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1. Βίδρα – Γενικά
Θ βίδρα ηει ςε ποταμοφσ, λίμνεσ και ζλθ, ενϊ ςε περιοχζσ με βραχϊδεισ ακτζσ
χρθςιμοποιοφν τισ παράκτιεσ ηϊνεσ για τροφολθψία αλλά και για μετακίνθςθ
μεταξφ μικρϊν ι μεγαλφτερων υγροτόπων. Τρζφεται κυρίωσ με ψάρια αλλά και με
αμφίβια, καρκινοειδι (καραβίδεσ, καβοφρια κ.α.), νερόφιδα, ενϊ ςπανιότερα
ςυμπλθρϊνει τθ διατροφι τθσ με υδρόβια πουλιά και μικρά κθλαςτικά που
ςυλλαμβάνει περιςταςιακά, ακόμα και με ςκουλικια ι ζντομα. Στθν Ελλάδα είναι
το κορυφαίο αρπακτικό των υδάτινων ςυςτθμάτων. Είναι ςε μεγάλο βακμό
νυκτόβια και δραςτθριοποιείται κατά κφριο λόγο από το ςοφρουπο ωσ τα
χαράματα. Για τθν ανάπαυςι τθσ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ αλλά και κατά τθν
αναπαραγωγικι περίοδο χρθςιμοποιεί καταφφγια που ςχθματίηονται μζςα ςτισ
ρίηεσ παρυδάτιων δζντρων όπωσ τα πλατάνια, ανάμεςα ςε βράχουσ ι ςε πυκνι
παρόχκια βλάςτθςθ.
Οι βίδρεσ ηουν μεμονωμζνεσ και ςχθματίηουν επικράτειεσ τισ οποίεσ και
υπεραςπίηονται. Τισ επικράτειεσ αυτζσ τισ οριοκετοφν με τα περιττϊματά τουσ
(spraints) που αφινουν ςε εμφανι ςθμεία κατά μικοσ τθσ όχκθσ, όπωσ ςε βράχουσ,
ςωροφσ από χαλίκια, πάνω ςε πεςμζνουσ κορμοφσ δζντρων ι κάτω από γζφυρεσ.
Πλεσ οι βίδρεσ ςτα όρια των επικρατειϊν τουσ ζχουν αρκετζσ κζςεισ ανάπαυςθσ, τισ
οποίεσ χρθςιμοποιοφν κατά περιόδουσ κακϊσ μετακινοφνται κατά μικοσ των
ποταμϊν και των ρεμάτων.
Οι βίδρεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να αναπαράγονται κακ’ όλθ τθ διάρκεια του
ζτουσ. Το κθλυκό γεννά από 1 ζωσ 3 μικρά (ςυχνότερα 2), μια φορά κάκε ζνα ι δφο
χρόνια. Θ μθτζρα είναι υπεφκυνθ για τθν ανατροφι των μικρϊν που παραμζνουν
ςτθ φωλιά για περίπου τρεισ μινεσ. Τα μικρά εγκαταλείπουν τθν οικογζνεια με τθ
ςυμπλιρωςθ του πρϊτου χρόνου τθσ ηωισ τουσ. Θ θλικία ςεξουαλικισ ωρίμανςθσ
είναι κατά προςζγγιςθ οι 18 μινεσ.
Θ καταλλθλότθτα ενόσ υδάτινου ενδιαιτιματοσ για τθ βίδρα εξαρτάται από το
κατά πόςο αυτό ικανοποιεί τισ βαςικζσ τθσ απαιτιςεισ για τροφι και καταφφγιο
(WOODROFFE, 2001). Θ δραματικι μείωςθ των πλθκυςμϊν τθσ βίδρασ που
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ςθμειϊκθκε κατά τισ πρόςφατεσ δεκαετίεσ ςε μεγάλο μζροσ τθσ Ευρωπαϊκισ τθσ
κατανομισ ιταν επακόλουκθ τθσ υποβάκμιςθσ των βιοτόπων τθσ με τθν αφαίρεςθ
τθσ παρόχκιασ βλάςτθςθσ, τθ μείωςθ των ιχκυοαποκεμάτων, τθν εκτροπι των
ποταμϊν και τθ ρίψθ τοξικϊν ρφπων,. Ιδιαίτερα θ ρφπανςθ από οργανοχλωριωμζνα
εντομοκτόνα, πολυχλωριωμζνα διφαινφλια (PCB) και βαρζα μζταλλα ζχει ευρφτατα
αναγνωριςκεί ωσ θ κφρια αιτία για τθ μείωςθ τθσ βίδρασ ςε όλθ ςχεδόν τθν ζκταςθ
τθσ ευρωπαϊκισ τθσ κατανομισ (FOSTER-TURLEY et al., 1990). Θ ρφπανςθ των
ποταμϊν επιδρά αρνθτικά ςτουσ πλθκυςμοφσ των ψαριϊν (κακϊσ και άλλων
υδρόβιων οργανιςμϊν) που αποτελοφν τθν τροφι τθσ βίδρασ, και επομζνωσ
επθρεάηει ςθμαντικά τουσ πλθκυςμοφσ του είδουσ (RUIZ-OLMO et al., 1998).
Επιπλζον θ βίδρα, ωσ κορυφαίο αρπακτικό ςτα υδάτινα οικοςυςτιματα, είναι
ιδιαίτερα ευάλωτθ ςε ςυγκεκριμζνεσ μορφζσ ρφπανςθσ εξαιτίασ του φαινόμενου
τθσ βιοςυςςϊρευςθσ. Θ Ελλάδα, μαηί με τισ χϊρεσ τθσ Ιβθρικισ χερςονιςου,
φιλοξενεί τουσ πιο υγιείσ πλθκυςμοφσ βίδρασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και
επομζνωσ φζρει αυξθμζνθ ευκφνθ για τθν προςταςία του είδουσ.
Θ βίδρα κεωρείται απόλυτα προςτατευόμενο είδοσ ςφμφωνα με τθν οδθγία
92/43 τθσ Ε.Ε για τθ διατιρθςθ των φυςικϊν οικοτόπων και τθσ άγριασ πανίδασ και
χλωρίδασ (παράρτθμα IV), ενϊ απαιτείται θ διατιρθςθ των βιοτόπων τθσ
(παράρτθμα ΙΙ). Επιπλζον θ Ελλάδα ζχει επικυρϊςει τθν Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ τθσ
Βζρνθσ (1979) για τθν Ρροςταςία τθσ Ευρωπαϊκισ Ρανίδασ και των Φυςικϊν
Βιοτόπων, θ οποία περιλαμβάνει τθ βίδρα ςτο ςχετικό πίνακα (παράρτθμα ΙΙ) των
αυςτθρά προςτατευόμενων ειδϊν. Σφμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των
Απειλοφμενων Ειδϊν (Red List, 2000) τθσ IUCN (International Union for the
Conservation of Nature), θ βίδρα κεωρείται είδοσ τρωτό (τάξα που αντιμετωπίηουν
υψθλό κίνδυνο εξαφάνιςθσ ςτο μεςοπρόκεςμο μζλλον). Τζλοσ, τα ευρωπαϊκά
πλθκυςμιακά δεδομζνα για τθ βίδρα επζβαλαν τθν ςυμπερίλθψθ του είδουσ ςτον
Κατάλογο των Σπάνιων και Απειλοφμενων Θθλαςτικϊν του Συμβουλίου τθσ
Ευρϊπθσ.
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2. Μελζτθ βίδρασ ςτθν περιοχι των ςχεδιαηόμενων επεμβάςεων.
Ρροκειμζνου να καταγραφεί θ παρουςία τθσ βίδρασ εντόσ τθσ ευρφτερθσ
περιοχισ μελζτθσ πραγματοποιικθκε τον Οκτϊβριο του 2011 ειδικι μελζτθ πεδίου.

2.1 Μεκοδολογία
Ο νυκτόβιοσ και κρυπτικόσ χαρακτιρασ τθσ βίδρασ κακιςτά πρακτικά ςχεδόν
αδφνατθ τθ μελζτθ τθσ με άμεςθ παρατιρθςθ. Τα τελευταία 25 χρόνια, θ μζκοδοσ
που ζχει επικρατιςει για τθ μελζτθ τθσ κατανομισ τθσ βίδρασ είναι θ ζρευνα για
βιοδθλωτικά ίχνθ του είδουσ ςτο πεδίο (REUTHER, 2002). Θ μζκοδοσ αυτι, γνωςτι
ωσ Ρρότυπθ Μζκοδοσ Ζρευνασ (Standard Survey Method), κρίκθκε ωσ θ πλζον
κατάλλθλθ για τθ μελζτθ τθσ βίδρασ ςτα ποτάμια ςφςτθμα τθσ περιοχισ μελζτθσ.
Θ τεχνικι ςτθρίηεται ςτθν αναηιτθςθ και καταγραφι βιοδθλωτικϊν ιχνϊν,
κυρίωσ περιττωμάτων και χναριϊν, κατά μικοσ ενόσ δικτφου ςτακμϊν
δειγματολθψίασ που καλφπτει το υδρογραφικό δίκτυο τθσ προσ μελζτθ περιοχισ. Οι
βίδρεσ ςυχνά αποκζτουν τα περιττϊματά τουσ ςε εμφανι ςθμεία κατά μικοσ του
ηωτικοφ τουσ χϊρου, κάτι που φαίνεται να χρθςιμεφει ςτθν επικοινωνία μεταξφ των
διαφορετικϊν ατόμων (WOODROFFE, 2001). Τα 600μ όχκθσ που αποτελοφν τον
κάκε ςτακμό ερευνϊνται επιςταμζνωσ για αξιόπιςτα βιοδθλωτικά ίχνθ που να
επιβεβαιϊνουν τθν παρουςία βίδρασ, και τα αποτελζςματα καταγράφονται ςε
ειδικό πρωτόκολλο.
Με τθν εφρεςθ και καταγραφι του πρϊτου αξιόπιςτου βιοδθλωτικοφ ίχνουσ
εντόσ των 600μ, θ ζρευνα ςτο ςυγκεκριμζνο ςτακμό ςταματά και ο ςτακμόσ
αναγνωρίηεται ωσ κετικόσ. Αν εντόσ των 600μ δεν εντοπιςτοφν βιοδθλωτικά ίχνθ, ο
ςτακμόσ αναγνωρίηεται ωσ αρνθτικόσ.
Οι οικολογικζσ απαιτιςεισ τθσ βίδρασ είναι τζτοιεσ ϊςτε εποχιακά ρζματα πολφ
φτωχά ςε υδατικι παροχι (ι και με μθδενικι ροι κατά τθν ξθρι περίοδο, κατά τθ
διάρκεια τθσ οποίασ ζλαβε χϊρα και θ παροφςα μελζτθ) είναι πρακτικά αδφνατο να
φιλοξενιςουν το είδοσ πζρα από εντελϊσ περιςταςιακζσ εμφανίςεισ. Επομζνωσ οι
ςτακμοί επελζγθςαν κατά μικοσ των ρεμάτων μόνιμθσ ροισ τθσ περιοχισ που
κρίκθκαν φποπτα για τθν παρουςία βίδρασ.
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Ωςτόςο κάποια ρζματα των οποίων θ κοίτθ είναι τελείωσ ξερι, διατθροφν
κάποια μικρι ποςότθτα νεροφ κοντά ςτισ εκβολζσ τουσ. Για το λόγο αυτό ςτακμοί
οριοκετικθκαν και ςτουσ μικροφσ αυτοφσ εκβολικοφσ ςχθματιςμοφσ.

Εικόνα 1: Υπάρχουςεσ και ςχεδιαηόμενεσ μεταλλευτικζσ εγκαταςτάςεισ (ΜΡΕ Ελλθνικόσ
Χρυςόσ).
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2.2 Καταγραφι τθσ παρουςίασ βίδρασ ςτθν περιοχι μελζτθσ
Συνολικά 10 ςτακμοί ερευνικθκαν, 6 κατά μικοσ ρεμάτων μόνιμθσ ροισ τθσ
περιοχισ και 4 ςε μικροφσ εκβολικοφσ ςχθματιςμοφσ. Θ παρουςία βίδρασ
επιβεβαιϊκθκε ςε 8 από τουσ 10 παραπάνω ςτακμοφσ (βλ. Εικόνα 2).
Ριο αναλυτικά:
Θ παρουςία βίδρασ επιβεβαιϊκθκε ςτο Μαυρόλακκκο, το μοναδικό ρζμα
μόνιμθσ ροισ τθσ περιοχισ τθσ Ολυμπιάδασ (τα υπόλοιπα ιταν παντελϊσ ξερά
κατά τθν περίοδο τθσ μελζτθσ). Επίςθσ βιοδθλωτικά ίχνθ βίδρασ βρζκθκαν
ςτουσ μικροφσ παράκτιουσ υγροτόπουσ που ςχθματίηονται ςτισ εκβολζσ αφενόσ
των ρεμάτων Ξθρόλακκα – Μαυρόλακκου (εκβάλλουν μαηί) και αφετζρου του
ρζματοσ Μπαξίνα.
Λίγο νοτιότερα, βιοδθλωτικά ίχνθ βίδρασ βρζκθκαν ςτθν εκβολι του ρζματοσ
Καραντϊνα Λάκκοσ ςτθν παραλία Ηζπκο.
Στθ λεκάνθ απορροισ του Αςπρόλακκα καταγράφθκαν οι μόνοι αρνθτικοί
ςτακμοί τθσ μελζτθσ (δθλ. δε βρζκθκαν βιοδθλωτικά ίχνθ βίδρασ).
Οριοκετικθκαν τρεισ ςτακμοί: ζνασ αρνθτικόσ ςτακμόσ ςτθν εκβολι του
Αςπρόλακκα, ζνασ επίςθσ αρνθτικόσ κατά μικοσ του κλάδου του Κοκκινόλακκα
(Μαντζμ Λάκκου, δίπλα ςτα μεταλλεία του Στρατωνίου), κι ζνασ κετικόσ
(βρζκθκαν ίχνθ) ςτον κλάδο του Καρόλακκα. Σθμειϊνεται πωσ ο Κοκκινόλακκασ,
αλλά και ο Αςπρόλακκασ μετά τθ ςυμβολι του με τον παραπάνω είναι
ςφμφωνα με τθ ΜΡΕ «το λιγότερο αξιόλογο και περιςςότερο υποβακμιςμζνο
υδατικό ςφςτθμα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ», «με εξαιρετικά υποβακμιςμζνθ
ποιότθτα νερϊν και ιηθμάτων» εξαιτίασ των ρυπαντικϊν φορτίων που
προζρχονται από τισ μεταλλευτικζσ δραςτθριότθτεσ.
Σθμάδια παρουςίασ βίδρασ ςτθ λεκάνθ απορροισ του ποταμοφ Χαβρία, ςτο
ρζμα Ξινόνερο (γζφυρα κοντά ςτον Άγιο Ιωάννθ Ρρόδρομο) και ςτο ρζμα
Ραναγιάσ δίπλα ςτο χωριό Μεγάλθ Ραναγιά.
Τζλοσ, παρουςία βίδρασ επιβεβαιϊκθκε και ςτο ρζμα Ρετρζνια, εντόσ τθσ
ευρφτερθσ περιοχισ μελζτθσ.
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Εικόνα 2: Αποτελζςματα καταγραφισ τθσ παρουςίασ βίδρασ ςτθν περιοχι μελζτθσ.
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3. Εξάπλωςθ - μετακινιςεισ τθσ βίδρασ ςτθν περιοχι μελζτθσ
Στα ποτάμια ενδιαιτιματα οι επικράτειεσ των ενιλικων αρςενικϊν εκτείνονται
ςε μικοσ από 5 μζχρι 40 χλμ. (RUIZ-OLMO et al., 2001) ανάλογα με τθ
διακεςιμότθτα τροφισ. Τα κθλυκά με τα μικρά τουσ διατθροφν μικρότερεσ
επικράτειεσ οι οποίεσ όμωσ επικαλφπτονται με (ι και εμπεριζχονται εξ ολοκλιρου
ςε) αυτζσ των αρςενικϊν. Κρίνοντασ από τισ διατικζμενεσ επικράτειεσ ςτθ περιοχι
μελζτθσ προκφπτει το ςυμπζραςμα πωσ κανζνα από τα μικρά υδατορεφματα τθσ
περιοχισ, περιλαμβανομζνου και του ποταμοφ Χαβρία, δεν μπορεί από μόνο του να
ςυντθριςει βιϊςιμο πλθκυςμό βιδρϊν.
Ωςτόςο τα ευριματα τθσ ζρευνασ κακιςτοφν ςαφζσ ότι τα ποτάμια ςυςτιματα
τθσ περιοχισ μελζτθσ φιλοξενοφν ζναν υγιι πλθκυςμό βίδρασ. Θ κατάςταςθ αυτι
ευρωςτίασ του πλθκυςμοφ υπογραμμίηεται από το γεγονόσ ότι το είδοσ ιταν παρόν
ουςιαςτικά ςε κάκε κατάλλθλο διακζςιμο βιότοπο.
Τα παραπάνω ςυνεπάγονται πωσ τα άτομα τθσ βίδρασ ςτα διάφορα ποτάμια
τθσ περιοχισ δε βρίςκονται ςε απομόνωςθ αλλά αποτελοφν μζροσ ενόσ ευρφτερου
και δυναμικοφ πλθκυςμιακοφ ςυςτιματοσ που απλά διανζμεται ςτισ διάφορεσ
λεκάνεσ απορροισ. Οι επιμζρουσ πλθκυςμοί ςυνδζονται μεταξφ τουσ με τοπικζσ
μετακινιςεισ. Η διατιρθςθ επομζνωσ τθσ βίδρασ εξαρτάται άμεςα από τθ
διατιρθςθ των διαδρόμων επικοινωνίασ μεταξφ των «νθςίδων» κατάλλθλου
ενδιαιτιματοσ. Ενδεχόμενθ φραγι των διαδρόμων αυτϊν κα οδθγοφςε
αναπόφευκτα ςε παρακμι ι εξαφάνιςθ του είδουσ από τθν περιοχι (SMITH &
SMITH, 1998).
Οι διάδρομοι επικοινωνίασ ςυχνά περιλαμβάνουν και παράκτιεσ ηϊνεσ. Σε
περιοχζσ με βραχϊδεισ ακτζσ (όπωσ και το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ανατολικισ
Χαλκιδικισ) οι βίδρεσ χρθςιμοποιοφν τθ κάλαςςά για τροφολθψία ςτα ρθχά αλλά
και για μετακίνθςθ μεταξφ των ποταμϊν. Στθ μετακίνθςι τουσ αυτι οι παράκτιοι
υγρότοποι είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ για τθ βίδρα, αφοφ λειτουργοφν ωσ ςτακμοί
ανάπαυςθσ και τροφολθψίασ, κυρίωσ όμωσ επειδι το γλυκό τουσ νερό είναι
απαραίτθτο για το ξζπλυμα τθσ γοφνασ που καταςτρζφεται από το αλάτι (KRUUK et
al., 1989). Ωσ τζτοιοι ςτακμοί μποροφν να ερμθνευκοφν οι μικροί εκβολικοί
ςχθματιςμοί όπου καταγράφθκε παρουςία βίδρασ ςτθν περιοχι μελζτθσ (βλ. Εικόνα
9

2). Το πολφ μικρό μζγεκόσ τουσ (μερικά μόνο μ2 επιφάνειασ γλυκοφ νεροφ ςτθν
περίπτωςθ του Καραντϊνα Λάκκου) αλλά και θ κζςθ τουσ υποδθλϊνουν παράκτια
μετακίνθςθ τθσ βίδρασ (Εικόνα 3).
Οι βίδρεσ ςπάνια απομακρφνονται περιςςότερο από μερικζσ δεκάδεσ μζτρα
από το νερό κι αυτό μόνο για να μετακινθκοφν από μια γνωςτι πθγι τροφισ ςε μια
άλλθ (και πάλι για μικρζσ αποςτάςεισ). Στισ ορεινζσ απολιξεισ των ποταμϊν μια
τζτοια μετακίνθςθ λίγων εκατοντάδων μζτρων μπορεί να ςυνεπάγεται μετακίνθςθ
μεταξφ λεκανϊν απορροισ.
Στθν Εικόνα 3 κακίςταται φανερό πωσ μια τζτοια μετακίνθςθ είναι εξαιρετικά
πικανι μεταξφ των λεκανϊν απορροισ του Χαβρία και του Καρόλακκα/
Αςπρόλακκα και ιδιαίτερα μεταξφ των ρεμάτων Καρατηά Λάκκοσ και Ραναγιάσ. Στο
ςυγκεκριμζνο

ςθμείο,

ακριβϊσ

πάνω

ςτισ

ςχεδιαηόμενεσ

μεταλλευτικζσ

εγκαταςτάςεισ Σκουριϊν (ο Καρατηά Λάκκοσ ςχεδιάηεται να χρθςιμοποιθκεί ωσ
λεκάνθ απόκεςθσ ςτερεϊν αποβλιτων), μόνο 200 - 300 μ χωρίηουν το ρζμα τθσ μίασ
λεκάνθσ από αυτό τθσ διπλανισ. Θ χριςθ τθσ παραπάνω υπζργειασ ςφνδεςθσ από
τθ βίδρα κεωρείται εξαιρετικά πικανι αφοφ αποτελεί το μοναδικό φυςικό
διάδρομο επικοινωνίασ του υποπλθκυςμοφ βίδρασ του ποταμοφ Χαβρία με τον
αντίςτοιχο τθσ περιοχισ του κόλπου τθσ Ιεριςςοφ, και κατ’ επζκταςθ των
ςθμαντικϊν πλθκυςμϊν των υγροτόπων του Θερμαϊκοφ (Δζλτα Αξιοφ – Λουδία –
Αλιάκμονα) με αυτοφσ τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ. Ο περίπλουσ του Αγίου Προυσ,
τα υδρογραφικά χαρακτθριςτικά του οποίου (απουςία υγροτόπων) δεν ευνοοφν τθν
παράκτια μετακίνθςθ τθσ βίδρασ, κα ςυνεπαγόταν 125 χλμ επιπλζον μετακίνθςθσ
κακιςτϊντασ ενεργειακά απαγορευτικι τθν εναλλακτικι αυτι διαδρομι.
Σε κάκε περίπτωςθ το πόςο ςθμαντικι είναι θ περιοχι του Καρόλακκα για τθ
βίδρα καταδεικνφεται από το γεγονόσ ότι ςτο ρζμα επιβεβαιϊκθκε θ παρουςία του
είδουσ παρότι ςχεδόν όλοσ ο κάτω ρουσ του Αςπρόλακκα, που αποτελεί το φυςικό
διάδρομο επικοινωνίασ με τον κόλπο τθσ Ιεριςςοφ και τουσ άλλουσ παράκτιουσ και
ποτάμιουσ υγροτόπουσ, ιταν ξερόσ (χωρίσ επιφανειακι ροι) κατά τθν εποχι
δειγματολθψίασ (Οκτϊβριοσ). Μάλιςτα κακ’ όλθ τθν ξθρά περίοδο το ςθμείο
ξιρανςθσ του Αςπρόλακκα είναι αρκετά χλμ από τισ εκβολζσ του. Τα παραπάνω
ξεκάκαρα υποδθλϊνουν μόνιμθ παρουςία του είδουσ ςτθν περιοχι.
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Εικόνα 3: Εξάπλωςθ και μετακινιςεισ τθσ βίδρασ ςτθ περιοχι μελζτθσ.

Οπωςδιποτε ολόκλθρθ θ περιοχι του Καρόλακκα (ςε ςυνδυαςμό με τουσ
επιμζρουσ κλάδουσ του, Καρατηά Λάκκοσ, Λοτςάνικο και Εκκλθςιαςτικόσ Μφλοσ) με
τθ μόνιμθ ροι, τθν πυκνι βλάςτθςθ, τθ δφςκολθ πρόςβαςθ και τθν ελάχιςτθ
ανκρϊπινθ όχλθςθ αποτελεί πολφτιμο καταφφγιο και ςχεδόν βζβαια χϊρο
αναπαραγωγισ για τισ βίδρεσ που τρζφονται και κινοφνται ςτθν ευρφτερθ περιοχι.
11

Σε ςυνδυαςμό με το παρόμοιων χαρακτθριςτικϊν φαραγγϊδεσ τμιμα του ποταμοφ
Χαβρία (βλ. Εικόνα 2) αποτελοφν ζνα αςφαλζσ και αδιατάρακτο από ανκρωπογενείσ
επεμβάςεισ καταφφγιο κορυφαίασ ςθμαςίασ για το είδοσ ςτθν περιοχι.
Θ βίδρα αποτελεί «είδοσ κλειδί» για τα υδατικά οικοςυςτιματα (OTTINO &
GILLER, 2000). Ωσ κορυφαίο αρπακτικό, το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ αλλά και ο
ρυκμόσ αναπαραγωγισ τθσ είναι ςχετικά χαμθλά. Αυτό ςθμαίνει ότι θ βίδρα είναι
ιδιαίτερα ευαίςκθτθ ςτισ περιβαλλοντικζσ αλλαγζσ και ότι θ ικανότθτά τθσ να
επανζλκει ςε περιοχζσ από όπου ζχει εξαφανιςτεί, είναι περιοριςμζνθ. Επιπλζον, οι
ηωτικοί χϊροι τθσ βίδρασ εκτείνονται ςε μικοσ πολλϊν χιλιομζτρων. Επομζνωσ, θ
διατιρθςθ των πλθκυςμϊν τθσ εξαρτάται από τθν ορκολογικι διαχείριςθ των
ποτάμιων οικοςυςτθμάτων, τουλάχιςτο ςε επίπεδο λεκάνθσ απορροισ (KRUUK et
al., 1998).

Εικόνα 4: Το ποτάμιο ςφςτθμα του Καρόλακκα με τα ανεπτυγμζνα και αδιατάρακτα
παρόχκια δάςθ είναι υψθλισ οικολογικισ αξίασ και λειτουργεί ςαν καταφφγιο για τθ βίδρα
αλλά και για άλλα ςπάνια είδθ πανίδασ τθσ περιοχισ.

12

Εικόνα 5: Ρυκνι παρόχκια βλάςτθςθ ςτο Μαυρόλακκο, περιοχι Ολυμπιάδασ. Το ρζμα είναι
ςτακερισ ροισ και εκτιμάται πωσ θ παρουςία τθσ βίδρασ εδϊ είναι μόνιμθ.

Εικόνα 6: Ρερίττωμα βίδρασ ςτο οποίο διακρίνονται τα υπολείμματα τθσ τροφισ τθσ. Οι
βίδρεσ αποκζτουν περιττϊματα ςε εμφανείσ κζςεισ, γεγονόσ που διευκολφνει τθν
επιβεβαίωςθ τθσ παρουςίασ τουσ ςε μια περιοχι
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4. Αξιολόγθςθ ΜΠΕ τθσ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΥΟ Α.Ε.
Θ προςζγγιςθ τθσ ΜΡΕ τθσ ΕΛΛΘΝΙΚΟΣ ΧΥΣΟΣ Α.Ε. (εφεξισ ΜΡΕ για λόγουσ
ςυντομίασ) όςον αφορά τα ςπάνια και προςτατευόμενα είδθ πανίδασ τθσ περιοχισ
μελζτθσ και ςτθν περίπτωςι μασ τθ βίδρα, είναι τουλάχιςτο επιφανειακι. Οι
παραλιψεισ που επιςθμάνκθκαν ςε ςχζςθ με τθν περιγραφι τθσ κατανομισ και
τθσ κατάςταςθσ των πλθκυςμϊν τθσ βίδρασ ςτθν περιοχι είναι κραυγαλζεσ. Οι
μοναδικζσ πλθροφορίεσ που δίνονται για τθ βίδρα είναι πωσ:
«το είδοσ παρατθρικθκε κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν πεδίου του 1998 και
του 2010», ενϊ γίνεται αναφορά του κακεςτϊτοσ προςταςίασ του είδουσ:
«κινδυνεφοντα (EN) - αντιμετωπίηουν πολφ υψθλό κίνδυνο εξαφάνιςθσ από το
φυςικό τουσ χϊρο ςτο άμεςο μζλλον»
«Στισ πλαγιζσ που καλφπτονται από δάςθ απαντϊνται επιφανειακά φδατα
μόνιμθσ ροισ, που ςυμβάλουν ςτθν οικολογικι αξία ολόκλθρθσ τθσ περιοχισ για
τθν πανίδα. Η παρουςία ειδϊν που τρζφονται με ψάρια, όπωσ θ βίδρα (Lutra
lutra) ς’ αυτά τα μικρά ποτάμια, είναι αξιοςθμείωτθ. Στον άνω ρου του ποταμοφ
Κοκκινόλακκα (ς.ς. εννοείται του Καρόλακκα, ο Κοκκινόλακκασ είναι εξαιρετικά
υποβακμιςμζνοσ),

εκτιμάται

ότι

απαντϊνται

κατάλλθλα

ενδιαιτιματα

(ορμθτικά νερά μεγάλου όγκου που ςχθματίηουν μικρζσ λιμνοφλεσ) για τισ
βίδρεσ.»
Επιπλζον ςθμειϊνεται παντελισ ζλλειψθ αναφοράσ ςτισ ενδεχόμενεσ
επιπτϊςεισ των ςχεδιαηόμενων επεμβάςεων ςτθν κατάςταςθ διατιρθςθσ τθσ
βίδρασ ςτθν περιοχι και κατά ςυνζπεια δεν υπάρχει τίποτα ςχετικά με
οποιαδιποτε απόπειρα μετρίαςθσ των επιπτϊςεων αυτϊν (mitigation).
Γενικά θ ΜΡΕ αναφζρει τθν παρουςία βίδρασ, όπωσ και τθν παρουςία άλλων
ςπάνιων ειδϊν και οικοτόπων, τα ςτοιχεία αυτά όμωσ φαίνεται να μθ λαμβάνονται
τελικά υπόψθ. Σε ςχζςθ με τθν περιοχι των Σκουριϊν αναφζρεται γενικά πωσ «θ
επζμβαςθ γίνεται ςε μθ διαταραγμζνα φυςικά οικοςυςτιματα, με αξιοςθμείωτθ
παρουςία ςθμαντικϊν ειδϊν πανίδασ», ωςτόςο ςτθ ςυνζχεια ςθμειϊνεται πωσ
«Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ, οποιαδιποτε επίπτωςθ από τθν καταςκευι και
λειτουργία των ζργων του επενδυτικοφ ςχεδίου ςτθν πανίδα των προςτατευόμενων
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και οικολογικά ευαίςκθτων περιοχϊν τθσ άμεςθσ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ
παροφςασ μελζτθσ, ζχει να κάνει με τθν απομάκρυνςθ των ειδϊν ςε όμορα
ενδιαιτιματα, των οποίων τα οικοςυςτθμικά χαρακτθριςτικά τουσ καλφπτουν τισ
ανάγκεσ διαβίωςθσ των εν λόγω ειδϊν.»
Οπωςδιποτε για τθ βίδρα κάτι τζτοιο δεν ιςχφει ςε καμία περίπτωςθ γιατί α) το
ενδιαίτθμά τθσ (ποτάμια) είναι γραμμικό και επομζνωσ ςτο βακμό που θ καταςκευι
και λειτουργία των ζργων τθσ ςτερεί τθ χριςθ κάποιο ποτάμιου τμιματοσ θ
επίπτωςθ αυτι είναι μθ αναςτρζψιμθ, και β) ςτο βακμό που κάποια από τισ
ςχεδιαηόμενεσ επεμβάςεισ αποςτερεί από το είδοσ τθ δυνατότθτα μετακίνθςισ του
μεταξφ των ποτάμιων κλάδων αυτό περιορίηει δραςτικά τισ πικανότθτεσ επιβίωςθσ
του είδουσ και ςτισ γειτονικζσ περιοχζσ. Οι βίδρεσ δεν μποροφν απλά να πάνε
κάπου αλλοφ όπωσ θ ΜΠΕ υπαινίςςεται.
Θ πιο εμφανισ επίπτωςθ τθσ εξόρυξθσ μεταλλευμάτων πάνω

ςτθ

βιοποικιλότθτα είναι θ άμεςθ καταςτροφι των βιοτόπων (FONSESCA, 2004). Ραρά
τθν προτεινόμενθ από τθν ΜΡΕ ελαχιςτοποίθςθ κατάλθψθσ ζκταςθσ, οι νζεσ
εγκαταςτάςεισ των μεταλλείων ςχεδιάηεται να καταλάβουν ςυνολικά ζκταςθ
3.238,28 ςτρεμμάτων, ζνα μεγάλο μζροσ των οποίων ςε περιοχζσ που αποτελοφν
ςθμαντικοφσ βιότοπουσ για τθ βίδρα. Ιδιαίτερα οι ςχεδιαηόμενεσ μεταλλευτικζσ
εγκαταςτάςεισ ςε ςυνδυαςμό με τισ λεκάνεσ απόκεςθσ ςτερεϊν αποβλιτων ςτισ
Σκουριζσ βρίςκονται ςε περιοχι που αποτελεί πολφτιμο καταφφγιο και ςχεδόν
βζβαια χϊρο αναπαραγωγισ για τισ βίδρεσ που τρζφονται και κινοφνται ςτθν
ευρφτερθ περιοχι (Καρόλακκοσ και επιμζρουσ ςυμβάλλοντεσ). Επιπλζον οι ίδιεσ
εγκαταςτάςεισ βρίςκονται πάνω ςτον υπζργειο διάδρομο μετακίνθςθσ των βιδρϊν
(βλ. Κεφάλαιο 3 & Εικόνα 3) που κατά πάςα πικανότθτα ςυνδζει τον υποπλθκυςμό
τθσ δυτικισ με αυτόν τθσ ανατολικισ Χαλκιδικισ. Ενδεχόμενθ φραγι του
διαδρόμου αυτοφ αναμζνεται να οδθγιςει ςε γεωγραφικι και γενετικι
απομόνωςθ και κατά ςυνζπεια ςε ςταδιακι παρακμι ι και εξαφάνιςθ του είδουσ
από τθν ευρφτερθ περιοχι. Οπωςδιποτε απαιτείται ειδικι μελζτθ όςον αφορά τθν
φπαρξθ του δυνθτικά κρίςιμου αυτοφ διαδρόμου επικοινωνίασ για τθν άρςθ κάκε
αβεβαιότθτασ.
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Μια ςθμαντικότατθ επίπτωςθ από τθ μεταλλευτικι εξόρυξθ είναι θ ρφπανςθ
των υδατικϊν οικοςυςτθμάτων, που ςυχνά ευκφνεται για ςθμαντικζσ υποβακμίςεισ
ςτθν οικολογικι ποιότθτα του νεροφ. (MIRANDA et al., 2003). Επανειλθμμζνεσ
μελζτεσ ζχουν καταδείξει ωσ βαςικι αιτία τθσ δραματικισ μείωςθσ των ευρωπαϊκϊν
πλθκυςμϊν τθσ βίδρασ τθ ρφπανςθ των υδάτινων αποδεκτϊν με μθ
βιοδιαςπϊμενεσ ουςίεσ, με τα βαρζα μζταλλα να αποτελοφν ζναν από τουσ
βαςικότερουσ ενόχουσ (MASON, 1989). Οι βίδρεσ ωσ κορυφαία αρπακτικά είναι
ιδιαίτερα ευάλωτεσ ςτθ ρφπανςθ του υδάτινου ενδιαιτιματόσ τουσ με βαρζα
μζταλλα εξ αιτίασ του φαινομζνου τθσ βιοςυςςϊρευςθσ. Οι ποςότθτεσ βαρζων
μετάλλων που ςυγκεντρϊνονται ςτουσ ιςτοφσ τουσ μζςω τθσ τροφισ τουσ μποροφν
να οδθγιςουν ςε ςοβαρότατθ επιβάρυνςθ των ηωτικϊν τουσ λειτουργιϊν. Το
γεγονόσ και μόνο ότι θ βίδρα ιταν αποφςα μόνο ςτα πλζον επιβαρυμζνα ρζματα
τθσ περιοχισ μελζτθσ, αποτελεί ςαφι προειδοποίθςθ για τισ δυνθτικζσ επιπτϊςεισ
ενόσ εξαιρετικά αυξθμζνου ρυπαντικοφ φορτίου.
Θ ΜΡΕ υποβακμίηει τισ πικανζσ επιπτϊςεισ αφοφ ιςχυρίηεται πωσ οι
προτεινόμενεσ μεταλλευτικζσ πρακτικζσ εξαςφαλίηουν απόλυτα τθν ποιότθτα του
νεροφ, τόςο ςτα φάςθ ανάπτυξθσ, όςο και ςτθ φάςθ αποκατάςταςθσ. Ωςτόςο, ςτθ
ςχετικι ειςιγθςθ του Συμβουλίου Ρεριβάλλοντοσ του Α.Ρ.Θ. αναφζρεται πωσ «ςε
αντίκεςθ με τα αναφερόμενα ςτθν ΜΡΕ, θ ποιότθτα των υδάτων τθσ περιοχισ δεν
είναι πλιρωσ εξαςφαλιςμζνθ, διότι ενδζχεται να διθκθκοφν ρφποι οφειλόμενοι
ςτθ μεταλλευτικι δραςτθριότθτα που κα αναπτυχκεί ςτθν περιοχι», ενϊ «δε
διαςφαλίηεται θ πλιρθσ προςταςία των υδατικϊν αποδεκτϊν. Στο παρελκόν
υπιρξαν πολλζσ “αςτοχίεσ” και τα νερά των μεταλλείων Στρατωνίου και
Ολυμπιάδασ βρζκθκαν αρκετζσ φορζσ να υπερβαίνουν τα όρια για διάκεςθ ςε
φυςικοφσ αποδζκτεσ.» Τζλοσ ςτο ίδιο κείμενο ςθμειϊνεται πωσ «θ λικογόμωςθ των
ςτοϊν είναι αμφίβολο αν κα ςταματιςει τελείωσ τθ δθμιουργία όξινων απορροϊν.»
Το πρόβλθμα εντοπίηεται κυρίωσ ςτθ διάκεςθ των επεξεργαςμζνων υγρϊν των
μεταλλείων, αλλά και ςτθν αποςτράγγιςθ των ρυπαςμζνων περιοχϊν. Στθ ΜΡΕ δεν
γίνεται εκτίμθςθ των επιπτϊςεων των ςχεδιαηόμενων παρεμβάςεων ςτθν
ιχκυοπανίδα. Ραρόλα αυτά επιτόπια ζρευνα ςε υδατορεφματα τθσ περιοχισ ζδειξε
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ότι ιδθ υπάρχει βιοςυςςϊρευςθ βαρζων μετάλλων και μάλιςτα ςε εδϊδιμο είδοσ
ψαριοφ (Barbus cyclolepis, Cyprinidae) (LAZARIDOU-DIMITRIADOU, 2004).
Ακόμα πιο άμεςθ επίπτωςθ ςτουσ πλθκυςμοφσ βίδρασ τθσ περιοχισ
αναμζνεται να ζχει θ προβλεπόμενθ από τθν ΜΡΕ μείωςθ των πθγαίων
αναβλφςεων ςε πολλά από τα ρζματα τθσ περιοχισ (Καρατηά Λάκκοσ, Λοτςάνικο,
Καρόλακκασ,

ρζμα

Ραναγιάσ,

ρζμα

Ξινονζρι)

ωσ

ςυνζπεια

του

κϊνου

αποςτράγγιςθσ ςτισ Σκουριζσ. Οι μειωμζνεσ απορροζσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ
ενδζχεται να μθν επαρκοφν για τθ διατιρθςθ μόνιμθσ ροισ ι ςτισ καλφτερεσ των
περιπτϊςεων να οδθγιςουν ςε ςθμαντικό περιοριςμό τθσ επιφανειακισ ροισ. Θ
αλλαγι αυτι ςτθν υδρομορφολογία τθσ περιοχισ αναμζνεται να ζχει ςοβαρότατεσ
αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςυνολικά ςτθν παρουςία τθσ βίδρασ ςτθν περιοχι.
Τζλοσ, κατά τισ εξορυκτικζσ διαδικαςίεσ κα δθμιουργθκοφν ςυνκικεσ όχλθςθσ
για τα είδθ πανίδασ τθσ περιοχισ. Ο κόρυβοσ από τα εκρθκτικά και τα μθχανιματα
των εργοταξίων και θ ςκόνθ από τισ εκςκαφζσ και τισ επιχωματϊςεισ ενδζχεται να
απομακρφνουν τα ηϊα μακριά από τισ περιοχζσ εξόρυξθσ (Fonsesca 2004). Για τθ
βίδρα ο κίνδυνοσ αυτόσ αναμζνεται να είναι ακόμα μεγαλφτεροσ ςτισ περιοχζσ
εκείνεσ όπου το είδοσ πιςτεφεται πωσ φωλιάηει (Καρόλακκασ και επιμζρουσ
ςυμβάλλοντεσ, βλ. Εικ. 3), αφοφ το είδοσ είναι ιδιαίτερα ευαίςκθτο ςτθν
ανκρωπογενι όχλθςθ κατά τθν περίοδο τθσ αναπαραγωγισ.
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5. υμπεράςματα

Τα ςυμπεράςματα τθσ παροφςασ εργαςίασ ςυνοψίηονται παρακάτω:
1. Στθ ΜΡΕ των Μεταλλευτικϊν – Μεταλλουργικϊν Εγκαταςτάςεων τθσ
εταιρείασ «ΕΛΛΘΝΙΚΟΣ ΧΥΣΟΣ Α.Ε.»

επιςθμάνκθκαν ςθμαντικότατεσ

παραλείψεισ όςον αφορά τθ βίδρα. Θ παρουςία του είδουσ αναφζρεται
αλλά ςτθν ουςία δε λαμβάνεται υπόψθ. Από τθν εταιρεία δεν
πραγματοποιικθκε καμία απόπειρα χαρτογράφθςθσ τθσ εξάπλωςθσ και τθσ
πλθκυςμιακισ κατάςταςθσ τθσ βίδρασ ςτθν περιοχι μελζτθσ. Επιπλζον
ςθμειϊνεται παντελισ ζλλειψθ αναφοράσ ςτισ ενδεχόμενεσ επιπτϊςεισ των
ςχεδιαηόμενων επεμβάςεων ςτθν κατάςταςθ διατιρθςθσ του είδουσ και
κατά ςυνζπεια δεν προτείνονται οφτε διαχειριςτικά μζτρα για τθν
προςταςία του.
2. Τα ευριματα τθσ παροφςασ ζρευνασ κακιςτοφν ςαφζσ ότι τα ποτάμια
ςυςτιματα τθσ περιοχισ μελζτθσ φιλοξενοφν ζναν υγιι πλθκυςμό βίδρασ. Θ
κατάςταςθ αυτι ευρωςτίασ του πλθκυςμοφ υπογραμμίηεται από το γεγονόσ
ότι το είδοσ ιταν παρόν ουςιαςτικά ςε κάκε κατάλλθλο διακζςιμο βιότοπο.
3. Τα άτομα τθσ βίδρασ ςτα διάφορα ποτάμια τθσ περιοχισ δε βρίςκονται ςε
απομόνωςθ αλλά αποτελοφν μζροσ ενόσ ευρφτερου και δυναμικοφ
πλθκυςμιακοφ ςυςτιματοσ που απλά διανζμεται ςτισ διάφορεσ λεκάνεσ
απορροισ. Οι επιμζρουσ πλθκυςμοί ςυνδζονται μεταξφ τουσ με τοπικζσ
μετακινιςεισ. Θ διατιρθςθ επομζνωσ τθσ βίδρασ εξαρτάται άμεςα από τθ
διατιρθςθ των διαδρόμων επικοινωνίασ μεταξφ των «νθςίδων» κατάλλθλου
ενδιαιτιματοσ.
4. Μεγάλο μζροσ των επεμβάςεων ςχεδιάηεται ςε περιοχζσ που αποτελοφν
ςθμαντικοφσ βιότοπουσ για τθ βίδρα. Ιδιαίτερα οι Σκουριζσ και θ λεκάνθ του
Καρόλακκα αποτελεί πολφτιμο καταφφγιο και ςχεδόν βζβαια χϊρο
αναπαραγωγισ για το είδοσ. Επιπλζον οι εξορυκτικζσ και μεταλλευτικζσ
εγκαταςτάςεισ τθσ περιοχισ βρίςκονται πάνω ςτον υπζργειο διάδρομο
μετακίνθςθσ των βιδρϊν που κατά πάςα πικανότθτα ςυνδζει τον
υποπλθκυςμό τθσ δυτικισ με αυτόν τθσ ανατολικισ Χαλκιδικισ. Ενδεχόμενθ
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φραγι του διαδρόμου αυτοφ αναμζνεται να οδθγιςει ςε γεωγραφικι και
γενετικι απομόνωςθ και κατά ςυνζπεια ςε ςταδιακι παρακμι ι και
εξαφάνιςθ του είδουσ από τθν ευρφτερθ περιοχι.
5. Θ καταςκευι και λειτουργία των ζργων του επενδυτικοφ ςχεδίου
προβλζπεται να ζχει ςθμαντικζσ, μόνιμεσ και μθ αναςτρζψιμεσ επιπτϊςεισ
ςτον πλθκυςμό τθσ βίδρασ ςτθν περιοχι εξαιτίασ τθσ αναμενόμενθσ
ρφπανςθσ των υδάτινων αποδεκτϊν με βαρζα μζταλλα, αλλά και τθσ
προβλεπόμενθσ μείωςθσ των πθγαίων αναβλφςεων ςε πολλά από τα ρζματα
τθσ περιοχισ ςε βακμό που οι μειωμζνεσ απορροζσ να μθν επαρκοφν για τθ
διατιρθςθ μόνιμθσ ροισ.
6. Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω δεδομζνα θ κζςθ τθσ Ρεριβαλλοντικισ
οργάνωςθσ Καλλιςτϊ είναι πωσ θ επζκταςθ των Μεταλλευτικϊν –
Μεταλλουργικϊν Εγκαταςτάςεων τθσ εταιρείασ «ΕΛΛΘΝΙΚΟΣ ΧΥΣΟΣ» ςτθ
Χαλκιδικι δεν πρζπει να προχωριςει και προτείνει να μθ γίνει αποδεκτι θ

ΜΡΕ και να μθν προχωριςει θ αδειοδότθςθ του ζργου.

ΗΜΕΙΩΗ:
Θ καταγραφι τθσ κατανομισ τθσ βίδρασ από τθν παροφςα μελζτθ ςε καμία
περίπτωςθ δεν είναι δυνατό να αντικαταςτιςει τθ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ
των πλθκυςμϊν και τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ, αλλά και τθν εκτίμθςθ των
αναμενόμενων επιπτϊςεων από τισ ςχεδιαηόμενεσ μεταλλευτικζσ δραςτθριότθτεσ
που όφειλε να πραγματοποιιςει και να ενςωματϊςει ςτθ Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν
Επιπτϊςεων τθσ θ εταιρία ΕΛΛΘΝΙΚΟΣ ΧΥΣΟΣ Α.Ε. Οι όποιεσ αβεβαιότθτεσ ςτθν
παροφςα μελζτθ οφείλονται ςτο γεγονόσ πωσ κάποια ςτοιχεία είναι πρακτικά
αδφνατο να επιβεβαιωκοφν πλιρωσ μζςα ςε μικρό διάςτθμα και για αυτό
αναφζρονται ωσ ενδεχόμενα.
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