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Επιστημονικό όνομα: Dermochelys coriacea (Vandelli 1761)
Κοινό ελληνικό όνομα: Δερματοχελώνα
Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κρισίμως κινδυνεύον CR [A1abd ver 2.3]
Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κρισίμως κινδυνεύον CR [A1abd ver 2.3]
Summary: The Leatherback Sea Turtle has a worldwide distribution, and although
it nests primarily in tropical and subtropical zones, it has the widest latitudinal
distribution at sea among sea turtles. It feeds mainly on jellyfish which hunts in
long-range migrations and at great depths (>1,000 m). It doesn’t reproduce in the
Mediterranean, and therefore it is considered a “visitor species” from the Atlantic.
Comparison of by-catch rates in the Mediterranean and in the Atlantic shows that
its occurrence in the Mediterranean is 60-200 times lower than in the Atlantic. In
Greece, after a three year (1982-1984) systematic survey, they were recorded 11
large individuals, all dead after incidental capture in fishing gear or killed
intentionally after capture. Entanglement in fishing gear constitutes the greatest
threat for the species, as well as ingestion of plastics which are mistaken for
jellyfish. The species is listed as Critically Endangered.
Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Έχει παγκόσμια εξάπλωση σε όλους
του ωκεανούς. Στη Μεσόγειο δεν φωλιάζει αλλά απαντάται καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους ως «επισκέπτης» από τον Ατλαντικό (Margaritoulis 1986, Camiñas 1998,
Casale et al. 2003). Από σύγκριση των τυχαίων συλλήψεων σε παραγάδια αφρού
εκτιμάται ότι ο πληθυσμός στη Μεσόγειο είναι 60-200 φορές μικρότερος από αυτόν
του Ατλαντικού (Casale et al. 2003). Στην Ελλάδα μετά από τριετή (1982-1984)
συστηματική έρευνα καταγράφηκαν συνολικά 11 άτομα, όλα μεγάλου μεγέθους
(Margaritoulis 1986).
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: Είναι πολύ
μικρό σε σχέση με τον πληθυσμό του Ατλαντικού, απ’ όπου προέρχονται τα άτομα
που εμφανίζονται στην Ελλάδα.
Οικολογία: Το είδος ζει στην ανοιχτή θάλασσα (Musick and Limpus 1997), τρέφεται
κυρίως με μέδουσες (Bjorndal 1997), κάνει τεράστιες μεταναστεύσεις (Eckert 2006)
φτάνοντας σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη (βόρεια και νότια), και καταδύεται σε
μεγάλα βάθη (>1000m) (Eckert et al. 1989). Στον Ατλαντικό φωλιάζει στη Δυτική
Αφρική (Γκαμπόν) και στην Αμερική (Γαλλική Γουιάνα, Τρίνιντατ, Σουρινάμ,
Καραϊβική). Είναι πιθανό η Μεσόγειος να αποτελεί τροφικό πεδίο για τμήμα του
πληθυσμού του Ατλαντικού.
Απειλές: H εμπλοκή σε αλιευτικά εργαλεία (κυρίως δίχτυα) αποτελεί σήμερα την
κυριότερη απειλή, τόσο παγκοσμίως όσο και στη Μεσόγειο (Casale et al. 2003).
Στην Ελλάδα, όλα τα άτομα που καταγράφηκαν στην τριετία 1982-1984 βρέθηκαν
νεκρά, είτε πιασμένα σε δίχτυα ή με τραύματα που αποδίδονται σε εσκεμμένη
θανάτωση (μετά από τυχαία σύλληψη σε αλιευτικά εργαλεία) (Margaritoulis 1986).
Άλλη απειλή προέρχεται από κατάποση πλαστικών που εκλαμβάνονται ως
μέδουσες.

Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Πρόκειται για ένα παγκοσμίως απειλούμενο
είδος, το οποίο προστατεύεται με διεθνή, κοινοτική, και εθνική νομοθεσία.
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται στη Σύμβαση CITES, τη Σύμβαση της Βόννης, τα
Πρωτόκολλα της Διεθνούς Σύμβασης της Βαρκελώνης, τη Σύμβαση Βέρνης,
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της Οδηγίας των Οικότοπων (92/43/ΕΟΚ), το
Π.Δ. 617/80 το οποίο απαγορεύει την αλιεία, και το Π.Δ. 67/81 που απαγορεύει τη
σύλληψη, το εμπόριο, την κακοποίηση, τη θανάτωση και την κατοχή.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Αν παγιδεύεται ή συλλαμβάνεται τυχαία σε
αλιευτικά εργαλεία να απελευθερώνεται αμέσως.
Δημήτρης Μαργαριτούλης
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