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έξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία 
και τάσεις: Το είδος εξαπλώνεται 
στη δυτική Κρήτη, δυτικότερα από 
μια νοητή ευθεία που τέμνει το νη-
σί από βορρά προς νότο στο ύψος 
του Ρεθύμνου. Κατανέμεται από 
το επίπεδο της θάλασσας μέχρι 
και σε υψόμετρο 2.000 μ. Επίσης 
απαντάται και στις δορυφορικές 
νησίδες της Κρήτης: Ελαφόνησο, 
Άρτεμη, Γαϊδουρονήσι, Μικρονή-
σι, συγκρότημα Κουφονησίου, Κά-
βαλλους, Ελάσα, Παξιμάδα, Πρασ-
σονήσι, Δραγονάδα, Αυγό, Ντία, 
Κάργα, Αγ. Νικόλαο στη Σούδα και 
Θοδωρού (Lymberakis et al. 2008). Η διαφορά ανάμεσα στην παρούσα ελληνική 
αξιολόγηση και σε αυτή του Κόκκινου Βιβλίου σε διεθνές επίπεδο (Lymberakis 
2008) οφείλεται στις καλύτερες πληροφορίες που διαθέτουμε πλέον σχετικά με την 
ένταση των πιέσεων που απειλούν το είδος. 

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους στην έλλάδα: 100% 

Οικολογία: Μικρόσωμη σαύρα, που ζει κυρίως σε φρυγανικά οικοσυστήματα. Προ-
τιμά τις περιοχές με βράχια και πέτρες, στις οποίες βρίσκει καταφύγιο. Συχνά, ιδί-
ως όταν δεν υπάρχουν πολλά βράχια ή πέτρες, χρησιμοποιεί ως καταφύγιο τα φρύ-
γανα. Η Podarcis cretensis είναι δραστήρια όλη την ημέρα αλλά με προτίμηση στις 
ώρες 8-12 το πρωί και 4-6 το απόγευμα. Τρέφεται με ποικιλία μικρών αρθροπόδων 
αλλά και άλλων ασπονδύλων (π.χ. σαλιγκάρια). Έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις 
νεκταροφαγίας. Τρώγεται από φίδια, πολλά μικρά πουλιά (π.χ. Falco tinnunculus, 
Lanius sp.) και μικρά θηλαστικά (Gruber 1987).

απειλές: Η κυριότερη απειλή για το είδος είναι η ανθρωπογενής καταστροφή των 
ενδιαιτημάτων που το είδος προτιμά στη δυτική Κρήτη.

Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Το είδος, υπό το όνομα Podarcis erhardii, προ-
στατεύεται από την εθνική νομοθεσία (ΠΔ 67/1981), ενώ περιλαμβάνεται στο πα-
ράρτημα ΙV της Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ). Προστατεύεται επίσης από 
τη Σύμβαση της Βέρνης (παράρτημα ΙΙ). Οι πληθυσμοί του απαντούν σε περιοχές του 
δικτύου Natura 2000. 

Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Απαιτείται μελέτη της κατανομής του είδους 
επί της Κρήτης με σκοπό την εκτίμηση αν αυτή συρρικνώνεται ή εξαπλώνεται. Εφαρ-
μογή της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας, τουλάχιστον στις περιοχές Natura 2000 
όπου απαντάται. Επίσης, η αναγνώριση και προστασία του είδους σύμφωνα με την 
παρούσα ταξινόμησή του ως ξεχωριστού είδους.

Πέτρος Λυμπεράκης

Podarcis levendis Lymberakis, Poulakakis,               
Kaliontzopoulou, Valakos & Mylonas, 2008
Λεβεντόσαυρα, Levendis' wall lizard

■ κατηγορία κινδύνου στην έλλάδα: Τρωτό VU [D2]

■ κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU

Summary: Podarcis levendis is a Greek endemic, restricted to only two islets -Pori 
and Lagouvardos- both near Antikythira island. It is listed as Vulnerable because 
of its restricted geographic range and since both islets are deserted without di-
rect human impacts. It is a ground dwelling lizard that moves near bushes. The 
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ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ 
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ

small area of the islets it inhab-
its makes the species vulnerable 
to any change, such as the chance 
introduction of a predator, a fire 
etc. 

έξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία 
και τάσεις: Το είδος είναι ενδημι-
κό της Ελλάδας, όπου συναντάται 
μόνο σε δύο βραχονησίδες στην 
περιοχή των Αντικυθήρων. Συγκε-
κριμένα εξαπλώνεται στη βραχονη-
σίδα Πορί ή Πρασονήσι, βόρεια 
από τα Αντικύθηρα, μεταξύ Πελο-
ποννήσου και Κρήτης, και στη βρα-
χονησίδα Λαγούβαρδος (Πορέτι), 
βόρεια-βορειοδυτικά από το Πορί (Lymberakis et al. 2008). Η λεβεντόσαυρα δια-
φοροποιήθηκε ως ξεχωριστό είδος πριν από τουλάχιστον 5 εκατομμύρια χρόνια.

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους στην έλλάδα: 100%

Οικολογία: Πρόκειται για εδαφόβια σαύρα, που ζει μέσα στους θάμνους. Ο πληθυ-
σμός στο Πορί έχει ικανοποιητική πυκνότητα, αλλά στο Λαγούβαρδο είναι πιο αραιός.

απειλές: Το μικρό μέγεθος των νησιών εξάπλωσης κάνουν το είδος ευάλωτο σε οποια-
δήποτε διαταραχή, όπως τυχαία εισαγωγή ενός θηρευτή, πυρκαγιά ή αλόγιστη συλλογή. 

Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Το είδος, υπό το όνομα Podarcis erhardii, προ-
στατεύεται από την εθνική νομοθεσία (ΠΔ 67/1981) και οι πληθυσμοί του απαντούν 
σε περιοχές του δικτύου Natura 2000. Περιλαμβάνεται επίσης στο παράρτημα ΙV της 
Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ) και στο παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.

Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Μέτρο άμεσης προτεραιότητας είναι η απαγό-
ρευση προσέγγισης στα νησιά χωρίς άδεια. Χρειάζεται επίσης η αναγνώριση και προ-
στασία του είδους σύμφωνα με την παρούσα ταξινόμησή του ως ξεχωριστού είδους.

Στρατής Βαλάκος, Πέτρος Λυμπεράκης

Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
Μεσογειακή χελώνα, Hermann's tortoise

■ κατηγορία κινδύνου στην έλλάδα: Τρωτό VU [A2bc+3bc] 

■ κατηγορία κινδύνου διεθνής: Σχεδόν απειλούμενο NT

Summary: Hermann's tortoise is 
still fairly widespread in Greece, 
especially in lowland regions away 
from settlements. Much of the 
core range of the species is in 
Greek territory and the Greek 
population probably exceeds in 
size that of any other country. The 
species occurs across a broad 
range of Mediterranean habitats, 
including heathlands, maquis, 
open forests, pasture lands and 
extensively used agricultural are-
as. It is sparse or absent from very 
hot, denuded regions of the S. and E. Peloponnese, as well as from montane ar-
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