
Η Παρεξηγημένη μικρή πανίδα της 

Ελλάδας και πως αλληλεπιδρά..



Μεσογειακή χελώνα (Testudo hermanni), θηλυκό στο δάσος της Στροφυλιάς άτομο

στην Αχαΐα



• Η αναπαραγωγή στο νερό.



• Παραλία Ακταίου Ρίο Πάτρα.



• ‘Έλος Αγιάς Πάτρα, παλιό κολυμβητήριο.



Πράσινος φρύνος Bufo viridis

Κοινος φρύνος  

Bufo Bufo



Γ. Χείρας

Γ. Χείρας

Πηλοβάτης (Pelobates syriakous).



Γ. Χείρας

Γυρίνος πηλοβάτη σε τελικό στάδιο.

Γυρίνος πηλοβάτη (Pelobates syriakous).

Νεαρά άτομα πηλοβάτη (Pelobates syriakous)



Δενδροβάτραχος,

(Hyla arborea). 



Τα παιδιά και οι 

χελώνες



Ακολουθώντας 

τα ίχνη



Δύο μεσογειακές χελώνες (Testudo hermanni), στο δάσος της

Στροφυλιάς στην Αχαΐα. Στα αριστερά διακρίνεται το μεγαλόσωμο

θηλυκό.



Κρασπεδωτή χελώνα, (Testudo

marginata) κατά την ωοτοκία στις

αμμοθίνες του δάσους της Στροφυλιάς

στην Αχαΐα. Λίγα μέτρα παρακάτω

διακρίνεται η παραλία «οργωμένη» από

τη διέλευση τροχοφόρων.

Ωοτοκία κρασπεδωτής χελώνας

(Testudo marginata).



Θηρευμένη φωλιά βαλτοχελώνας (Emys orbikularis), στο δάσος της

Στροφυλιάς στην Αχαΐα.



Οι μικρές νεροχελώνες θα

περιπλανηθούν αρκετά έως ότου

συναντήσουν ένα μικρό νερόλακκο

που θα τους παρέχει καταφύγιο και

τροφή.

Η μικρή βαλτοχελώνα Emys

orbikularis) από κάτω στάθηκε τυχερή.



Οι νεοσσοί της μεσογειακής 

χελώνας Testudo hermanni

Ωοτοκία μεσογειακής 

χελώνας Testudo hermanni.



Κρασπεδωτή χελώνα (Testudo marginata).





Νεοσσός Testudo marginata τριών ημερών



Ελληνική χελώνα (Testudo graeca ibera) θηλυκό από τη Σάμο.

Γ. Χείρας



Βαλτοχελώνα (Emys orbikularis). Αρσενικό άτομο στο δάσος της Στροφυλιάς

στην Αχαΐα, λιάζεται πάνω σε κορμό πεσμένης κουκουναριάς.



Γραμμωτές νεροχελώνες (Mauremys caspica).) απολαμβάνουν τον ήλιο.



Γραμμωτές νεροχελώνες 

(Mauremys caspica), 

κολυμπούν σε νερόλακκο.

Γραμμωτή νεροχελώνα

(Mauremys caspica)

θηλυκό άτομο , λιάζεται

σε όχθη καναλιού.



Βαλτοχελώνα (Emys orbikularis), θηλυκό άτομο στο δάσος της

Στροφυλιάς στην Αχαΐα, σε περιήγηση μετά από βροχή για αναζήτηση

νερόλακκου.



Γ. Χείρας

Γραμμωτές νεροχελώνες (Mauremys caspica) στη Λέσβο ενώ ταΐζονται από

τουρίστα.



Τα κατοικίδια……



Cyrtopodion kotschy



ΤΟ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΑΚΙ
(Laudacia stellio)

Kροκοδειλάκι (Laudacia stellio)

Γ. Χείρας



Νεαρός χαμαιλέοντας της Πύλου, Camaeleo 

africanus.

Κοινός χαμαιλέοντας,

Camaeleo camaeleon.Και τα δύο είδη απειλούνται άμεσα στην Ελλάδα 

από λαθροσυλλογή για το εμπόριο ειδών, αλλά και 

την καταστροφή των βιοτόπων τους. 



Ελληνική σαύρα Lacerta graeca από το Λεωνίδιο.



Podarcis taurica Στροφυλιά



Podarcis peloponnesiaca



Algyroides moreotichus



Το λιακόνι Chalcides ocelatus. Είναι μια ακίνδυνη μικρή σαύρα, στην Κρήτη

όμως προκαλεί τον τρόμο σε πολύ κόσμο σαν πολύ δηλητηριώδης.



Αβλέφαρος, Ablepharus kitaibelii είναι το μικρότερο ερπετό της Ευρώπης. 



Το Κονάκι (Anguis fragilis) είναι στην πραγματικότητα μία άποδη σαύρα 

και είναι ίσως το πιο διαδεδομένο ερπετό στην Ευρώπη. 



Ο οφίσαυρος είναι η μεγαλύτερη σαύρα της 

Ευρώπης και δεν έχει καμία σχέση με τα φίδια  

και ας συγχέεται με αυτά.



Malpolon monospessulanus. Το φίδι που βλέπουμε πιο συχνά. 



Πόσο σπάνια είναι τα 

επικίνδυνα φίδια στην 

Ελλάδα ;



Malpolon monospessulanus

σε χαρακτηριστική στάση.







Βόας της άμμου 

Eryx jaculus



Coluber najadum. Ονομάστηκε σαΐτα. Δεν έχει όμως καμία σχέση με το

δηλητηριώδες μυθικό ερπετό που πετάγεται και δαγκώνει τους ανθρώπους.



Το γατόφιδο ή αγιόφιδο (Telescopous fallax) το πιο φιλικό φίδι με τους ανθρώπους 

και το παρεξηγημένο από τους Έλληνες. 
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Σπιτόφιδο (Elaphe situla).



Σπιτόφιδο (Elaphe situla), νεαρό.



Τετραγραμμωτός Λαφιάτης ή βεργολάζα (Elaphe quatuorlineata )



Λαφιάτης του Ασκληπιού, (Elaphe longissima).



Νεαρός τετραγραμμωτός λαφιάτης 

(Elaphe quatuorlineata )

• Όλα  σχεδόν τα 

νεαρά φίδια είναι 

πιο στικτά από τα 

ενήλικα

Νεαρά άτομα





Νεαρός Μαύρος Έφιος από την Κω, (Cluber jugularis). Είναι από τα μεγαλύτερα 

φίδια της Ελλάδας. Βρίσκεται στο Ν.΄Ανατολικό.  





Νερόφιδο Natrix natrix



Λιμνόφιδο Natrix tassellata

επάνω σε θάμνο 

απολαμβάνοντας τον πρωινό 

ήλιο. Θα εξαπατήσει 

οποιονδήποτε θελήσει να το 

αναγνωρίσει.

Η προσποίηση



Νεοσσός όχεντρας Vipera xantuina από τη Χίο.



Νεοσσός όχεντρας Vipera xantuina από την Αγιάσσο της Λέσβου



Vipera ammodytes 



Vipera ammodytes θηλυκό από το Κάτω Σαμικό Ηλείας 

Η κοινή οχιά αποτελεί το μόνο δηλητηριώδες φίδι που ίσως

συναντήσουμε στην Ελλάδα . Σπάνια όμως εμφανίζεται.



Τι είναι το 

δηλητήριο των 

φιδιών και πως 

λειτουργεί.



Μία όχεντρα Vipera xantuina στη Χίο καταπίνει το θήραμά της. Είναι η μεγαλυτερη 

οχιά της Ευρώπης και Θεωρείται ως η πιο επικίνδυνη. Στην Ελλάδα βρίσκεται στα 

νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τον  Έβρο.  



Νεαρή βαλτοχελώνα (Emys orbikularis) νεκρή από 

αυτοκίνητο στο προστατευόμενο δάσος της Στροφυλιάς 

στην Αχαΐα. 

Σήμερα οι χελώνες 

κινδυνεύουν όσο 

ποτέ!

….και οι 

απειλές 

δεν είναι 

μόνο αυτές 

που 

βλέπουμε.





Τα νεκρά ζώα στην άσφαλτο είναι συχνό φαινόμενο στην Ελλάδα.

Γ. Χείρας



Εγκιβωτισμός  κοίτης 

και καταστροφή  της 

εκβολής ρέματος.

ΟΙ ΧΕΛΩΝΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ



Με τις δασικές πυρκαγιές τισυμβαίνει;



• Η πρώτη διαδρομή μέσα στις στάχτες.



• Νεαρή κοινή χελώνα στην πρώτη της επαφή με τα καμένα βγαίνοντας 

από την καλοκαιρινή κρύπτη της. 



Αυτή η Κρασπεδωτή χελώνα (Testudo marginata), ήταν πολύ 

τυχερή αφού γλύτωσε από πυρκαγιά, έστω και με έντονα 

σημάδια από εγκαύματα. 



Σωροί υπολειμμάτων κελυφών από χελώνες σε αυτοσχέδιο σκουπιδότοπο δίπλα σε
χώρο διαμονής μεταναστών από την Ανατολική Ευρώπη. Μακάβρια ευρήματα που
μαρτυρούν την οργανωμένη, συστηματική και μαζική κατανάλωσή τους ως τροφή.



Το διεθνές εμπόριο της άγριας πανίδας και τα ερπετά της 

Ελλάδας

Η χώρα μας αποτελεί άμεσο στόχο συλλεκτών και εμπόρων λόγω της
ποικιλομορφίας των ειδών και επειδή ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι έλεγχοι στα
σύνορα είναι ανύπαρκτοι. Επειδή η διαδικασία της συλλογής είναι αθόρυβη και πολύ
δύσκολα γίνεται αντιληπτή, δεν υπάρχουν μέτρα που να μπορούν να ελέγξουν την
κατάσταση.


