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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ3 

Στα πλαίσια του Προγράμματος Life-Nature: «Greek Caves and Bats: Management 

Actions and Change of Attitude» - LIFE17 NAT/GR/000522 και της δράσης C1 

(ACTION C.1: Protection, restoration and management of important roosting sites for 

Bats) θα γίνουν μικρής κλίμακας επισκευαστικές εργασίες σε 4 τεχνητά καταφύγια 

(βλέπε πίνακα) για την προστασία επιλεγμένων ειδών χειροπτέρων. Έτσι, σκοπός 

της δράσης Α2 (Action A.2: Technical studies and tender documents) είναι η 

προετοιμασία της υλοποίησης των εργασιών αυτών, παρέχοντας τις απαραίτητες 

τεχνικές λεπτομέρειες και προδιαγραφές που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίησή 

τους. 

 

Τα επιλεγμένα ορυχεία και αποστραγγιστικές σήραγγες που θα γίνουν εργασίες 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Τεχνιτό Καταφύγιο Νομός Περιοχή 
NATURA 

Σημασία – Είδη χειροπτέρων 
ΠαραρτήματοςΙΙ Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ 

Στοά Ορυχείου Αγίας 
Βαρβάρας 

Ν. Έβρου GR1110005 6 είδη χειροπτέρων4 

Στοά Ορυχείου Τσούτουρο Ν. Έβρου GR1110005 5 είδη χειροπτέρων5 

Σήραγγα Παναγοπούλας 1 
(κάτω) 

Ν. Αχαΐας GR2320007 6 είδη χειροπτέρων6 τα οποία 
χρησιμοποιούν και τις δύο σήραγγες 

Σήραγγα Παναγοπούλας 2 
(πάνω) 

Ν. Αχαΐας GR2320007 4 είδη χειροπτέρων τα οποία 
χρησιμοποιούν και τις δύο σήραγγες 

Συνοψίζοντας, η επιλογή των 4 τεχνιτών καταφύγιων χειροπτέρων βασίστηκε: (1) 

στην καταγεγραμμένη παρουσία επιλεγμένων χειροπτέρων εντός των στοών 

ορυχείων ή σηράγγων, (2) τη σημαντικότητα των αποικιών σε Εθνικό επίπεδο, (3) 

στο ότι βρίσκονται εντός του δικτύου NATURA, (4) στην κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται κάθε σήραγγα ή ορυχείο (εγκαταλελειμμένα από τον άνθρωπο) και 

σήραγγα και (5) στο ιδιοκτησιακό καθεστώς τους (δημόσιοι χώροι ή ελεγχόμενοι 

χώροι με την υποστήριξη των διαχειριστών τους). 

Η υλοποίηση των εργασιών αποτελεί αντικείμενο και ευθύνη του Πανεπιστημίου 

Κρήτης– Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 

 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2.1 ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ 

Οι κυριότερες απειλές για τα χειρόπτερα (όπως αυτές εκτιμώνται από την IUCN) 

σχετίζονται με τις αυξανόμενες ανθρωπογενείς πιέσεις και έτσι τη καταστροφή και 

υποβάθμιση των φυσικών τους βιοτόπων. Οι κυριότερες απειλές για τα χειρόπτερα 

είναι: (α) η αλλαγή του κλίματος (Mistry&Moreno-Valdez, 2008, Kunz et al., 2011), (β) 

η εκτεταμένη υλοτομία (Voigt&Kingston, 2016, Brown&Berry, 1991; Howard et al., 

2009), (γ) η υποβάθμιση των υγροτόπων (Blakey et al., 2018, Entwistle 2001), (δ) η 

                                                 
3Οι πληροφορίες για τα είδη χειροπτέρων προέρχονται από στοιχεία έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
προετοιμασία της εγκεκριμένης πρότασης του LIFE17 NAT/GR/000522 - GRECABAT και αναμένεται να 
εμπλουτιστούν μετά την ολοκλήρωση της δράσης Α1 του Προγράμματος. 
4Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus euryale, Rhinolophus 
ferrumequinum 
5Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus euryale 
6Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis nattereri, Eptesicus serotinus 
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εντατικοποίηση και αλλαγή των γεωργικών πρακτικών (Williams Guillen etal., 2016) 

και η ρύπανση από την εκτεταμένη χρήση εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων 

(BTC,20197;Clawson et al., 2006), (ε) η τουριστική ανάπτυξη εις βάρος φυσικών 

περιοχών (Furey & Racey, 2016, Cardiff et al., 2012), (στ) η θανάτωση χειροπτέρων 

λόγω της αρνητικής δημόσιας εικόνας τους (Harvey et al.1999; McCracken et al., 

2002; Boyle et al., 2011). 

2.2 ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΩΝ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το Πρόγραμμα LIFE17 NAT/GR/000522 – Greek Caves and Bats: Management 

Actions and Change of Attitude,  στοχεύει στην βελτίωση της κατάστασης 

διατήρησης 12 επιλεγμένων ειδών χειροπτέρων. Πρόκειται για τα είδη Miniopterus 

schreibersii, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, 

Rhinolophus blasii, Rhinolophus Euryale, Rhinolophus ferrumequinum, 

Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi του Παραρτήματος II, IV της 

Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και τα είδη Myotis nattereri, Eptesicus serotinus του 

Παραρτήματος IV. 

3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Τα σπήλαια και άλλοι βραχώδεις σχηματισμοί, ορυχεία, παλιές πολεμικές οχυρώσεις 

καθώς και άλλα υπόγεια καταφύγια, χρησιμοποιούνται από είδη χειροπτέρων επειδή 

προσφέρουν ένα σχετικά δροσερό και σταθερό περιβάλλον σε σύγκριση με το 

εξωτερικό (Tobin et al., 2017, 2018;Furey&Racey, 2016). 

Η όχληση και υποβάθμιση των σπηλαίων (π.χ. εμπορική ανάπτυξη, αναψυχή, 

υποβάθμιση, βανδαλισμοί) περιορίζουν τη δυνατότητα χρήσης τους από τα 

χειρόπτερα που σε ορισμένες περιπτώσεις μετακινούνται και χρησιμοποιούν 

εγκαταλελειμμένα ορυχεία (Tobin et al., 2018) ή και άλλα τεχνητά καταφύγια. 

Τα χειρόπτερα έχουν μια σειρά από απαιτήσεις -σε ότι αφορά το μικροκλίμα της 

εγκαταλελειμμένης στοάς ορυχείου- οι οποίες καθορίζουν αν η στοά είναι κατάλληλη 

για να χρησιμοποιηθεί. Αν και κάθε είδος χειροπτέρου έχει διαφορετικές προτιμήσεις 

ως προς εύρος της θερμοκρασίας και της υγρασίας της περιοχής στην οποία βρίσκει 

καταφύγιο(Greer 1999; Currie 2000), φαίνεται ότι οι εγκαταλειμμένες στοές που 

παρέχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τα χειρόπτερα, είναι αυτές που έχουν 

ρυθμιστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να διευκολύνεται η παγίδευση κρύου αέρα κατά την 

περίοδο της χειμέριας νάρκης ή ζεστού αέρα κατά την περίοδο της δημιουργίας 

βρεφοκομείων (Tuttle & Stevenson 1978).  

Πολλά είναι τα παραδείγματα κατασκευαστικών εργασιών μικρής συνήθως 

κλίμακας από τη διεθνή βιβλιογραφία, που αποσκοπούν στην προστασία 

χειροπτέρων. 

Οι εργασίες αποκατάστασης σε στοές ορυχείων και άλλων τεχνιτών καταφυγίων για 

χειρόπτερα στοχεύουν: 

 στην διατήρηση της ακεραιότητάς τους δεδομένου ότι αποτελούν σημαντικά 

καταφύγια για τα χειρόπτερα είδη   

 στην ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου καταφυγίων χειροπτέρων και στη 

δυνητική δημιουργία νέων καταφυγίων 

 στον περιορισμό ή στην ελεγχόμενη πρόσβασης σε τεχνητά καταφύγια από το 

κοινό και της όχλησης των ειδών που βρίσκουν καταφύγιο εκεί. 

                                                 
7https://www.bats.org.uk/about-bats/threats-to-bats 

 

https://www.bats.org.uk/about-bats/threats-to-bats
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Οι συνήθεις τακτικές που χρησιμοποιούνται σήμερα κυρίως στις ΗΠΑ και τη Β. 
Ευρώπη, περιλαμβάνουν δράσεις όπως (1) τοποθέτηση πύλης (μεταλλικού 

πλέγματος) στην είσοδο ορυχείων με σκοπό τον έλεγχο της πρόσβασης και την 

αποτροπή βανδαλισμών αλλά και την επίτευξη συνθηκών (διακίνηση αέρα, 

θερμοκρασία) που επιτρέπουν την μετακίνηση και επιβίωση των χειρόπτερων 

(Elliott 2006b, Elliott 1996; Tuttle et al. 1998; Greer 1999; Pierson et al., 1999; 

Currie 2000; Nieland 2001; Mesch 2002; Dalton, 2002; Pughand Altringham 2005; 

Elliott 2006b;Elliott 2007; Warton 2002;  Clawson et al. 2000); (2) αποκατάσταση 

εγκαταλελειμμένων ορυχείων(σταθεροποίησης εισόδου).  

Παρακάτω γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση των κατασκευαστικών μεθόδων και 

πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί σε σπήλαια ή στοές ορυχείων παγκοσμίως μέχρι 

σήμερα. 

 

(1)Τοποθέτηση πυλών μεταλλικού πλέγματος (Cave gating) 

Οι πύλες που εφαρμόζονται σε εισόδους στοών μπορεί να έχουν διαφορετικά 

μεγέθη, σχήματα, ή σχέδια αλλά συνήθως αποτελούνται από πλέγμα χάλυβα με 

αρκετά μεγάλα ανοίγματα έτσι ώστε να επιτρέπεται η διέλευση στα χειρόπτερα, όμως 

αρκετά μικρά για να αποτρέπεται η είσοδος σε ανθρώπους (Greer 1999; Fant et al., 

2009). 

Ο τύπος της πύλης (πλήρης, μισή, ή και άλλου τύπου) που θα εφαρμοστεί σε μια 

στοά εξαρτάται άμεσα από τις συνήθειες των χειρόπτερων που φωλιάζουν εντός του 

καθώς και από την φύση του ίδιου του σπηλαίου (Elliott, 2006b).  

 

 

Εικόνα 1. Παραδείγματα τοποθέτησης οριζόντιου πλέγματος με κάγκελα σε εισόδους στοών 
(Mitchell-Jones et al, 2007). 

Κάποιες ενδεικτικές προδιαγραφές, φιλικές προς τα είδη χειροπτέρων που 

βρίσκουν καταφύγιο εντός του σπηλαίου αναφέρουν τη χρήση ράβδου από χάλυβα 

γεμισμένης με σκυρόδεμα και βότσαλα, διαμέτρου 10 εκ. και πάχους 5 χιλ. για την 

κατασκευή του μεταλλικού πλέγματος. Οι ράβδοι θα πρέπει να είναι τοποθετημένες 

σε οριζόντια διάταξη και να έχουν απόσταση μεταξύ τους 11 -13 εκ. (Mitchell-Jones 

et al., 2007). 

 

Εικόνα 2. Προδιαγραφές εφαρμογής πύλης μεταλλικού πλέγματος για το κλείσιμο εισόδου 
σπηλαίου (Mitchell-Jones et al, 2007). 
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Εναλλακτικά, για την κατασκευή βασικής μεταλλικής πύλης (επίπεδο πλέγμα από 

ράβδους) ενδείκνυται η χρήση σιδερένιων ράβδων με γωνίες διαμέτρου 10,16 εκ. * 

10,16 εκ.* 0,953 εκ. που θα τοποθετούνται σε οριζόντια διάταξη με απόσταση 

μεταξύ τους (Fant et al., 2009; Elliott 2006b; Kennedy, 2006). Περισσότερες 

λεπτομέρειες για την κατασκευή βασικής μεταλλικής πύλης δίνονται στον Οδηγό 

της Bat Conservation International του 2009. 

 

Εικόνα 3.Διαφορετικοί τύποι πυλών σε εισόδους (α) μισή πύλη που εφαρμόστηκε στος 
πήλαιο Great Spirit στο Pulaski County στο Μισούρi ΗΠΑ (Fantetal, 2009; Elliott, 2006b) και 
(β) βασική πύλη με παράθυρο στο σπήλαιο Bacon, Βιρτζίνια ΗΠΑ (Fantetal., 2009). 

 

 
Εικόνα 4. Πύλη εισόδου ορυχείων τύπου κλουβιού στο ορυχείο Mariscalmercury στο Texas 
ΗΠΑ (Vories et al., 2000) και περιμετρική πύλη σε εγκαταλελειμμένο ορυχείο στο Κεντρικό 
Μεξικό(Currie  2000 και Navo 2002). 

 

 

Εικόνα 5. Είσοδος στοάς του ορυχείου Király-bányák στην Ουγγαρία πριν και μετά τις 
εργασίες αποκατάστασης (Mitchell-Jones et al., 2007). 
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Με επιτυχία έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα 4 τουλάχιστον Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα Life Nature8, που στόχευαν στην προστασία και διατήρηση 

σπηλαιόβιων ειδών πανίδας μέσω δράσεων αποκατάστασης σπηλαίων ή/ και 

ορυχείων.  

 

 

Εικόνα 6. Αποκατάσταση εισόδου στοάς του ορυχείου Χατζηπαύλου στην Κύπρο πριν και 
μετά τις εργασίες αποκατάστασης στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE09 NAT/CY/0002479 

α. β.  

Εικόνα 7. Προδιαγραφές αντιστήριξης στοών με ξύλινα υποστυλώματα (Λοϊζος,1948). 

Στα σημεία της στοάς που υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος κατάρρευσης ή/ και έχει 

καταγραφεί παρουσία χειρόπτερων, οι εργασίες καθαρισμού θα πρέπει να γίνουν με 

το χέρι. Τα μικρά σε όγκο υλικά μπορούν να απομακρυνθούν με ήπιο βούρτσισμα 

του διαδρόμου. Προσοχή ωστόσο θα πρέπει να δοθεί ώστε να μην αφαιρεθεί η 

βλάστηση της στοάς που μπορεί να χρησιμοποιείται από μικρά είδη όπως τα 

χειρόπτερα και τα φυσικά οργανικά υλικά (όπως πχ ξύλα, φύλλα, πτώματα ή / και 

περιττώματα ζώων και άλλα) που αποτελούν φυσικές πηγές τροφής για τα 

υπάρχοντα είδη πανίδας (Elliot 2006 a). 

Οι εργασίες καθαρισμού των εισόδων θα πρέπει να γίνουν προσεκτικά και με την 

επίβλεψη/ συμβουλή ειδικού γεωλόγου ή άλλου σχετικού επιστήμονα έτσι ώστε να 

αποφευχθεί αυθαίρετη μετακίνηση υλικών που μπορεί να αυξήσει τη πιθανότητα 

κατάρρευσης της οροφής της στοάς. 

 

 

                                                 
8 LIFE00 NAT/RO/0071878, LIFE04 NAT/FR/000080, LIFE06 NAT/B/000095, LIFE09 NAT/CY/000247 
9LIFE09 NAT/CY/000247 - Improving the Conservation Status of Fauna Species in Cyprus: from 
microhabitat restoration to landscape connectivity 
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

4.1 Σήραγγες Παναγοπούλας 

 

Οι δύο αποστραγγιστικές σήραγγες στην περιοχή της Παναγοπούλας 

κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1970. Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο 

αποστραγγιστικές σήραγγες στην περιοχή Παναγοπούλας, πάνω από την Ολυμπία 

Οδό (Εθνική Οδός Αθηνών – Πατρών) που φιλοξενούν 6 συνολικά είδη 

Χειροπτέρων.  

Σημαντικές αποικίες σχηματίζουν τα είδη Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, 

Myotis nattereri, Eptesicus serotinus, ενώ  έχουν βρεθεί και μερικά άτομα από τα είδη 

Rhinolophus ferrumequinum και Rhinolophus hipposideros. Στη μια σήραγγα, τα είδη 

M. blythii και M. schreibersii σχηματίζουν μικτή μητρική αποικία (η πλειοψηφία 

ανήκουν στο είδος M. blythii). Στη δεύτερη σήραγγα, οι μητρικές αποικίες των ειδών 

E. serotinus και M. nattereri θεωρούνται μοναδικές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 

καθώς δεν έχει ποτέ μέχρι σήμερα παρατηρηθεί τόσο μεγάλος αριθμός ατόμων  

συγκεντρωμένος σε ένα μέρος. Η σήραγγα επίσης φιλοξενεί μερικές δεκάδες M. 

blythii. Τέλος, και οι δύο σήραγγες χρησιμοποιούνται από όλα τα είδη στη διάρκεια 

όλου του χρόνου πλην του χειμώνα, ενώ υπάρχει ανταλλαγή ατόμων μεταξύ τους 

(Γεωργιακάκης & Παπαδάτου 2015).     

H περιοχή εντάχθηκε πρόσφατα σε προϋπάρχουσα προστατευόμενη περιοχή (Όρος 

Παναχαϊκό – Σήραγγες Παναγοπούλας / GR2320007) για την προστασία 6 ειδών 

χειροπτέρων κοινοτικού ενδιαφέροντος τρία εκ των οποίων σχηματίζουν σημαντικές 

αποικίες. 

Στα πλαίσια του LIFE GRECABAT και σε συνεργασία με την Ολυμπία Οδό Α.Ε. 
που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των γαλαριών, θα τοποθετηθούν θύρες (ή θα 
αντικατασταθούν οι υφιστάμενες όπου υπάρχουν), προκειμένου να ελέγχεται η 
πρόσβαση των επισκεπτών χωρίς να παρεμποδίζεται η διέλευση των 
νυχτερίδων. Επιπλέον, θα τοποθετηθούν πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος στις 
εισόδους των γαλαριών και σε μία από τις γαλαρίες θα τοποθετηθεί σύστημα 
απομακρυσμένης παρακολούθησης των νυχτερίδων. 

Σκοπός της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η προστασία των αναπαραγωγικών 

αποικιών στις σήραγγες Παναγοπούλας με την τοποθέτηση νέων θυρών στις 

εισόδους των σηράγγων. παράλληλα θα δοκιμαστεί η τοποθέτηση φραγμών από 

κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο μονωτικό υλικό (θερμοπαγίδων) στο πάνω τμήμα 

(τόξο σήραγγας) των σηράγγων (επάνω σήραγγα) για την μείωση του ρεύματος αέρα 

εντός της σήραγγας. Η παρέμβαση δεδομένου ότι ο χώρος ελέγχεται από την 

Ολυμπία Οδό μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνεργασία με τον Φορέα 

Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού για την ενημέρωση ευαισθητοποίηση του κοινού (π.χ. 

χρήστες της Ολυμπίας Οδού ή προγράμματα ενημέρωσης του ΦΔ μέσω 

συστημάτων παρακολούθησης των αποικιών ή άλλων μεθόδων). 

 

Α. Περιγραφή εργασιών  

1. Αφαίρεση / Καθαίρεση παλαιών εισόδων (θυρών) 

2. Κατασκευή και τοποθέτηση τριών νέων ειδικών θυρών 

3. Τοποθέτηση θερμοπαγίδων στο εσωτερικό της πάνω σήραγγας 
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Εικόνα 8. Σχέδια προτεινόμενης καγκελόπορτας που θα εφαρμοστεί στην είσοδο. 

Β. Απαιτούμενες Εργασίες και Μηχανήματα 

1. Εργασίες χειρός για καθαίρεση υπάρχουσας εισόδου  

2. Διάνοιξη οπών με κρουστικό τρυπάνι για τοποθέτηση βλήτρων στήριξης νέας 

εισόδου ή χρήση υπαρχόντων για στήριξη νέας εισόδου  

3. Κατασκευή και τοποθέτηση νέας εισόδου (x3) 

 

Γ. Απαιτούμενα υλικά  

1. Υλικά νέας εισόδου από σιδερένιες βέργες ή «πάνελ» λαμαρίνας  

Δ. Συνολικός πίνακας Εργασιών και Υλικών (για 3 εισόδους) 

Εργασία Υλικά 
τμχ ή μ2 ή 

μεροκάματα 

Καθαίρεση παλαιάς εισόδου 
Εργατικά 6 

Απομάκρυνση παλαιάς εισόδου 
Μικρό φορτηγό 3 

Διάνοιξη οπών για βλητρωση 
στηρίξεων 

Εργατικά 3 

Κατασκευή και τοποθέτηση νέας 
εισόδου 

Κατασκευή -τοποθέτηση - 
μεταφορικά (κατ' αποκοπή) 

3 

Αγορά Λουκέτων 
Ανοξείδωτα λουκέτα 

μακρολαίμα 
3 

Ε. Απαιτούμενες άδειες  

1. Έγκριση από Ολυμπία Οδό για προδιαγραφές ασφαλείας της οδού 
2. Έγκριση Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού  
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ΣΤ. Φωτογραφίες εισόδου και περιβάλλοντος χώρου 

 

 

 

Εικόνα 9. Εξωτερική άποψη Σήραγγες Παναγοπούλας (12) επάνω σήραγγα (13) κάτω 

σήραγγα (14) είσοδος στην επάνω σήραγγα. 

 

 

 
Εικόνα 10. Σκίτσο της παρέμβασης στις σήραγγες της Παναγοπούλας 
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Εικόνα 11. Τοποθέτηση δοκιμαστικών θερμοπαγίδων κατά μήκος της οροφής της σήραγγας 

 

4.2 Παλαιά Ορυχεία Δαδιάς / Τσoύτουρο 

Στην περιοχή "Τσούτουρο", μέσα στον Πυρήνα του προστατευόμενου δάσους της 

Δαδιάς Έβρου, βρίσκεται μία σειρά από υπόγειες στοές ηλικιας λίγων δεκαετιών. Οι 

στοές αυτές διανοίχθηκαν, σε αναζήτηση χρωμίτη, σε μία θέση "ελλειπούς" 

οφιολιθικού συμπλέγματος τύπου χαρτζβουργιτικού τύπου. Λόγο περιορισμένης 

έκτασης των κοιτασμάτων χρωμίτη η εξορυκτική δραστηριότητα δεν προχώρησε και 

οι στοές έχουν βάθος λίγων μέτρων. 

Παρά το μικρό της μήκος, η μία στοά φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες 

αναπαραγωγικές αποικίες πτερυγονυχτερίδας (Miniopterus schreibersii) στην 

Ελλάδα. Επίσης, φιλοξενεί μεγάλους αριθμούς από τα είδη Myotis blythii, M. 

capaccinii και Rhinolophus euryale και, σε μικρότερο βαθμό, τα είδη Myotis 

emarginatus, M. myotis, Rhinolophus ferrumequinum, R. hipposideros και R. 

mehelyi. Και τα εννέα αυτά είδη αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας των 

Οικοτόπων.  

Στα πλαίσια του LIFE GRECABAT θα τοποθετηθεί πινακίδα ερμηνείας 

περιβάλλοντος στην είσοδο του ορυχείου και θα αποκατασταθεί η είσοδός του, η 

οποία έχει καταρρεύσει μερικώς. 

 Η είσοδος του σημαντικού καταφυγίου χειροπτέρων στη θέση Τσούτουρο έχει εν  

μέρει καταρρεύσει (περιορίζοντας το διαθέσιμο άνοιγμα διέλευσης των χειροπτέρων) 

ενώ τα υφιστάμενα ξύλινα υποστυλώματα έχουν σαπίσει και δεν έχουν τη δυνατότητα 

να συγκρατήσουν μεγάλα φορτία σε περίπτωση περεταίρω κατάρρευσης της εισόδου 

και των εξωτερικών πρανών. Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της παρέμβασης 
είναι(α) να απομακρυνθούν τα πεσμένα και σαθρά υλικά από την είσοδο και τα 

εξωτερικά πρανή και (β)να κρατηθεί ανοιχτή η είσοδος του ορυχείου ώστε να 

αποφευχθεί η πιθανότητα κατάρρευσης της. Για το σκοπό αυτό θα τοποθετηθεί 

υποστηρικτικός μεταλλικός κλωβός στην είσοδο και το εσωτερικό του ορυχείου. 

 

Α. Περιγραφή εργασιών  
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1. Καθαρισμός αποσαθρωμένων τμημάτων  πετρώδους εδάφους περιμετρικά της 

εισόδου.  

2. Αποκομιδή υλικών κατολίσθησης μπροστά από είσοδο της στοάς του ορυχείου 

3. Σφράγισμα οπής διαστάσεων  1,40 μ2 πάνω και αριστερά της είσοδο της 

σήραγγας με δοκούς βιδωμένους στην πέτρα όπου πάνω τους θα βιδωθεί φύλο  

χάλυβα. 

4. Κατασκευή νέου στεγάστρου εισόδου ώστε να αποτρέπει το κλείσιμο της εισόδου 

από κατολίσθηση αποσαθρωμένων υλικών διατομής  10 Χ 10  πάχους 5mm  

μεταλλικού γαλβανισμένου κοιλοδοκού σχήματος Π  διαστάσεων: 

 2,00 μ. ύψους , 

 1,05 μ. ανοίγματος ανάμεσα στα υποστυλώματα 

 2,20 μ. ολικό μήκος δοκού 

Το νέο στέγαστρο θα εισχωρεί μέσα στην είσοδο κατά 3,00 μέτρο περίπου 

προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος αποσαθρωμένων υλικών από κατολισθήσεις 

στην είσοδο του σπηλαίου. 

 

 
Εικόνα 12. Σχέδιο της εισόδου στοάς. 

 

 

Εικόνα 13. Σκίτσο στεγάστρου προστασίας εισόδου Τσούτουρου. 
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Β. Απαιτούμενες Εργασίες και Μηχανήματα 

1. Εργασίες χειρός για καθάρισμα και απομάκρυνση υλικών κατολίσθησης  

2. Διάνοιξη οπών για τοποθέτηση βλήτρων με κρουστικό τρυπάνι για κλείσιμο οπής 

πάνω από είσοδο σπηλαίου με φύλο χάλυβα (λαμαρίνα) 

3. Σκάψιμο χειρωνακτικά για «θεμελίωση» εισόδου  

4. Κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα για στήριξη νέας εισόδου σχήματος «Π» 

5.  Μεταφορά συναρμολόγηση και  τοποθέτηση νέου στεγάστρου εισόδου σπηλαίου.  

 

Σημείωση : Η μεταφορά από το σημείο αφετηρίας (στάθμευση αυτοκινήτου) έως είσοδο του 

ορυχείου έχει μια υψομετρική διαφορά 56,00μ. και απόστασης 250,0 μ. περίπου και αυτό 

μπορεί να αυξήσει το κόστος των εργατικών κυρίως λόγω μεταφοράς υλικών. 

Γ. Απαιτούμενα υλικά  

1. Φύλλο χάλυβα για κλείσιμο οπής πάνω απο είσοδο σπηλαίου 

2. Κοιλοδοκοί σχήματος «Π» ως φέρων οργανισμό κατασκευής εισόδου 

3. Μηκίδες πλαϊνά εισόδου και επάνω για «δέσιμο» κατασκευής 

4. Επένδυση φύλλο χάλυβα (λαμαρίνα) 

 

Δ. Συνολικός Πίνακας Εργασιών και Υλικών 

Εργασία Υλικά 
τμχ ή μ2 ή 

μεροκάματα 

Εργασίες χειρός για καθάρισμα και 
απομάκρυνση υλικών κατολίσθησης 

Εργατικά 2 

Κλείσιμο οπής στο πάνω μέρος εισόδου 
σπηλαίου 

Διάνοιξη οπών για τοποθέτηση 
βλήτρων με κρουστικό τρυπάνι  

(λαμαρίνα 

1 

Φύλλο χάλυβα (τμχ/2τ.μ) 1 

Κατασκευή νέας εισόδου με κοιλοδοκούς 

Σκάψιμο χειρωνακτικά για 
«θεμελίωση» εισόδου  

(εργατικά) 

8 

Σακί τσιμέντο 8 

Σακί χαλίκι 8 

Κοιλοδοκοί "Π" (10x10x5mm) 
2μ./τμχ 

24 

μηκίδες πάγια και άνω 
κατασκευή "Π" 

32 

Φύλλο χάλυβα (τμχ/2τ.μ) 18 
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Μεταφορά συναρμολόγηση και  
τοποθέτηση νέου στεγάστρου 
εισόδου σπηλαίου (εργατικά) 

13 

 

Ε. Απαιτούμενες άδειες 

1. Έγκριση Δασαρχείου 

2. Άδεια από Φορέα Διαχείρισης Δαδιάς 

 

ΣΤ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  

α.     β.  

Εικόνα 14. Εξωτερική όψη της εισόδου (α) του σπηλαίου και (β) τρύπα πάνω αριστερά της 
εισόδου. 
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Εικόνα 15. Σκίτσο των παρεμβάσεων στο ορυχείο στη θέση Τσούτουρο 

 

 

Εικόνα 16. Άποψη πάνω από την είσοδο του ορυχείου στο Τσούτουρο 
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Εικόνα 16. Χαρτογραφικό σκαρίφημα του Ορυχείου στο Τσούτουρο από τον Ηλιάδη (1990). 

 

 

4.3 Παλαιά Ορυχεία Δαδιάς- Αγία Βαρβάρα 

 

Οι Στοές των παλιών Ορυχείων Αγίας Βαρβάρας βρίσκονται στο Ν. Έβρου, εντός του 

Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου και της περιοχής NATURA 

GR1110005 - «Βουνά Έβρου».  

Το ορυχείο της Αγ. Βαρβάρας με μήκος 30-50 μ. και με μέγιστο ύψος 2 μ. υπήρξε 

ορυχείο εξόρυξης χρωμιτών το οποίο εγκαταλήφθηκε πριν από χρόνια.  Σύμφωνα με 

τον Ηλιάδη (1990) η έρευνα  χρωμίτη (και διάνοιξη των στοών) στη Δαδιά ξεκίνησε το 

1988 σε εφαρμογή του προγράμματος Δ.Ε. 361700 της Υ.Β.Κ.Ε. οφιολίθων. Η 

αναγνωριστική φάση έγινε στα πλαίσια της αξιολόγησης των δημοσίων 

μεταλλείων σε συνδυασμό με την με την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΕΛ.ΕΙ. σε 

μικρά κοιτάσματα εύκολα απολήψιμου χρωμίτη.  

Πρόσφατες έρευνες έχουν καταγράψει την παρουσία σημαντικού αριθμού 

χειροπτέρων για την Αγ. Βαρβάρα (Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Myotis 

capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum). 

Στα πλαίσια του LIFE GRECABAT θα τοποθετηθεί πινακίδα ερμηνείας 

περιβάλλοντος στην είσοδο του ορυχείου και θα σφραγιστεί η δεύτερη είσοδος, 

προκειμένου να εξασφαλιστούν πιο ευνοϊκές μικροκλιματικές συνθήκες για τις 

νυχτερίδες. 
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Το ορυχείο εκτός από την κύρια είσοδο διαθέτει και μία δευτερεύουσα κατακόρυφη 

είσοδο η οποία δημιουργεί σημαντικό ρεύμα αέρα στο εσωτερικό του περιορίζοντας 

τη χρήση του καταφυγίου από τα χειρόπτερα. Σκοπός της παρέμβασης με βάση τα 

παραπάνω είναι (α) να απομακρυνθούν τα πεσμένα και σαθρά υλικά από την είσοδο 

και τα εξωτερικά πρανή και (β) είναι να περιοριστεί το ρεύμα αέρα από την 

κατακόρυφη είσοδο του ορυχείου και να βελτιωθούν οι συνθήκες στο εσωτερικό του 

ορυχείου.  

 

Α. Περιγραφή εργασιών  

1. Καθαρισμός κύρια εισόδου από προϊόντα κατολίσθησης όπως πέτρες ,χώματα και 

τμήματα κορμών δέντρων. 

2. Κλείσιμο δεύτερης μικρής εισόδου διαστάσεων 1,30 Χ1,00  με υλικά που 

υπάρχουν κοντά  όπως μεγάλοι λίθοι και  τμήματα κορμών δέντρων. 

3. Κλείσιμο οπής που βρίσκεται πιο πάνω από την δεύτερη μικρή είσοδο ανοίγματος 

περίπου 1,00 Χ1,00 μ. με τοποθέτηση δοκών μήκους 5 μ κάθετα στα πρανή του 

ορύγματος και «δέσιμο» μεταξύ τους με δοκούς ξύλινους. 

4. Για πέρασμα πάνω από την «λίμνη» εσωτερικά του ορυχείου θα γίνει κατασκευή 

με λαμαρίνα πάχους 3εκ. με αντιολισθητική επιφάνεια 2,50x0,40μ.  

 

 

Εικόνα 17. Σκίτσο επικάλυψη 2ης μικρής εισόδου. 



 LIFE GRECABAT - LIFE17 NAT/GR/000522   

19 

 

 
Εικόνα 18.Αποτύπωση του ορυχείου της Αγίας Βαρβάρας 

 

Β. Απαιτούμενες εργασίες και Μηχανήματα  

1. Απομάκρυνση προϊόντων κατολίσθησης χειρωνακτικά 

2. Συγκέντρωση υλικών για κλείσιμο δεύτερης μικρής εισόδου και κλείσιμο αυτής 

χειρωνακτικά. 

3. Κατασκευή επικάλυψης με δοκούς ξύλινους και τοποθέτηση  

 

Γ. Απαιτούμενες υλικά   

1. Συγκέντρωση υλικών (πέτρες και κορμοί) από περιβάλλοντα χώρο (κλείσιμο 

μικρής εισόδου) 

2. Δοκοί ξύλου 5,0 μ. για επικάλυψη  

 

     Δ. Συνολικός Πίνακας Εργασιών και Υλικών 

Εργασία Υλικά 
τμχ ή μ2 ή 

μεροκάματα 

Εργασίες χειρός για καθάρισμα και 
απομάκρυνση υλικών κατολίσθησης 

Εργατικά 4 

Αντιολισθητική Λαμαρίνα 
Λαμαρίνα τμχ. (250Χ125) 1 

Κλείσιμο μικρής εισόδου Εργατικά 3 
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Κατασκευή και τοποθέτησή επικάλυψης 
2ης μικρής εισόδου 

Δοκούς ξύλινους 4,5x7x500 εκ.(τμχ) 
18 

Τοποθέτηση (εργατικα) 1 

 

Ε. Απαιτούμενες Άδειες 

1. Έγκριση Δασαρχείου 

3. Άδεια από Φορέα Διαχείρισης Δαδιάς 

 

ΣΤ. Φωτογραφίες εισόδων 

 

 
 

Εικόνα 19.(α) Εισοδος ορυχείου (β) μικρή είσοδος (γ) 2η μικρή είσοδος που θα κλείσει. 

 

 

 

 
 

Εικόνα 20. Χαρτογραφικό σκαρίφημα του ορυχείου της Αγίας Βαρβάρας (Ηλιάδης 1990) 
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Εικόνα 21.  Εποπτικό σκίτσο της παρέμβασης στο ορυχείο της Αγίας Βαρβάρας (Βασίλης 

Χατζηρβασάνης) 
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