα, ζην Γηάγξακκα 4.3 απεηθνλίδνληαη νη 

επηπηψζεηο ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ ζηε δπλακηθή ηνπ πιεζπζκνχ. Απφ απηφ ην 

δηάγξακκα πξνθχπηεη φηη νη ρειψλεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα επηβίσζεο, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ε πξνζσξηλή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο δελ νδεγεί θαη ζε καθξνπξφζεζκε 

αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Φαίλεηαη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βηνινγηθνχ θχθινπ ησλ 

ρεισλψλ είλαη ηθαλά γηα λα νδεγήζνπλ ηνλ πιεζπζκφ ζε αχμεζε, παξφιν απηά, ε 

πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ πεζαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 50 ρξφλσλ, κε 

απνηέιεζκα ε πηζαλφηεηα επηβίσζεο νιφθιεξνπ ηνπ πιεζπζκνχ λα είλαη κφλν 6%. 
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Γηάγξακκα 4.2 

Πηζαλφηεηεο επηβίσζεο ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο 

 

 

Γηάγξακκα 4.3 

Πηζαλφηεηεο επηβίσζεο ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

 

Σν πξφγξακκα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ζπλδπαζηηθή αλάιπζε θαη ησλ δχν 

ζελαξίσλ, έηζη ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα αληηπαξαζέηνληαη πην εχθνια κεηαμχ ηνπο. ην 

Γηάγξακκα 4.4 απεηθνλίδεηαη ε πηζαλφηεηα επηβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο ηδαληθέο θαη 

ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ν πιεζπζκφο ζηαζεξνπνηείηαη θαη 
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δελ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα, ελψ ζηε δεχηεξε ζπλερψο κεηψλεηαη θαη θηλδπλεχεη λα 

εμαθαληζηεί.  Ζ δπλακηθή ηνπ πιεζπζκνχ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 

αηφκσλ πνπ απαληψληαη ζηελ πεξηνρή. ην Γηάγξακκα 4.5 θαίλεηαη φηη ν αξηζκφο απηφο 

είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο ζην ζελάξην ησλ ηδαληθψλ ζπλζεθψλ, έηζη ψζηε λα δηαηεξείηαη 

ζε ζηαζεξά ζρεηηθά επίπεδα, ελψ ζην ζελάξην κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο είλαη πνιχ 

κηθξφηεξνο θαη ζπλερψο κεηψλεηαη, έηζη ψζηε ν πιεζπζκφο λα νδεγείηαη ζε εμαθάληζε. Ο 

αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ πεζαίλεη, θαη έηζη αθαηξείηαη απφ ηνλ πιεζπζκφ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο, είλαη αλάινγνο κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ αηφκσλ ηνπ 

πιεζπζκνχ. Έηζη, είλαη ινγηθφ ζην πξψην ζελάξην λα πεζαίλνπλ πεξηζζφηεξα άηνκα. 

Παξφιν απηά, επεηδή ζην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο έρεη απμεζεί 

ζρεδφλ ζην δηπιάζην, δελ θηλδπλεχεη κε εμαθάληζε αθνχ αξηζκεί πεξηζζφηεξα άηνκα. 

Χζηφζν, φηαλ ε πηζαλφηεηα επηβίσζεο ελφο πιεζπζκνχ είλαη νξηαθή, φπσο πξνηείλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα πξνζνκνίσζεο ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ, είλαη μεθάζαξν φηη νη 

δηαρεηξηζηηθέο παξεκβάζεηο είλαη απαξαίηεηεο. Απηέο αθξηβψο κειεηψληαη ζηα επφκελα 

ζελάξηα.  

 

 

 

 
 

 
 

Με ζθνπφ ηελ απεηθφληζε ηεο αληίδξαζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο δηαθνξεηηθέο 

θαηαζηάζεηο, κειεηήζεθαλ θαη άιιεο παξάκεηξνη ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο, ην θαηλφκελν 

ηεο ελδνγακίαο, ηα ζαλαηεθφξα αιιειφκνξθα θαη ν ξπζκφο αλάπηπμήο ηνπ, κεξηθέο απφ 

ηηο νπνίεο δε θαίλεηαη λα έρνπλ κειεηεζεί ζε έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηηο 

Γηάγξακκα 4.4 

Πηζαλφηεηα επηβίσζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηα δχν ζελάξηα 

Γηάγξακκα 4.5 

πλνιηθφο αξηζκφο αηφκσλ 

ζηα δχν ζελάξηα 



79 
 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ρεισλψλ. Σν θαηλφκελν ηεο 

ελδνγακίαο αλαθέξεηαη ζην δεπγάξσκα κεηαμχ ζπγγεληθψλ αηφκσλ, κε απνηέιεζκα λα 

εκπνδίδεηαη ε αλαλέσζε ηνπ πιεζπζκνχ. Έηζη, ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε 

ηεο νκνδπγσηίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε κείσζε ηεο γνληκφηεηαο. ην Γηάγξακκα 4.6 

κειεηάηαη ην θαηλφκελν ηεο ελδνγακίαο ζηηο ηδαληθέο θαη ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 

Δηδηθφηεξα, ην θαηλφκελν απηφ δε θαίλεηαη λα παίδεη κεγάιν ξφιν φηαλ επηθξαηνχλ 

ηδαληθέο ζπλζήθεο, αιιά εκθαλίδεη πνιχ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηηο πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο, θπξίσο ιφγσ ησλ θαηαζηξνθψλ. χκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο, είλαη ινγηθφ 

λα ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην ζε πεξίνδν θαηαζηξνθψλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ θαη ηα άηνκα 

κεηψλνληαη, αιιά θαη νη απνζηάζεηο κεγαιψλνπλ. Αληίζηνηρε εκθάληζε κε ην θαηλφκελν 

ηεο ελδνγακίαο έρνπλ θαη ηα ζαλαηεθφξα αιιειφκνξθα. Αλαθέξνληαη ζε κία 

κεηαιιαγκέλε κνξθή ελφο γνληδίνπ, ε νπνία ηειηθά νδεγεί ζην ζάλαην ηνπ αηφκνπ.  Σα 

ζαλαηεθφξα αιιειφκνξθα ζπλήζσο είλαη ππνιεηπφκελα, δελ εκθαλίδνληαη δειαδή ζηνλ 

πιεζπζκφ. ε πεξηπηψζεηο φκσο ελδνγακίαο θαη κε γελεηηθήο αλαλέσζεο, ε εκθάληζή 

ηνπο είλαη πνιχ πην πηζαλή, φπσο θαηαγξάθεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 4.7. πγθεθξηκέλα, 

ζην δηάγξακκα απηφ, θαίλεηαη φηη ηα ζαλαηεθφξα αιιειφκνξθα ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο 

δελ είλαη ζε ζέζε λα πιήμνπλ ηφζν ηνλ πιεζπζκφ ψζηε λα ηνπ πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα 

επηβίσζεο. Αληίζεηα, ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, φπνπ ν πιεζπζκφο ήδε αληηκεησπίδεη 

πνιινχο θηλδχλνπο, είλαη ηθαλά λα ηνλ νδεγήζνπλ ζηελ εμαθάληζή ηνπ.  

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 4.6 

Σν θαηλφκελν ηεο ελδνγακίαο 

ζηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

Γηάγξακκα 4.7 

Θαλαηεθφξα αιιειφκνξθα 

ζηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 
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Έλα απιφ κνληέιν πεξηγξαθήο ηεο δπλακηθήο ελφο πιεζπζκνχ είλαη ην κνληέιν ηεο 

ινγηζηηθήο εμίζσζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία dN/dt = rN(1-N/K), φπνπ ην Ν αλαθέξεηαη 

ζην πιεζπζκηαθφ κέγεζνο, ην Κ αληηπξνζσπεχεη ηε βηνρσξεηηθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ην r ηνλ ελδνγελή  ξπζκφ αχμεζεο. χκθσλα κε απηήλ ηε εμίζσζε, ε ππθλφηεηα ηνπ 

πιεζπζκνχ ηείλεη λα ηζνξξνπήζεη, κεηνχκελε ή απμαλφκελε, αλάινγα κε ην αξρηθφ 

πιεζπζκηαθφ κέγεζνο ζηελ ππθλφηεηα ηζνξξνπίαο πνπ ηζνχηαη κε ηε βηνρσξεηηθφηεηα 

(ηάκνπ et al 1999). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ην παξαπάλσ κνληέιν αλήθεη ζηε 

ζθαίξα ηνπ ηδεαηνχ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζηε θχζε φιεο νη παξάκεηξνη είλαη πηζαλφ λα 

δηαηαξαρζνχλ απφ ηπραίεο επηξξνέο. ην Γηάγξακκα 4.8 θαίλεηαη φηη ν ελδνγελήο ξπζκφο 

αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο, αιιά ζηελ πεξίπησζε ησλ ηδαληθψλ 

ζπλζεθψλ θπκαίλεηαη ζε ηηκέο άλσ ηνπ κεδελφο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηνλ πιεζπζκφ λα 

ζηαζεξνπνηεζεί θαη λα κελ απεηιείηαη κε εμαθάληζε, ζε αληίζεζε κε ηηο πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο. 

  

 

Γηάγξακκα 4.8 

Δλδνγελήο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ 

 

Απφ ηα πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα είλαη ζαθέο φηη νη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, 

απηέο πνπ επηθξαηνχλ ζην Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν ηεο Εαθχλζνπ, φρη κφλν ζηηο 

παξαιίεο, αιιά θαη ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή, απέρνπλ πνιχ απφ ηηο ηδαληθέο ζπλζήθεο πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα επηθξαηνχλ. Ζ έλλνηα «ηδαληθέο ζπλζήθεο» πξνθαλψο αλαθέξεηαη ζηνλ 

πιεζπζκφ ησλ ζαιαζζίσλ ρεισλψλ θαη δελ εκπιέθεηαη κε ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα 
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είηε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο είηε ηεο πνιηηείαο γεληθφηεξα. Παξφιν απηά, δελ παχεη φκσο 

λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ εζληθή θαη δηεζλή λνκνζεζία γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. 

Όηαλ νη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δηαθέξνπλ ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ηδαληθέο, είλαη 

μεθάζαξν φηη δηαρεηξηζηηθά κέηξα πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ, έηζη ψζηε λα 

απμεζεί ε πηζαλφηεηα επηβίσζεο ηνπ είδνπο. 

Οη δξακαηηθέο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ νη δηάθνξεο αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ 

πεξηνρή απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 4.9. Γηαηεξψληαο φια ηα ζηνηρεία ησλ ηδαληθψλ 

ζπλζεθψλ θαη πξνζζέηνληαο κφλν κία θαηαζηξνθή, απηή ηνπ παξάθηηνπ ςαξέκαηνο, ε 

πηζαλφηεηα επηβίσζεο ησλ ρεισλψλ κεηψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ. Σν γεγνλφο απηφ είλαη 

αθφκα πην αλεζπρεηηθφ δεδνκέλνπ φηη ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ζελαξίνπ, ε ζπγθεθξηκέλε 

θαηαζηξνθή θαηαρσξήζεθε κε ηε ζπρλφηεηα ηνπ 3%, δειαδή ε αλάιπζε πξνζνκνίσζεο 

έδσζε ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα ππνινγίδνληαο φηη νη επηπηψζεηο ησλ αιηεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζα επεξεάζνπλ ηνλ πιεζπζκφ κφλν ηξεηο θνξέο κέζα ζε 100 ρξφληα. 

Δπηπιένλ, νη επηπηψζεηο ηεο θαηαζηξνθήο απηήο ζηελ επηβίσζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή 

ησλ ρεισλψλ κεηψζεθαλ ζην ειάρηζην δπλαηφ πνζνζηφ (10%).  

 

 

Γηάγξακκα 4.9 

Οη επηπηψζεηο ησλ αιηεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

Αλ ζην ίδην ζελάξην πξνζηεζεί αθφκα κία θαηαζηξνθή, ηεο ίδηαο ζπρλφηεηαο θαη κε 

ηηο ίδεηο ρακειέο επηπηψζεηο ζηελ αλαπαξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη επηβίσζε ηνπ 

είδνπο, ε πηζαλφηεηα εμαθάληζεο ησλ ρεισλψλ απμάλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν, απφ 83 ζε 

87% φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 4.10. Ζ δεχηεξε θαηαζηξνθή κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε 
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ηε ζήξεπζε ησλ λενζζψλ ζην ζηάδην ηεο εθθφιαςήο ηνπο ή θαηά ηελ αλάδπζή ηνπο, κε 

κία ηπραία ππξθαγηά πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη γηα ηελ αιιαγή ηεο ζχλζεζεο ηεο άκκνπ 

θαηά ηφπνπο κεηαηξέπνληαο ηελ παξαιία αθαηάιιειε πξνο σνηνθία. Φαίλεηαη απφ ηα 

δχν απηά δηαγξάκκαηα φηη ν πιεζπζκφο ησλ ζαιαζζίσλ ρεισλψλ είλαη εμαηξεηηθά 

επαίζζεηνο ζε ηέηνηνπο θηλδχλνπο, ελψ ην ζηάδην ηνπ βηνινγηθνχ ηνπο θχθινπ ζην νπνίν 

βξίζθνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζηξνθήο, δελ θαζνξίδεη ην κέγεζνο ησλ 

επηπηψζεσλ. 

 

 

Γηάγξακκα 4.10 

Μείσζε πηζαλφηεηαο επηβίσζεο απφ κία επηπξφζζεηε θαηαζηξνθή 

 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο επεξεαδφκελεο ειηθηαθήο θιάζεο απφ κία θαηαζηξνθή δε 

θαίλεηαη λα ζπκκεηέρεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ έθβαζε ηνπ απνηειέζκαηνο. χκθσλα 

φκσο κε επηζηεκνληθέο κειέηεο, ε εζηίαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ζε κία δηαθνξεηηθή 

ειηθηαθή θιάζε απφ απηήλ ησλ λενζζψλ, ζα βνεζνχζε πνιχ πεξηζζφηεξν θαη πην 

γξήγνξα ζηελ αλάθακςε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ρεισλψλ. Απηή ε πηζαλφηεηα κειεηάηαη 

ζην επφκελν ζελάξην, δηαηεξψληαο ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο θαη κεηψλνληαο ηα 

πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο ησλ ρεισλψλ ζηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη κεηαμχ ηνπ ζηαδίνπ ησλ 

λενζζψλ θαη ησλ ψξηκσλ αλαπαξαγσγηθά αηφκσλ. Μία ηέηνηα αιιαγή, θπξίσο ιφγσ ηεο 

κεηξίαζεο ησλ αιηεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ επεξεάδνπλ ηα κεγάια ζε κέγεζνο άηνκα 

ηνπ πιεζπζκνχ, ζεκαίλεη φηη ζε ιίγα ρξφληα, πεξηζζφηεξα άηνκα ζα είλαη ηθαλά λα 

δεπγαξψζνπλ θαη λα σνηνθήζνπλ. ην Γηάγξακκα 4.11 θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα 
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απηνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ κέηξνπ, ζχκθσλα κε ηα νπνία φρη κφλν κεηψλνληαη νη 

πηζαλφηεηεο εμαθάληζεο ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά εκθαλίδνληαη θαη πηζαλφηεηεο επηβίσζεο 

ηνπ είδνπο (12%).  

 

 

Γηάγξακκα 4.11 

Απνηειέζκαηα εζηίαζεο ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο 

 

Αλ ζε απηφ ην ηειεπηαίν ζελάξην πξνζηεζνχλ θαη ηα πεξαηηέξσ δηαρεηξηζηηθά 

κέηξα πνπ ήδε εθαξκφδνληαη ζην Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν ηεο Εαθχλζνπ, ν πιεζπζκφο 

αλαθάκπηεη ζεκαληηθά, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην Γηάγξακκα 4.12, θαη ε πηζαλφηεηα 

επηβίσζήο ηνπ είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε απηήλ ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ. Ζ 

πίεζε ζηελ αλαπαξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ είδνπο ιφγσ ησλ αιηεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ επίζεο κεηψζεθε, αιιά θαίλεηαη φηη βάζε απηήο ηεο ζηαζεξνπνίεζεο 

ηνπ πιεζπζκνχ απνηειεί ε επέκβαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ζηα άηνκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

βξίζθνληαη πξηλ ηελ ελειηθίσζή ηνπο. 

Μία κείσζε θαηά 50% ζηελ επηβίσζε ησλ ρεισλψλ ζην ζηάδην ησλ απγψλ ή ησλ 

λενζζψλ, επηβαξχλεη πνιχ πην ειαθξά ηελ επηβίσζε νιφθιεξνπ ηνπ πιεζπζκνχ ζε 

ζρέζε κε ηελ ίδηα κείσζε ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζηάδην ηνπ βηνινγηθνχ ηνπο θχθινπ πξηλ 

ηεο ελειηθίσζεο. Ση ζα ζπλέβαηλε αλ νη λέεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο εζηίαδαλ ζηε κείσζε 

ηεο ζλεζηκφηεηαο ζε θάπνην απφ απηά ηα ζηάδηα; Μειέηεο έδεημαλ φηη ηα άηνκα πνπ είλαη 

επθνιφηεξν λα επεξεαζηνχλ απφ απηέο ηηο πξαθηηθέο είλαη απηά πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα 

ζηελ ειηθία ησλ λενζζψλ θαη ζηελ ειηθία ησλ ψξηκσλ αλαπαξαγσγηθά αηφκσλ. Σν 

ζπνπδαηφηεξν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη ε πξνζηαζία ησλ απγψλ δελ εγγπάηαη 
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ηελ επηβίσζε ηνπ είδνπο (Dean 2004). Ζ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο επηβίσζεο ησλ αηφκσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζε απηέο ηηο ειηθίεο απμάλεη θαηά πνιχ πεξηζζφηεξν ην ξπζκφ 

αλάθακςεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο επηηπρνχο 

εθθφιαςεο. Αθφκα θαη κεδεληθφ πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο ησλ λενζζψλ, δε ζα βνεζνχζε 

ζηελ αλάθακςε ηνπ πιεζπζκνχ αλ δελ παξζνχλ αλάινγα κέηξα θαη γηα ηα ζηάδηα κέρξη 

ηελ ελειηθίσζή ηνπ. 

 

 

Γηάγξακκα 4.12 

Απνηειέζκαηα φισλ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ 

 

Δίλαη θνηλφο ηφπνο φηη νη παξαιίεο σνηνθίαο ζα πξέπεη λα ζπλερίδνπλ λα 

ειέγρνληαη, λα απνθαζηζηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθψλ θαη λα παξαθνινπζνχληαη 

νη θσιηέο. χκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα, φκσο, ίζσο ζα έπξεπε ηα κέηξα 

δηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο, 

λα εζηηάζνπλ πεξηζζφηεξν ζηα άηνκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ βξίζθνληαη ιίγν πξηλ ηελ 

αλαπαξαγσγηθή ηνπο σξηκφηεηα. Σα πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο ησλ ρεισλψλ, είηε 

απηά ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε δνξπθνξηθψλ πνκπψλ, είηε πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο 

άκεζεο παξαηήξεζεο ηνπ είδνπο, ζα βνεζήζνπλ ζηελ πεξαηηέξσ ιήςε κέηξσλ.  

Σν πξφγξακκα καξθαξίζκαηνο ησλ ρεισλψλ πνπ δηεμάγεηαη ζην Δζληθφ Θαιάζζην 

Πάξθν ηεο Εαθχλζνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα δνξπθνξηθήο παξαθνινχζεζήο 

ηνπο, βνήζεζε ζηελ εμαγσγή ζεκαληηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Πξψηνλ, φηη νη ρειψλεο 

ηαμηδεχνπλ πνιχ καθξηά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα γηα λα βξνπλ ηξνθή ζε άιιεο 
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ζάιαζζεο. Υειψλεο πνπ καξθαξίζηεθαλ ζηε Εάθπλζν εληνπίζηεθαλ ζηελ Σπλεζία, ζηε 

Ληβχε, ζηελ Σνπξθία, ζηελ Ηηαιία, ζηε πξία θαη αιινχ. Γεχηεξνλ, φηη νη ρειψλεο 

ζρεκαηίδνπλ θιεηζηέο νκάδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ γηα 

θάπνην ιφγν εμαθαληζηνχλ νη ρειψλεο ηεο Εαθχλζνπ, νη παξαιίεο ηεο ηειεπηαίαο δε ζα 

κπνξνχλ λα γεκίζνπλ απφ ρειψλεο άιισλ πιεζπζκψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο 

επαιεζεχεηαη θαη απφ γνληδηαθέο κειέηεο πνπ γίλνληαη ζηνπο ππνπιεζπζκνχο ησλ 

ζαιαζζίσλ ρεισλψλ θαη δείρλνπλ φηη ε αληαιιαγή γνληδίσλ κεηαμχ ηνπο είλαη εμαηξεηηθά 

ρακειή. 

Ζ απεπζείαο παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρεισλψλ είλαη εμαηξεηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηνπο ζηα θπζηθά ηνπο ελδηαηηήκαηα, γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κέζα ζηα νηθνζπζηήκαηα, αιιά θαη γηα ηελ 

επηθχξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνληαη κε ηε ρξήζε ηεο απνκαθξπζκέλεο 

ηερλνινγίαο (ηειεκεηξίαο). Ζ άκεζε παξαηήξεζε ησλ δψσλ ζην θπζηθφ ηνπο ελδηαίηεκα 

παξέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πψο ηα είδε πξνζαξκφδνληαη κέζα ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ (Schofield et al 2006). Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ζε επίπεδν αηφκσλ απνηεινχλ θιεηδί γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ πψο έλα άηνκν κπνξεί λα επεξεάδεη ηνλ πεξηβάιισλ πιεζπζκφ, ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ αληαπφθξηζε ζε δηαηαξαρέο. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ε παξαηήξεζε ζην ζαιάζζην ρψξν ζπρλά πεξηνξίδεηαη απφ ην βάζνο 

θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο ζάιαζζαο, ηελ ππνβξχρηα νξαηφηεηα, ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

θπζηθνχ θσηφο, ην θπζηθφ θίλδπλν θαη ηελ επάξθεηα ηεο πξφζβαζεο ζην ππφ κειέηε δψν 

(Bentivegna 2002). 

 

 

4.5 πκπεξάζκαηα 

 

Ζ έιιεηςε πνιηηηθήο ππνζηήξημεο ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ ηεο Εαθχλζνπ, 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ππεχζπλε 

γηα  ηε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ησλ πξνζπαζεηψλ δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο, κε 

απνηέιεζκα ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο λα κελ απνιακβάλεη ηελ απνδνρή ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηεο, αιιά νχηε θαη ηε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζή ηνπ. ηελ Διιάδα 

απνηειεί ηελ πξψηε πξνζπάζεηα γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο ρψξαο κε ηε δηεζλή λνκνζεζία 

φζνλ αθνξά ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, αλ θαη ε 

ηειεπηαία έρεη ζεκαληηθή πξντζηνξία ζε παγθφζκην επίπεδν. 
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ηνλ αληίπνδα ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ, βξίζθνληαη νη πξνζπάζεηεο πξνζηαζίαο 

ησλ ρεισλψλ πνπ δηεμάγνληαη απηά ηα ρξφληα θη έρνπλ βνεζήζεη ζεκαληηθά γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ είδνπο, αιιά θαη ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε 

ηνπ θνηλνχ. Οη θσιηέο ησλ λενζζψλ θπιάζζνληαη ζπζηεκαηηθά θαη νη λενζζνί 

παξαθνινπζνχληαη κέρξη ην πξψην ηνπο ηαμίδη ζηε ζάιαζζα. ε ζπλδπαζκφ κε απηέο ηηο 

πξνζπάζεηεο, ηα πξνγξάκκαηα καξθαξίζκαηνο ησλ ρεισλψλ θαη ηεο δνξπθνξηθήο 

παξαθνινχζεζήο ηνπο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε ιήςε πην απνηειεζκαηηθψλ 

δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ. Σα ζελάξηα πξνζνκνίσζεο, φπσο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, 

πξνηείλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα ελήιηθα άηνκα ηνπ πιεζπζκνχ φζνλ αθνξά ζηηο 

δηαρεηξηζηηθέο επεκβάζεηο. 

Δπίζεο, πεξηζζφηεξεο ελέξγεηεο ζα έπξεπε λα δξνκνινγεζνχλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

είλαη γλσζηφ φηη επεξεάδνπλ ηηο ρειψλεο ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ βηνινγηθνχ ηνπο θχθινπ. 

χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Θαιάζζηαο Πξνζηαζίαο (2009), ε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ 

πινχηνπ ησλ ειιεληθψλ ζαιαζζψλ απνηειεί έλα ζπλερή αγψλα ελάληηα ζηε ξχπαλζε. Ο 

θίλδπλνο λαπηηθνχ αηπρήκαηνο θαη ηεο αχμεζεο ησλ επηπέδσλ ξχπαλζεο απεηιεί κε 

δξακαηηθέο επηπηψζεηο ηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα, αιιά επαξθήο κεραληζκφο γηα ηελ 

πξφιεςε, απνηξνπή ή απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αηπρεκάησλ δελ εθαξκφδεηαη. 

Σέινο, αλ θαη ζεσξεηηθά απαγνξεχεηαη ε αιηεία κε ζπξφκελα αιηεπηηθά εξγαιεία ζε 

πεξηνρέο πνπ θαιχπηνληαη απφ παξαγσγηθά πξνζηαηεπφκελα νηθνζπζηήκαηα, φπσο ηα 

ιηβάδηα Πνζεηδσλίαο, έρνπλ δηελεξγεζεί ειάρηζηεο ραξηνγξαθήζεηο ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

απηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη αδχλαην λα ππάξμεη νπνηαδήπνηε πξνζηαζία ηνπο, κε 

απνηέιεζκα απηά ηα ζπάληα νηθνζπζηήκαηα ζηαδηαθά λα αθαλίδνληαη, αλ θαη νη 

δηαρεηξηζηέο γλσξίδνπλ φηη απνηεινχλ ηφπν δηαρείκαζεο ησλ λενζζψλ θαη δηαηξνθήο 

νιφθιεξνπ ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΔΗΓΖ ΘΑΛΑΗΩΝ ΥΔΛΩΝΩΝ  

ΚΑΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ 

 

 

              Πηγή: Wikipedia (2008) 
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           Πηγή: www.eldonia.fr (2009) 
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Απνιίζσκα ηεο ρειψλαο Archelon ischyros 

 

 

           Πηγή: Wikipedia (2006) 
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Loggerhead turtle (Caretta caretta) 
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     Πηγή: Α. Rees (2008) 

Δηθφλα Π.4 

Green turtle (Chelonia mydas) 

 

 

     Πηγή: www.oceanwideimages.com (2001) 

Δηθφλα Π.5 

Kemp’s Ridley turtle (Lepidochelys kempii) 

 

 

    Πηγή:Michael P. Jensen 

Δηθφλα Π.6 

Olive Ridley turtle (Lepidochelys olivacea 
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             Πηγή:P.J. Evans (2008) 

Δηθφλα Π.7 

Leatherback turtle (Dermochelys coriacea) 

 

 

             Πηγή: C. Rogers (2007) 

Δηθφλα Π.8 

Hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata) 

 

 

            Πηγή: L. Williams (2009) 

Δηθφλα Π.9 

Flatback turtle (Natador depressus) 
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