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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1.1. ΤΟ ΕΡΓΟ LIFE11 NAT/GR/1014 FOROPENTFOREST
Το έργο «FOROPENFORESTS: Διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων
Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς
Ελλάδας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+ Φύση και
Βιοποικιλότητα (LIFE+ Nature and Biodiversity) με τον κωδικό LIFE11 NAT GR/1014 και
τον σύντομο τίτλο «FOROPENFORESTS» αφορά τη διατήρηση δασών και δασικών
ανοιγμάτων προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της
Στερεάς Ελλάδας, περιοχές επανεμφάνισης της αρκούδας τα τελευταία δέκα χρόνια και
με τη νοτιότερη παρουσία της αρκούδας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Στόχοι του προγράμματος είναι:
1. Η διατήρηση σημαντικών 5 σημαντικών τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος I της
Οδηγίας 92/43/EEC στην Οίτη και το Καλλίδρομο όπως:
 Τα ανοιχτά λιβάδια των δασών (Τύποι Οικοτόπου 6210* and 6230*)
 Τα σπάνια εποχικά λιμνία (Τύπος Οικοτόπου 3170*) και
 Τα δάση κωνοφόρων (Τύποι Οικοτόπου 9560* and 9530*
2. Η προστασία σημαντικών Ειδών Προτεραιότητας όπως:
 Η Βερόνικα της Οίτης (Veronica oetaea*), ένα ενδημικό είδος χλωρίδας,
(Παράρτημα II Οδηγίας 92/43/EEC)
 Η αρκούδα (Ursus arctos*)(Παράρτημα II Οδηγίας 92/43/EEC) και
 Σημαντικά είδη πουλιών όπως ο Αιγολιός (Aegolius funerus), τρία είδη
δρυοκολαπτών (Dryocopus martius, Dendrocopus leucotos, and Picus canus) και η
ορεινή πέρδικα (Alectoris graeca) (Παράρτημα I Οδηγίας 92/43/EEC).
Το πρόγραμμα έχει περίοδο υλοποίησης 5 χρόνια (1/9/2012 - 30/11/2017) με εταίρους:






Την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (συντονιστής)
Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Τον ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΑΤΡΑ»/Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
Τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ και
Την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Στον ιστότοπο του έργου (www.foropenforest.org) παρουσιάζεται αναλυτικά η κάθε
δράση.
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1.2. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η περιοχή του έργου περιλαμβάνει της ορεινές περιοχές του Εθνικού Δρυμού Οίτης και του
το όρος Καλλίδρομο.
Α. Ο Εθνικός Δρυμός Οίτης
Ευρωπαϊκό καθεστώς προστασίας
Η περιοχή του Εθνικού Δρυμού Οίτης έχει έκταση 7.000 εκτάρια και συμπεριλαμβάνεται
στο Ευρωπαϊκό Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 και το καθεστώς προστασίας
του χαρακτηρίζεται από τρεις εξειδικευμένες περιοχές-ζώνες:
1. Την Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2440004 «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ»,
2. Τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2440007 «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ-ΚΟΙΛΑΔΑ
ΑΣΩΠΟΥ» και
3. Τη Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (IBA): GR 104 «ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ».
Εθνικό ή περιφερειακό καθεστώς προστασίας
Η περιοχή σχεδιάστηκε ως «Εθνικό Δασικό Πάρκο του όρους Οίτη (Εθνικός Δρυμός Οίτης)»
με το Βασιλική Διάταγμα 218/7.3.1966 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 56/12.3.1966). Το
Εθνικό Πάρκο του όρους Οίτη αποτελείται από τον πυρήνα αυστηρής προστασίας (3.370
εκτάρια) και την περιφερειακή ζώνη (3.630 εκτάρια). Τα όρια της περιοχής ΖΕΠ συμπίπτουν
με τα όρια της περιφερειακής ζώνης. Μέρος της περιοχής επικαλύπτεται από το Καταφύγιο
Άγριας Ζωής «Σκασμένη, Φραντζή-Δύο Βουνών» (Νόμος 177/75, όπως τροποποιήθηκε από
το Νόμο 2637/98).
Καθεστώς ιδιοκτησίας και κύριες χρήσεις γης
Η περιοχή του έργου είναι δημόσια γη. Στη ζώνη αυστηρής προστασίας οι χρήσεις γης είναι
περιορισμένες και απαγορεύονται όλες οι αγροτικές, δασοπονικές, κτηνοτροφικές,
ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες. Η κτηνοτροφία επιτρέπεται στην περιφερειακή
ζώνη και η υλοτομία επιτρέπεται σε μια μικρή περιοχή στο δυτικό τμήμα της περιφερειακής
ζώνης γύρω από το Δήμο της Καστανιάς.
Επιστημονική περιγραφή της περιοχής του έργου
Το Εθνικό Πάρκο της Οίτης επεκτείνεται σε υψόμετρα από 400-2.116 μέτρα και
περιλαμβάνει τις ψηλότερες κορυφές του ορεινού όγκου, εκτός από την ψηλότερη, τον
Πύργο, στα 2.152 μέτρα. Το μητρικό πέτρωμα του μεγαλύτερου μέρους της περιοχής είναι
ασβεστόλιθος, αλλά υπάρχουν και μεγάλες εκτάσεις με φλύσχη. Υπάρχουν επίσης πολλοί
καρστικοί σχηματισμοί μεγάλης αισθητικής αξίας. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της Οίτης
LIFE11 NAT/GR/1014 ForOpenForests
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είναι ο μεγάλος αριθμός χειμάρρων, κυρίως στη βόρεια πλευρά, που χύνονται στον ποταμό
Σπερχειό και τροφοδοτούν με νερό την περιοχή.
Η βλάστηση που αναπτύσσεται στους ασβεστόλιθους των χαμηλότερων υψόμετρων, μέχρι
τα 800 μέτρα, χαρακτηρίζεται από αείφυλλους σκληρόφυλλους θάμνους (τύπος οικοτόπου
9320, Oleo-lentiscetum aegeicum ) και από μία ζώνη δάσους Αριάς Quercus ilex (τύπος
οικοτόπου 9340, Andrachno-Quercetum ilicis). Επίσης, στο ανατολικό τμήμα της περιοχής
υπάρχει μία μικρή συστάδα πυκνού δάσους Πλατύφυλλης Δρυός Quercus frainetto (Querco
cocciferae-Phillyreetum latifoliae). Κατά μήκος πολλών ρεμάτων αναπτύσσονται επιμήκεις
συστάδες Πλατάνου (Platanus orientalis) (τύπος οικοτόπου 92C0).
Στα μεγαλύτερα υψόμετρα (700-1.950 μέτρα) κυριαρχούν τα δάση της ενδημικής
Κεφαλληνιακής Ελάτης (Abies cephalonica). Τα ελατοδάση αναπτύσσονται σε ασβεστόλιθο
ή σε φλύσχη και γενικά είναι πυκνά (μέση κάλυψη 80%). Η Μαύρη Πεύκη (Pinus nigra
subsp. pallasiana) (9530*) σχηματίζει ένα μικρό φυσικό δάσος στις βόρειες πλαγιές της
περιοχής (1.150-1.350 μέτρα). Το Juniperus foetidissima (9560*) σχηματίζει δύο αραιές,
στενές συστάδες σε απότομες ασβεστολιθικές πλαγιές στο ανατολικό τμήμα της περιοχής.
Θαμνώνες με πυκνά και χαμηλά Juniperus communis subsp. nana (τύπος οικοτόπου 4060)
αναπτύσσονται στις παρυφές του ελατοδάσους σε φλύσχη. Αναγέννηση των ελάτων συχνά
παρατηρείται ανάμεσα στους θάμνους. Ενδημικά ορεινά μεσογειακά χέρσα εδάφη με
ακανθώδεις θάμνους (τύπος οικοτόπου 4090) καλύπτουν μεγάλα τμήματα των δασικών
ανοιγμάτων και εδάφη με φλύσχη ψηλότερα από το δασοόριο (υψόμετρα 1.200-2.000 μ) .
Χαρακτηρίζονται από πυκνούς χαμηλούς θάμνους και φρύγανα όπως τα Astragalus
thracicus subsp. parnassi, Marubium velutinum, Daphne oleoides, Astragalus semprevirens
και Acantholimon androsaceum. Αυτός ο τύπος χερσότοπου έχει εξελιχθεί παράλληλα με τη
βόσκηση των αιγοπροβάτων, που ήταν ιδιαίτερα έντονη στο παρελθόν.
Τα λιβάδια με Nardus stricta - Alopecurus gerardii (6230*) αφθονούν στα δασικά ανοίγματα
και στα οροπέδια σε υψόμετρα πάνω από 1.000 μέτρα, σε φλύσχη. Ευτροφικά λιβάδια με
υψηλές πόες και Juncus effuscus (τύπος οικοτόπου 6430) αναπτύσσονται πάνω από τα
1.400 μέτρα σε υγρές τοποθεσίες. Μικρά μεσογειακά εποχικά λιμνία (3170*) με Corrigiola
litoralis, Ranunculus lateriflorus και Myosurus minimus εμφανίζονται στις Λειβαδιές, το
κεντρικό οροπέδιο της Οίτης, και σε ένα μικρό οροπέδιο στην περιοχή της Λούκας.
Χασμοφυτική βλάστηση (τύπος οικοτόπου 8210), που χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχή
πολλών ενδημικών ειδών αναπτύσσεται κυρίως στις απότομες ασβεστολιθικές πλαγιές του
βόρειου τμήματος της περιοχής.
Η χλωρίδα της περιοχής περιλαμβάνει περισσότερα από 1.000 taxa. Το μεσογειακό και
βαλκανικό στοιχείο είναι κυρίαρχα στη χλωρίδα. Εδώ εμφανίζονται 79 ελληνικά ενδημικά
φυτά. Συνολικά, τα ενδημικά, σπάνια/απειλούμενα και προστατευόμενα φυτικά είδη, που
είναι σημαντικά για τη βιοποικιλότητα, φτάνουν τα 140: περίπου 90 από αυτά εμφανίζονται
σε λιβάδια των δασικών ανοιγμάτων, ενώ 10 από αυτά είναι εμφανίζονται μόνο στα δάση.
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Η πανίδα της περιοχής δεν έχει ακόμα μελετηθεί με λεπτομέρεια. Σύμφωνα με το
Διαχειριστικό Σχέδιο του Εθνικού Πάρκου του Όρους Οίτη (LIFE92 NAT/GR/013700), η
πανίδα περιλαμβάνει 166 είδη πτηνών, 59 είδη θηλαστικών, 43 είδη αμφιβίων και ερπετών,
και 12 είδη ψαριών του γλυκού νερού. Τα στοιχεία για τα ψάρια αφορούν στην ευρύτερη
περιοχή της Οίτης συμπεριλαμβάνοντας τις γύρω πεδινές περιοχές, επομένως ο αριθμός
μέσα στο Εθνικό Πάρκο μπορεί να είναι μικρότερος. Η κατανομή των ευρύτερων ομάδων
πανίδας στα ενδιαιτήματα φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.
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Στην ευρύτερη περιοχή της Οίτης υπάρχουν πολυάριθμοι αρχαιολογικοί και πολιτιστικοί
χώροι. Μέσα στο Εθνικό Πάρκο υπάρχουν ερείπια αρχαίων προμαχώνων (τοποθεσία Αετός)
και η Μονή Αγάθωνος, που χρονολογείται στον 12ο αιώνα. Στο συγκρότημα της Μονής
Αγάθωνος υπάρχει ένα μικρό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που παρέχει βασική
πληροφόρηση για την άγρια ζωή του βουνού.

Η σημασία της περιοχής του έργου για τη βιοποικιλότητα
Το Εθνικό Πάρκο της Οίτης χαρακτηρίζεται από γεωλογική και γεωμορφολογική ποικιλία,
έχει άφθονες πηγές νερού και βρίσκεται στη μεταβατική ζώνη μεταξύ Βόρειας και Νότιας
Ελλάδας. Είναι σημαντικό για τη βιοποικιλότητα σε εθνικό επίπεδο επειδή περιλαμβάνει
ποικιλία εκτενών φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων, με πολύ καλή παρουσία (με πιο
σημαντική την παρουσία των δασών Κεφαλληνιακής Ελάτης). Επίσης φιλοξενεί μεγάλο
αριθμό ειδών χλωρίδας και πανίδας, κάποια από τα οποία είναι σπάνια, και είναι το
νοτιότερο όριο της εξάπλωσης αρκετών ειδών όπως το Caltha palustris. Είναι επίσης
σημαντικό για τη βιοποικιλότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για αυτό το λόγο έχει θεσπιστεί
ως Βιογενετικό Απόθεμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Οικότοποι: Στην περιοχή καταγράφονται 13 τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος I της
Οδηγίας 92/43 από τους οποίους 4 είναι προτεραιότητας (3170*, 6230*, 9530*, 9560*). Τα
μεσογειακά εποχικά λιμνία (3170*) είναι εξαιρετικά σημαντικά τόσο σε εθνικό και όσο και
σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτός ο τύπος οικοτόπου έχει καταγραφεί μόνο σε 33 περιοχές
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Natura 2000 στην Ελλάδα: από αυτές 24 βρίσκονται στο Αιγαίο και μόνο 9 στην ηπειρωτική
χώρα. Επιπλέον, τα λιμνία της περιοχής, μαζί με αυτά του Καλλιδρόμου, είναι τα μόνα
καταγεγραμμένα σε μεγάλα υψόμετρα στην ηπειρωτική χώρα (ακόμα δύο λιμνία σε μεγάλα
υψόμετρα υπάρχουν στην Κρήτη). Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτός ο οικότοπος ενδέχεται να
υπάρχει και σε άλλα σημεία της ηπειρωτική χώρα, αλλά δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες
αναφορές. Τα λιμνία της Οίτης φιλοξενούν μερικά εξειδικευμένα και πολύ σπάνια στην
Ελλάδα φυτικά είδη: το Myosurus minimus απαντάται μόνο σε 5-6 τοποθεσίες στην Ελλάδα
(είναι σπάνιο σε επίπεδο νοτιοανατολικής Μεσογείου) και ο ορεινός όγκος της Οίτης είναι η
μόνη τοποθεσία στην ηπειρωτική Ελλάδα όπου η παρουσία του έχει προσφάτως
επιβεβαιωθεί. Το Ranunculus lateriflorus επίσης εμφανίζεται σε μόνο 5-6 θέσεις στην
Ελλάδα και η Veronica oetaea είναι ενδημικό του βουνού (βλέπε παρακάτω). Επιπλέον, τα
λιμνία είναι το ενδιαίτημα της Κιτρινομπομπίνας (Bombina variegata) που περιλαμβάνεται
στο Παραρτήματος II της Οδηγίας 92/43, και δύο ειδών που προστατεύονται από τη
Σύμβαση της Βέρνης, του Αλπικού Τρίτωνα (Ichtyosaura alpestris) και του Πρασινόφρυνου
(Bufo viridis).
Επίσης η Οίτη είναι μία από μόλις 9 περιοχές του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα όπου
έχει καταγραφεί ο τύπος οικοτόπου 9560*, ενδημικά μεσογειακά δάση με είδη Juniperus.
Τα δάση Μαλόκεδρου Juniperus foetidissima απαντώνται στην ΕΕ μόνο στη βαλκανική
χερσόνησο και στην Κύπρο. Ο τύπος οικοτόπου 6230*, λιβάδια πλούσια με Nardus,
ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα σε ορεινές περιοχές, έχει καταγραφεί σε 24
περιοχές Natura 2000 στην Ελλάδα και οι φυτοκοινωνίες της Οίτης είναι ανάμεσα στις πιο
αντιπροσωπευτικές.
Χλωρίδα: Περιλαμβάνει 32 σπάνια ή απειλούμενα στην Ελλάδα taxa, 17 από τα οποία είναι
ελληνικά ενδημικά. Από τα ενδημικά taxa, 10 είναι περιορίζονται στην περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας και 3 είναι στενότοπα ενδημικά: η Veronica oetaea*, ένα κρισίμως κινδυνεύον
τοπικό ενδημικό της Οίτης, το Alyssum gustavsonii, ενδημικό της Οίτης και του γειτονικού
Παρνασσού, και το Polygonum papillosum, ενδημικό στα όρη Οίτη και Καλλίδρομο.
Συνολικά 67 taxa είναι προστατευόμενα, μεταξύ τους και 19 taxa ορχιδέων
προστατευόμενα από τη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Ειδών της Άγριας Πανίδας
(CITES). Η Veronica oetaea*, είδος προτεραιότητας του Παραρτήματος II της Οδηγίας 92/43,
προστατεύεται επίσης από τη Σύμβαση της Βέρνης. Δύο ακόμα φυτά, τα Ruscus aculeatus
και Gentiana lutea περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V της προαναφερθείσας Οδηγίας.
Ορνιθοπανίδα: Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως ΖΕΠ και ως Σημαντική Περιοχή για τα
Πουλιά (ΙΒΑ). Φιλοξενεί 21 είδη του Παραρτήματος I της Οδηγίας 79/409/EΟΚ για τα
Πουλιά (13 επιδημητικά και 6 φωλιάζοντα) και τουλάχιστον 32 μεταναστευτικά είδη. Δέκα
από τα είδη πουλιών είναι απειλούμενα σε εθνικό επίπεδο. Το γεγονός ότι στον ορεινό
όγκο απαντούν 8 είδη δρυοκολάπτη υποδεικνύει την παρουσία δασών με ποικιλία δομών,
γεγονός ασυνήθιστο στην κεντρική και νότια χώρα.
Θηλαστικά: Η περιοχή φιλοξενεί 30 απειλούμενα είδη που περιλαμβάνονται στο ελληνικό
Κόκκινο Βιβλίο. Από αυτά, 24 προστατεύονται από τη Σύμβαση της Βέρνης (Παράρτημα ΙΙ).
Πέντε είδη που κατοικούν στην περιοχή, το Αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica), η
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Πυρρομυωτίδα (Myotis emarginatus), ο Μπαρμπαστέλλος (Barbastella barbastellus), η
Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos*) και ο Λύκος (Canis lupus*) συμπεριλαμβάνονται στο
Παράρτημα II της Οδηγίας 92/43/EΟΚ.
Αμφίβια και Ερπετά: Η περιοχή φιλοξενεί 16 είδη προστατευόμενα από τη Σύμβαση της
Βέρνης (Παράρτημα II). Ο Αλπικός Τρίτωνας (Mesotriton alpestris) αναπαράγεται εδώ σε
μεγαλύτερους αριθμούς από ότι σε άλλα βουνά της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας. Τρία
είδη, η Κιτρινομπομπίνα, η Γραικοχελώνα (Testudo graeca), και η Μεσογειακή Χελώνα
(Eurotestudo hermanni) περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II της Οδηγίας 92/43/EΟΚ.
Ασπόνδυλα: Είκοσι ένα σημαντικά είδη έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα στην περιοχή, από τα
οποία 12 είναι ενδημικά της Ελλάδας. Τρία είδη, τα Lycaeiodes argyrognomon, Plebejus
pylaon, και Brenttis graeca χαρακτηριζονται ως σπάνια στην Ευρώπη και 8 είδη
προστατεύονται από την εθνική νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 67/81).
B. Το όρος Καλλίδρομο
Ευρωπαϊκό καθεστώς προστασίας
Η περιοχή του Όρους Καλλίδρομο έχει έκταση 7.210 εκτάρια και συμπεριλαμβάνεται στο
Ευρωπαϊκό Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 χαρακτηρισμένη ως Ειδική Ζώνη
Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2440006, «ΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ»
Εθνικό ή περιφερειακό καθεστώς προστασίας
Υπάρχουν τρία Καταφύγια Άγριας Ζωής μέσα στην περιοχή: «Βόρειες πλαγιές του όρους
Καλλίδρομο» (2.000 εκτάρια), «Αρνοφωλιά-Κρυονέρι» (1.050 εκτάρια) και «Πλατάνια»
(3.500 εκτάρια).
Καθεστώς ιδιοκτησίας και κύριες χρήσεις γης
Η περιοχή του έργου περιλαμβάνεται στο Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα του όρους
Καλλίδρομο. Μέσα στο δημόσιο δάσος υπάρχουν ιδιωτικές ιδιοκτησίες. Οι χρήσεις γης στο
Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα ακολουθούν τα 10ετή δασοπονικά διαχειριστικά σχέδια της
Δασικής Υπηρεσίας της Λαμίας. Τα δάση κατατάσσονται σε κατηγορίες διαχείρισης και
χρησιμοποιούνται κυρίως για παραγωγή ξυλείας. Συγκεκριμένες εκτάσεις παραχωρούνται
σε κτηνοτρόφους της περιοχής ως βοσκότοποι.
Επιστημονική περιγραφή της περιοχής του έργου
Η περιοχή Natura 2000 «ΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ» επεκτείνεται σε υψόμετρο από 43-1.393
μέτρα και περιλαμβάνει το δυτικό τμήμα του Καλλιδρόμου και όλες τις ψηλές κορυφές. Το
μητρικό πέτρωμα μεγάλου μέρους της περιοχής είναι ασβεστόλιθος, αλλά υπάρχουν επίσης
μεγάλες εκτάσεις φλύσχη. Η περιοχή περιλαμβάνει αρκετά υδατορεύματα που είναι
παραπόταμοι του ποταμού Σπερχειού. Η χλωρίδα, η πανίδα και η βλάστηση της περιοχής
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δεν έχουν ακόμα μελετηθεί λεπτομερώς. Παρ΄ όλα αυτά, οι πληροφορίες που είναι
διαθέσιμες στo Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων της έχουν εμπλουτιστεί με πρόσφατα
αδημοσίευτα στοιχεία, που ενισχύουν τη σημαντικότητά της.
Στις χαμηλότερες πλαγιές του βουνού αναπτύσσονται κυρίως Μεσογειακή σκληρόφυλλη
βλάστηση, φρύγανα και υψηλή μακία. Τα φρύγανα (5420) καλύπτουν περίπου 2.206
εκτάρια και χαρακτηρίζονται από λαδανιές (Cistus spp.), Corydothymus capitatus, και Salvia
fruticosa. Δενδρώδης σκληρόφυλλη βλάστηση και δάση Αριάς (Quercus ilex) (9340)
καλύπτουν περίπου 1.000 εκτάρια σε αρκετά σημεία της περιοχής, ειδικά σε βορινές
πλαγιές. Ο υπόροφος χαρακτηρίζεται από θάμνους όπως το Χρυσόξυλο (Rhus cotinus), η
Κοκκορεβυθιά (Pistacia terebinthus) και τα σφενδάμια (Acer spp.), και από τυπικούς
θάμνους μακίας όπως το Πουρνάρι (Quercus coccifera) and το Σχίνο (Pistacia lentiscus). Το
Πουρνάρι κυριαρχεί στα ξηρότερα μέρη. Η Χνοώδης Δρυς (Quercus pubescens) σχηματίζει
αμιγείς συστάδες ανα τόπους. Παρόχθιες συστάδες Πλατάνου (Platanus orientalis)
υπάρχουν σε αρκετά σημεία, όπως οι χαράδρες πάνω από τη Μενδενίτσα, και καλύπτουν
περίπου 33 εκτάρια.
Μεγάλο μέρος της περιοχής καλύπτεται από δαση κωνοφόρων. Στα χαμηλότερα υψόμετρα
υπάρχουν φυσικά δάση Χαλεπίου Πεύκης (Pinus halepensis) (9540) που καλύπτουν περίπου
69 εκτάρια. Στα μεγαλύτερα υψόμετρα υπάρχουν κυρίως αμιγή δάση Μαύρης Πεύκης
(Pinus nigra) (9536*) που καλύπτουν 3.075 εκτάρια και Κεφαλληνιακής Ελάτης (Abies
cephalonica) που καλύπτουν περίπου 2.000 εκτάρια, αλλά και μικτά δάση (περίπου 200
εκτάρια). Χαρακτηριστικά είδη στα ελατοδάση είναι τα Helleborus cyclophyllus, Doronicum
orientale, και Cephalanthera rubra, καθώς και το Αγριόκεδρο (Juniperus oxycedrus) και το
σπάνιο στην Ελλάδα Αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium). Οι δρυς περιστασιακά
συμμετέχουν στον υπόροφο και σχηματίζονται διάφορες μεταβατικές ζώνες με μικτές
συστάδες κωνοφόρων και δρυών. Το Αγριόκεδρο είναι επίσης κυρίαρχο είδος στη
δενδρώδη σκληρόφυλλη βλάστηση (5210) που καλύπτει περίπου 67 εκτάρια) στα
χαμηλότερες παρυφές του δάσους των κωνοφόρων.
Ξηρά και υγρά ορεινά λιβάδια αναπτύσσονται στα δασικά ανοίγματα, σε υψόμετρα 9701.100 μέτρων, σε ασβεστόλιθο και φλύσχη. Τα ξηρά λιβάδια σε ασβεστόλιθο (6210*)
χαρακτηρίζονται από ποικιλία πλατύφυλλων και αγρωστωδών φυτών των γενών Festuca,
Trifolium, Crocus, Colchicum και Viola, καθώς και αρκετά είδη ορχιδεών. Τα υγρά λιβάδια
χαρακτηρίζονται από είδη όπως τα Galium palustre, Oenanthe silaifolia και Juncus spp.
Υπάρχουν δύο μεγάλες, φυσικές εποχικές λίμνες σε υψόμετρα 1.000-1.100 μέτρων. Η
μεγαλύτερη βρίσκεται στη Σουβάλα και η μικρότερη στη Νευρόπολη. Εκεί αναπτύσσεται
τυπική εποχική υδρόβια βλάστηση (3170*) με είδη όπως τα Myosurus minimus, Polygonum
aviculare, Juncus bufonius, Ranunculus lateriflorus, Gnaphalium uliginosum, Mentha cervina,
και Isoetes heldreichii.
Στους γυμνούς ασβεστολιθικούς βράχους στο Σάρωμα, στο Καστράκι, στου Ψαρρού, στο
Ελαφοβούνι και στο Βραχοβούνι, αναπτύσσεται χασμοφυτική βλάστηση, που περιλαμβάνει
τα χαρακτηριστικά είδη Campanula rupestris, Umbilicus rupestris και Sedum sp. (8210) και
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καλύπτει περίπου 100 εκτάρια, καθώς και βλάστηση λιθώνων (8410) που καλύπτει περίπου
100 εκτάρια.
Η χλωρίδα της περιοχής περιλαμβάνει πάνω από 600 είδη, αλλά ο κατάλογος δεν είναι
πλήρης. Τα στοιχεία για την πανίδα είναι επίσης ελάχιστα. Η περιοχή φιλοξενεί
περισσότερα από 30 είδη πτηνών, τουλάχιστον 6 είδη θηλαστικών, 9 είδη ερπετών και 7
είδη αμφιβίων. Στον ευρύτερο χώρο του Καλλιδρόμου υπάρχουν αρκετά αρχαιολογικά και
πολιτιστικά αξιοθέατα. ‘Ένα ιστορικό μνημείο, η Μονή Δαμάστας βρίσκεται μέσα στα όρια
της περιοχής.
Σημασία της περιοχής του έργου για τη βιοποικιλότητα
Το σημαντικότερο στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος στο Καλλίδρομο είναι η παρουσία
μεγάλων περιοχών καλά διατηρημένων ενδιαιτημάτων με χαμηλό επίπεδο όχλησης.
Σε επίπεδο τοπίου, η σημασία της τοποθεσίας έχει αναβαθμιστεί από τη σύνδεση με το
ευρύτερο οικοσύστημα του Σπερχειού (ΕΖΔ GR2440002 και ΖΕΠ GR2440005), και με τα
οικοσυστήματα της Οίτης (ΕΖΔ GR2440004 και ΖΕΠ GR240007). Η έλλειψη λεπτομερών
στοιχείων εμποδίζει την αξιόπιστη αξιολόγηση της περιοχής.
Οικότοποι: Στην περιοχή καταγράφονται 14 τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος I της
Οδηγίας 92/43/EΟΚ, τρία από αυτά ως ενδιαιτήματα προτεραιότητας (3170*, 6210*,
9530*). Τα μεσογειακά εποχικά λιμνία (3170*) είναι εξαιρετικά σημαντικά σε περιφερειακό
και εθνικό επίπεδο. Για πλήρη περιγραφή της σημασίας των εποχικών λιμνίων σε μεγάλα
υψόμετρα της Κεντρικής Ελλάδας παρακαλώ ανατρέξτε στην περιγραφή της περιοχής
GR2440004.
Χλωρίδα: Τουλάχιστον 15 ενδημικά ελληνικά taxa έχουν καταγραφεί εδώ, δύο από τα
οποία (Onosma stridii, Polygonum papillosum) είναι στενότοπα ενδημικά της Στερεάς
Ελλάδας. Επίσης απαντάται μεγάλος αριθμός βαλκανικών ενδημικών ειδών, μεταξύ τους
και το σπάνιο Haplophyllum coronatum. Επιπλέον η τοποθεσία φιλοξενεί το φυτό Ruscus
aculeatus που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Οδηγίας 92/43/EΟΚ και 26 taxa
ορχιδεών που προστατεύονται από τη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Ειδών της
Άγριας Πανίδας (CITES).
Ορνιθοπανίδα: Η περιοχή φιλοξενεί 7 είδη πτηνών του Παραρτήματος I της Οδηγίας
79/409/EΟΚ (1 επιδημητικό και 6 φωλιάζοντα) και τουλάχιστον 16 μεταναστευτικά είδη. Η
παρουσία άφθονων γέρικων πεύκων και ελάτων αυξάνει την αξία της τοποθεσίας για τους
δρυοκολάπτες.
Θηλαστικά: Η περιοχή φιλοξενεί 3 απειλούμενα στην Ελλάδα είδη που προστατεύονται και
από τη Σύμβαση της Βέρνης (Παράρτημα II). Ο Λύκος, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II της
οδηγίας 92/43/EΟΚ.
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Αμφίβια και Ερπετά: Η περιοχή φιλοξενεί 17 είδη προστατευόμενων από τη Σύμβαση της
Βέρνης (Παράρτημα II). Τρία είδη, η Κιτρινομπομπίνα, η Γραικοχελώνα και η Μεσογειακή
χελώνα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II της Οδηγίας 92/43/EΟΚ.
Ασπόνδυλα: Η τοποθεσία φιλοξενεί ένα είδος, το Saturnia pyri, που κατατάσσεται ως
σπάνιο στην Ευρώπη.
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1.3.

Η ΑΡΚΟΥΔΑ (Ursus arctos*) ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΤΗ

Η καφέ αρκούδα είναι το πιο μεγάλο χερσαίο θηλαστικό της Ευρώπης. Έχει μήκος από 1,70
έως 2 μέτρα και ζυγίζει από 60 έως 250 κιλά, ανάλογα με το φύλο και την εποχή του
χρόνου. Σε φυσιολογικές συνθήκες ζει περίπου 25 χρόνια. Η αρκούδα έχει εξαιρετική
μνήμη, νοημοσύνη και όσφρηση, πολύ καλή ακοή και όχι τόσο καλή όραση. Ο ζωτικός της
χώρος είναι 100-150 χλμ2 για ένα θηλυκό και έως και παραπάνω από 400 χλμ2 για ένα
αρσενικό άτομο και οριοθετεί την επικράτειά της με τα ούρα και τα κόπρανά της, με
σημάδια στους φλοιούς των δένδρων αλλά και με τρίψιμο σε δέντρα και στύλους της ΔΕΗ
και του ΟΤΕ. Η θηλυκή αρκούδα γεννά το χειμώνα, κάθε δύο ή τρία χρόνια, από ένα έως
δύο και σπάνια τρία μικρά. Τα νεογέννητα αρκουδάκια είναι τυφλά και γυμνά και ζυγίζουν
μόλις 200-300 γραμμάρια. Εάν η μητέρα τους σκοτωθεί σε αυτό το στάδιο της ζωής τους,
πεθαίνουν σε διάστημα 15-20 λεπτών. Σε κάθε περίπτωση, οι πιθανότητες να επιβιώσουν
τα μικρά αρκουδάκια τον πρώτο χρόνο της ζωής τους είναι μόλις 50%.
H αρκούδα συχνά συμβιώνει με τους κατοίκους των ορεινών περιοχών και η επικράτειά της
ενδέχεται να βρίσκεται στα όρια κατοικημένων περιοχών, ή ακόμη και να περιλαμβάνει
περιοχές κατοίκησης καθώς και γεωργικής και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Αν δεν
ενοχληθεί, ακολουθεί συγκεκριμένη ρουτίνα στις καθημερινές της μετακινήσεις:
χρησιμοποιεί την ίδια όχθη ρεματιάς και τον δασικό δρόμο για τις μετακινήσεις της, το ίδιο
μονοπάτι για να πάει στη φωλιά της, τους ίδιους οπωρώνες για να βρει φρούτα. Η όρθια
στάση της είναι συμπεριφορά ανίχνευσης και καλύτερης αντίληψης του χώρου ή και φόβου
και όχι εκδήλωση επίθεσης. Η καφέ αρκούδα είναι το είδος αρκούδας με την πιο ευρεία
κατανομή παγκοσμίως. Μέχρι πρόσφατα, η κατανομή του είδους κάλυπτε το μεγαλύτερο
μέρος της βόρειας Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου του βόρειου Μεξικού, την Ευρώπη,
την Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη βόρεια Αφρική. Λόγω της αρνητικής επίδρασης όμως των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων, πολλοί πληθυσμοί του είδους αποδεκατίστηκαν· η καφέ
αρκούδα εξαφανίστηκε σταδιακά από πολλές περιοχές της Ευρώπης, ενώ η ακριβής
χρονολογία εξαφάνισης του είδους από τη βόρεια Αφρική δεν είναι γνωστή, αλλά εικάζεται
ότι επιζούσε μέχρι τον 15ο αιώνα στη χερσόνησο του Σινά στην Αίγυπτο και τα μέσα του
18ου αιώνα στην Αλγερία και το Μαρόκο.
Έως τον 17ο αιώνα, η κατανομή της αρκούδας στην Ελλάδα έφτανε έως την Πελοπόννησο.
Σήμερα, ο ελάχιστος πληθυσμός της αρκούδας στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 350-400 άτομα
που ζουν κυρίως στις περιοχές της Πίνδου και της Ροδόπης, σχηματίζοντας δύο πυρήνες
πληθυσμού που δεν επικοινωνούν πλέον μεταξύ τους. Ενθαρρυντικό για τον πληθυσμό της
αρκούδας στην Ελλάδα είναι πως μετά από πολύχρονες προσπάθειες για την προστασία της
και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και της πολιτείας, υπάρχουν
σημαντικές περιοχές στις οποίες επανεμφανίστηκε η αρκούδα μετά από 60 και πλέον
χρόνια, όπως ο ορεινός άξονας Βόρα – Βερμίου - Πιερίων και Ολύμπου αλλά και σε
ορεινούς όγκους της Στερεάς Ελλάδας όπως o Τυμφρηστός, τα Βαρδούσια και η Οίτη. Το
γεγονός αυτό δεν πρέπει να προκαλεί εφησυχασμό αλλά συνέχεια των δράσεων για την
προστασία του είδους.
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Χάρτης κατανομής της αρκούδας στην Ευρώπη (http://www.lcie.org)

Χάρτης κατανομής των ζημιών σε μελισσοσμήνη από την αρκούδα
(Karamanlidis et al, 2011)
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Ειδικά για την περιοχή της Οίτης η παρουσία της αρκούδας στην περιοχή της Οίτη έχει
περιστασιακό και εποχιακό χαρακτήρα. Η παρουσία της δίνει επιπρόσθετη φυσική αξία
στην περιοχή τόσο με την αύξηση των σημαντικών ειδών της άγριας πανίδας της περιοχής
και των γενικότερων χαρακτηριστικών της Βιοποικιλότητας, όσο και με το ιδιαίτερα
σημαντικό το γεγονός ότι η αρκούδα έχει την νοτιότερη εξάπλωσή του Δυτικού πληθυσμού
της στα Βαλκάνια (πληθυσμός Δειναρικών Άλπεων – Πίνδου) και κατ΄ επέκταση και στην
Ευρώπη. Για αυτό και επιβάλλεται η αντιμετώπιση των πιθανών προβλημάτων συνύπαρξης
που δημιουργούνται με την παρουσία της.

1.4. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Α.10: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ URSUS ARCTOS
Η δράση αυτή έχει ως στόχο να επιβεβαιώσει την παρουσία και να αξιολογήσει την
κατάσταση του πληθυσμού της Καφέ Αρκούδας (Ursus arctos*), η οποία έχει εντοπισθεί
αρκετές φορές στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Οίτης και μία φορά στην περιοχή του
Καλλίδρομου τα τελευταία χρόνια καθώς υπάρχουν αναφορές για την παρουσία της το
1997, 1998 καθώς κάθε χρόνο τις περιόδους 2003 - 2006 και 2008-2010. Επιπλέον, η δράση
έχει στόχο και την παράλληλη αξιολόγηση των σημαντικών φυσικών χαρακτηριστικών της
περιοχής όπως την παρουσία άγριων καρποφόρων δέντρων ως βασικές διατροφικές πηγές
για την αρκούδα, αλλά και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων της περιοχής, όπως η
κτηνοτροφική δραστηριότητα και η μελισσοκομία. Η εκτίμηση της δυναμικής του
πληθυσμού και της χρήσης του βιοτόπου της Οίτης από την αρκούδα, είναι ιδιαίτερα
σημαντική για το είδος, καθώς η παρουσία της έχει ένα οριακό και περιστασιακό
χαρακτήρα και απαιτείται η κατανόηση των βιολογικών παραμέτρων που την καθορίζουν.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων συγκεντρώθηκαν οι σχετικές πληροφορίες με
σκοπό να παραχθούν, μετά από ανάλογη επεξεργασία:
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται τόσο για το νομικό πλαίσιο για την
προστασία της αρκούδας (Δράση C10), όσο και για τις κατάλληλες ενέργειες
διαχείρισης (στο πλαίσιο της δράσης C.9 του έργου) όπως η ενίσχυσης προληπτικών
μέτρων για τις ζημιές στις παραγωγικές διαδικασίες όπως η επαναδιάδοση του
Ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου και η παροχή ηλεκτροφόρων περιφράξεων καθώς και
ενίσχυση των φυσικών διατροφικών πηγών όπως τα άγρια καρποφόρα με
συγκεκριμένες δράσεις εμπλουτισμού των βιοτόπων της αρκούδας με είδη της
άγριας χλωρίδας.
2. Τα πρωτοκόλλα παρακολούθησης (στο πλαίσιο της δράσης δράση D.5 του έργου)
του πληθυσμού της αρκούδας στην περιοχή του προγράμματος με πρωταρχικό
στόχο την εκτίμηση της κατάστασης του πληθυσμού της αρκούδας.
Με την επίτευξη όλων των παραπάνω επιδιώκεται η διαμόρφωση των μέγιστων
δυνατών ευνοϊκών συνθηκών για την ομαλή συνύπαρξη του ανθρώπου με την αρκούδα
και τη διατήρησή της στο νοτιότερο σημείο παρουσίας της στην Ευρώπη.
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2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
2.1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Για την οργάνωση της υλοποίησης του έργου η ομάδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ περιελάμβανε τους
παρακάτω συνεργάτες:
 Λάζαρος Γεωργιάδης Βιολόγος, συντονιστής και επιστημονικός υπεύθυνος. Από 1η
Απριλίου 2014 αντικαταστάθηκε από τον Νίκο Γραμμενόπουλο, Διευθυντή του
Περιβαλλοντικού Κέντρου του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ.
 Αλέξανδρος Καραμανλίδης, Δρ Βιολόγος, επιστημονική εποπτεία για τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ
 Δημήτρης Μπούσμπουρας, Βιολόγος επιστημονική εποπτεία για τον ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ
 Χριστάκης Ευαγγέλου, Δρ Δασολόγος, σύμβουλος δασικής διαχείρισης
 Γιώργος Παπακώστας, Ειδικός Δασικής Προστασίας, Ομάδα Πεδίου
 Κώστας Στεφανίδης, Εκπαιδευτής Ζώων, Ομάδα Πεδίου
 Μελίνα Αυγερινού, Εκπαιδευτής Ζώων, Υπεύθυνη Ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου.
Οι συνεργάτες Αλέξανδρος Καραμανλίδης και Δημήτρης Μπούσμπουρας έχουν τη γενική
εποπτεία του έργου από την πλευρά του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τον
συντονιστή με τον οποίο οργανώνουν και ειδικές συναντήσεις για τα θέματα του
προγράμματος. Την ομάδα πλαισιώνουν ο Δρ Δασολόγος Χριστάκης Ευαγγέλου ο οποίος
συμμετέχει ενεργά στις δράσεις C9 με την εκπόνηση της μελέτης για την εμπλουτισμό των
άγριων καρποφόρων για την βελτίωση της τροφικής διαθεσιμότητας του βιοτόπου για την
αρκούδα και η Μελίνα Αυγερινού για θέματα που αφορούν τον Ελληνικό Ποιμενικό Σκύλο.
Οργανόγραμμα επιστημονικής ομάδας ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ
Συντονιστής προγράμματος: Λάζαρος Γεωργιάδης/Νίκος
Γραμμενόπουλος
Επιστημονική εποπτεία ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ: Αλέξανδρος Καραμανλίδης

Επιστημονική εποπτεία ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ: Δημήτρης Μπούσμουρας
Σύμβουλος Δασικής Διαχείρισης: Χριστάκης ευγαγγέλου
Ομάδα Πεδίου: Γιώργος Παπακώστας
Ομάδα πεδίου και εκτροφή Ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου: Κώστας
Στεφανίδης
Υπεύθυνη Ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου: Μελίνα Αυγερινού
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Η συλλογή των δεδομένων οργανώθηκε με οργάνωση επισκέψεων πεδίου και καταγραφή
των δεδομένων παρουσίας της αρκούδας (ίχνη, περιττώματα, παρουσία τριχών,
γρατσουνιές στα δέντρα, κ.λπ.), αλλά και συστηματική επαφή, ενημέρωση και συνεργασία
με τους ντόπιους παραγωγούς και αλλά και τις τοπικές υπηρεσίες και τους φορείς. Για την
συλλογή των δεδομένων διαμορφώθηκε ειδικό δελτίο καταγραφής πληροφοριών
(Παράρτημα Ι).

2.2. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την συγκέντρωση των δεδομένων παρουσίας της αρκούδας στην περιοχή
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις πεδίου και επικοινωνία με κατοίκους και κυρίως με
κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους αλλά και συνεχείς επαφές με ανάπτυξη συνεργασίας με
τις τοπικές υπηρεσίες και τους φορείς.
Ο αρχικός σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των επισκέψεων στόχευε σε 4 επισκέψεις
κατά το 2013, του μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Ιούνιο και Αύγουστο ως τελευταία
συμπληρωματική επίσκεψη. Λόγω όμως των δυσμενών καιρικών συνθηκών η επίσκεψη
του Μαρτίου αναβλήθηκε, ενώ η επόμενη προγραμματισμένη για τον Απρίλιο (23-25
Απριλίου) δεν πραγματοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης του οχήματος και επιστροφής της
ομάδας πεδίου. Συνολικά μέσα στο 2013 πραγματοποιήθηκαν 4 επισκέψεις στην περιοχή
του προγράμματος σε συνδυασμό και με τις ανάγκες των υπόλοιπων δράσεων του
προγράμματος για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής οικονομίας κλίμακας, ενώ μία ακόμα
συμπληρωματική έγινε τον Ιανουάριο του 2014 παράλληλα με την εκδήλωση παρουσίασης
του προγράμματος στην Αμφίκλεια (17-18 Ιανουαρίου).
Η πρώτη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 18, 19 και 20 Ιουνίου από τους συνεργάτες
Γιώργο Παπακώστα και Κώστα Στεφανίδη. Την Τρίτη 18 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε
συνάντηση με στελέχη του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Οίτης και μια επίσκεψη
πεδίου στις περιοχές του Καπνόφυτου και Καστανιάς με συνάντηση, ενημέρωση κατοίκων
και συλλογή δεδομένων. Την Τετάρτη 19 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη με τους
φύλακες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Οίτης στην Δυτική και Νότια περιοχή
του προγράμματος της Οίτης και κάλυψη της ζώνης της περιοχής του Νεοχωρίου, του
Πύργου, της Καταβόθρας μέχρι την Πυρά του Ηρακλέους και την Παύλιανη. Την Πέμπτη 20
Ιουνίου καλύφθηκε η ανατολική περιοχή της Οίτης με επίσκεψη στην περιοχή της
Παύλιανης και του Κουμαριτσίου με συνάντηση, ενημέρωση κατοίκων και συλλογή
δεδομένων, ενώ έγιναν και συναντήσεις με στελέχη της Δασικής Υπηρεσίας, του ΕΛΓΑ στη
Λαμία, τους Προέδρους Μελισσοκόμων Στερεάς Ελλάδας και Φθιώτιδας, τον Πρόεδρο
Κτηνοτρόφων Λαμίας, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και κατοίκους της περιοχής. Τα
δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από την πρώτη επίσκεψη της Ομάδας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ
έδωσαν το συμπέρασμα ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 δεν υπήρχε παρουσία της
αρκούδας στην περιοχή και ότι η τελευταία παρουσία ήταν το Δεκέμβριο του 2012 ενώ
διασταυρώθηκαν και καταγράφηκαν και αποδεδειγμένες ζημίες από τον ΕΛΓΑ σε
μελισσοσμήνη το καλοκαίρι του 2012. Οι πληροφορίες για την πλησιέστερη παρουσία της
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αρκούδας για το πρώτο εξάμηνο του 2013 αφορούσαν τις περιοχές του Αθανάσιου Διάκου
και των Βαρδουσίων γενικότερα σε σημεία αρκετά δυτικότερα από την περιοχή το
προγράμματος.
Η δεύτερη επίσκεψη στην περιοχή συνδυάστηκε με τη συνάντηση των εταίρων του
προγράμματος στην Οίτη στις 25 και 26 Ιουλίου κατά την οποία συγκεντρώθηκαν επιπλέον
πληροφορίες για πρώτη παρουσία αρκούδων στη περιοχή για το 2013 με ζημίες αρκούδων
σε μελίσσια στην Θέση της Πυράς του Ηρακλή (ένα μελίσσι) στις αρχές Ιουλίου και στη θέση
βρύσες 6 χλμ νότια της Παύλιανης στις αρχές Μαΐου (τρία μελίσσια). Στην ίδια επίσκεψη
βρέθηκε μελισσοκομική μονάδα με ηλεκτροφόρα περίφραξη για προστασία από την
αρκούδα (περίπου 1 χλμ βόρεια από τα Πυρά του Ηρακλή), αλλά και αναποδογυρισμένες
πέτρες χωρίς να μπορεί να διαπιστωθεί αν είναι από αρκούδα ή από αγριογούρουνο, αφού
δεν βρέθηκαν παράλληλα άλλα βιοδηλωτικά σημάδια αρκούδας (ίχνη, περιττώματα, τρίχες,
σημάδια σε δένδρα κτλ).
Η τρίτη και η τέταρτη επίσκεψη στην περιοχή κατά τις οποίες συγκεντρώθηκαν επιπλέον
δεδομένα για την παρουσία της αρκούδας πραγματοποιήθηκαν, την 1η Νοεμβρίου κατά την
1η διανομή κουταβιών Ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου σε κτηνοτρόφους της περιοχής (Δράση
C9) και στις 20-22 Νοεμβρίου σε συνδυασμό με την 2η Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών
του προγράμματος στη Λαμία και επισκέψεις πεδίου στις περιοχές της Υπάτης, Καστανιάς
και Νεοχωρίου. Οι επισκέψεις αυτές έδωσαν νέες πληροφορίες για την παρουσία της
αρκούδας στο 2ο εξάμηνο του 2013 στη περιοχή της Οίτης στα τέλη Αυγούστου-αρχές
Σεπτεμβρίου τόσο στη Δυτική (Νεοχώρι) όσο και στην Ανατολική Οίτη (περιοχές οικισμών
Παύλιανης και Οίτης) και τον Οκτώβριο στην περιοχή της Καστανιάς.
Κατά το 2014 έγιναν τρεις ακόμα επισκέψεις. Η πρώτη έγινε συμπληρωματικά και
παράλληλα με την εκδήλωση της παρουσίασης του προγράμματος στην Αμφίκλεια (18
Ιανουαρίου 2014), πραγματοποιήθηκαν στις 17 Ιανουαρίου συναντήσεις με στελέχη του
ΕΛΓΑ, της Δασικής Υπηρεσίας και τους προέδρους των Κτηνοτρόφων και Μελισσοκόμων
Φθιώτιδας. Η δεύτερη επίσκεψη έγινε κατά την παράδοση των κουταβιών ελληνικού
ποιμενιού στις 16-17 Σεπτεμβρίου και η τρίτη πραγματοποιήθηκε στις 22-23 Σεπτεμβρίου
στο πλαίσιο της οριστικοποίησης των θέσεων φυτεύσεων των άγριων καρποφόρων με το
συνεργάτη Χριστάκη Ευαγγέλου.

2.3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Παράλληλα με τις επισκέψεις στο πεδίο και ευρύτερα στην περιοχή, αξίζει να σημειωθεί
πως και συνεργάτες των υπόλοιπων ερευνητικών ομάδων του έργου κατέγραψαν
σημαντικές παρατηρήσεις παρουσίας της αρκούδας κατά την ερευνητική τους
δραστηριότητα στην περιοχή.
Με αυτό τον τρόπο η πρώτη πληροφορία για την παρουσία της αρκούδας στην περιοχή
συγκεντρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2012 όταν στις 7 Δεκεμβρίου ο συνεργάτης ορνιθολόγος
της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, Χαράλαμπος Αλιβιζάτος παρατήρηση και
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φωτογράφησε ίχνη αρκούδων πάνω σε χιόνι στην περιοχή του Κθαρορέματος. Παραπλήσια
επιβεβαίωση έδωσε και η τελευταία ανεύρεση ιχνών αρκούδας από την Ερευνητική Ομάδα
του ΕΛΓΟ Δήμητρα (Γιώργος Λυριτζής, Γιώργος Μάντακας και Νίκος Προύτσος) κατά την
επίσκεψη πεδίου στη θέση Φακίτσα για συλλογή εμβολίων Juniperus foetidissima. Οι
καταγραφές αυτές, εκτός από την αξία τους ως αποδεικτικό της παρουσίας της αρκούδας
στην περιοχή, έχουν πολύ μεγάλη σημασία και σε σχέση με τη χρονική της διάσταση και
την εποχή της παρατήρησης, αφού αποδεικνύει τη χρήση της περιοχής του έργου από το
είδος και ειδικά της προστατευόμενης περιοχής ως χώρο διαχείμασης. Επιπλέον σημαντική
είναι και η συμβολή διαφόρων μελετητών – επισκεπτών στην περιοχή της Οίτης, όπως ο
Βιολόγος Θόδωρος Κομηνός ο οποίος παρείχε σχετική πληροφορία για την παρουσία της
αρκούδας στην περιοχή κατά τον Οκτώβριο του 2014.
2.4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Παράλληλα με την υλοποίηση των επισκέψεων στην ευρύτερη περιοχή του προγράμματος
και την πραγματοποίηση συνεντεύξεων με ντόπιους κατοίκους και κυρίως με κτηνοτρόφους
και μελισσοκόμους, ενώ πραγματοποιήθηκε και μία ανάπτυξη μόνιμης επικοινωνίας με
φορείς και υπηρεσίες έτσι ώστε να συγκεντρώνονται και να διασταυρώνονται στο μέγιστο,
οι διαθέσιμες δυνατές πληροφορίες για την παρουσία της αρκούδας στην περιοχή. Οι
βασικοί φορείς αυτοί είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Δασική Υπηρεσία Φθιώτιδας
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης
ΕΛΓΑ Λαμίας
ΕΛΓΑ Φωκίδας
Σύλλογος Κτηνοτρόφων Φθιώτιδας
Σύλλογος Μελισσοκόμων Φθιώτιδας
Δήμο Λαμίας και πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων

Από τους παραπάνω φορείς, η επαφή με τον καθένα έχει την δική του αξία, σημαντικότερη
όμως και πιο καταλυτική είναι η συνεργασία με τα Υποκαταστήματα Λαμίας και Αγρινίου τα
στελέχη των οποίων έχουν την δυνατότητα τόσο για την επίσημη αναγνώριση των ζημιών
από την αρκούδα, όσο και για την καταγραφή και διατήρηση στο αρχείο τους όλων των
περιστατικών με ζημιές αρκούδων στην ζωική και φυτική παραγωγή στην ευρύτερη περιοχή
του προγράμματος. Αντίστοιχα κομβική σε στενότερη τοπική κλίμακα μέσα στα όρια των
προστατευόμενων περιοχών του προγράμματος είναι η συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία
Φθιώτιδας και το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης.
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3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Τα αποτελέσματα της δράσης παρουσιάζονται με την μορφή των παρακάτω παραδοτέων
του έργου:
1.
2.
3.
4.

Κατάσταση του πληθυσμού της αρκούδας
Νομικό πλαίσιο προστασίας της αρκούδας
Προδιαγραφές για την διαχείριση της κατάστασης του πληθυσμού της αρκούδας
Προδιαγραφές για την παρακολούθηση του πληθυσμού της αρκούδας

3.1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΟΙΤΗΣ
3.1.1. Ανάλυση δεδομένων
Η συγκέντρωση των δεδομένων για την παρουσία της αρκούδας στην περιοχή αφορούσε
την τρέχουσα περίοδο των δύο χρόνων της υλοποίησης του προγράμματος, καθώς και τα
δύο προηγούμενα χρόνια. Μαζί με την τρέχουσα χρονιά του 2014 τα δεδομένα
δημιουργούν την εικόνα της τρέχουσας πενταετίας.
Οι κατηγορίες των πληροφοριών για την αρκούδα που συγκεντρώθηκαν από τους
κατοίκους και τους φορείς της περιοχής αφορούσαν:
1.
2.
3.
4.

Βιοδηλωτικά ίχνη: (ίχνη, σημάδια, περιττώματα, τρίχες)
Άμεση παρατήρηση αρκούδας από τον ερωτώμενο
Προφορική πληροφορία από τρίτο πρόσωπο
Ζημιές στη φυτική ή ζωική παραγωγή.

Για την ευρύτερη και συνολικότερη εικόνα της κατάστασης του πληθυσμού της αρκούδας
συγκεντρώθηκαν δεδομένα και για γειτονικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων
Ευρυτανίας και Φωκίδας, ενώ για την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας όλες οι αναφορές
αφορούσαν την περιοχή της Οίτης.
Για την περιοχή της Οίτης συγκεντρώθηκαν 32 καταγραφές παρουσίας αρκούδας, ενώ 69
αφορούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις Περιφερειακές
Ενότητες Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας. Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί πως τα
δεδομένα για τις περιοχές εκτός της Οίτης είναι ενδεικτικά και κυρίως αφορούν δεδομένα
καταγραφής ζημιών από τον ΕΛΓΑ τα οποία είναι και τα πιο αξιόπιστα, εκτός από τις άμεσες
καταγραφές ιχνών από τους συνεργάτες του προγράμματος. Τα υπόλοιπα δεδομένα είναι
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πληροφορίες των κατοίκων της περιοχής της Οίτης για τις γειτονικές περιοχές, καθώς η
συγκέντρωσή τους πραγματοποιήθηκε αυστηρά εντός των ορίων της περιοχής υλοποίησης
του προγράμματος.
Στο Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την περιοχή της Οίτης η οποία είναι και
η μόνη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας με παρουσία αρκούδας.

Πίνακας 1. Δεδομένα παρουσίας αρκούδας στην Φθιώτιδα (Οίτη)
Βιοδηλωτικά
ίχνη

Άμεση
παρατήρηση
αρκούδας

Προφορική
πληροφορία

Ζημιές
(όλες σε
μελισσοσμήνη)

Ετήσια
σύνολα

1

1

2010
2011

0

2012

1

2013

5

2014

2

8

1

0

7

9

2

7

14

1

1

4

8

2

3

19

32

Σε σχέση με την παρουσία της αρκούδας στο χρόνο φαίνεται πως τα δύο προηγούμενα
χρόνια πριν από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος, υπάρχει μια ελάχιστη
παρουσία με μία μόνο αναφορά για ζημιές σε μελισσοσμήνη το 2010. Στις χρονιές
υλοποίησης του προγράμματος υπάρχει μια σταθερή παρουσία ζημιών (7 ανά έτος σε
μελισσοσμήνη) τα δύο πρώτα χρόνια και μείωση κατά το 2014 (4), ενώ το 2013 υπάρχουν οι
περισσότερες πληροφορίες για ίχνη (5).
Συνολικά όπως φαίνεται και στο γράφημα 1 οι ζημιές αφορούν το 59% των δεδομένων και
τα ίχνη 25%. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει και μία άμεση παρατήρηση αρκούδας το
καλοκαίρι του 2012 στην περιοχή της Καταβόθρας από κάτοικο του Αργυροχωρίου, ενώ η
δεύτερη άμεση παρατήρηση αρκούδας αφορά άκουσμα μουγκρητού αρκούδας από
κάτοικο της Παύλιανης τον Ιούλιο του 2014.
Σε περιφερειακό επίπεδο εκτός από την Φθιώτιδα τα δεδομένα για παρουσία αρκούδας
που συγκεντρώθηκαν αφορούν και στις Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας και Φωκίδας
με τα περισσότερα (63 από τα 69) να είναι από την Φθιώτιδα και την Ευρυτανία (Πίνακας 2
και Γράφημα 2).
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Γράφημα 1 . Κατηγορίες δεδομένων παρουσία
αρκούδας στην Οίτη
Ίχνη
25%
Άμεση
παρατήρηση
6%

Ζημιά
59%
Προφορική
πληροφορία
10%

Πίνακας 2. Παρουσία αρκούδας στις ΠΕ Φθιώτιδας,
Ευρυτανίας και Φωκίδας
Ευρυτανία

Φθιώτιδα (Οίτη)

Φωκίδα

Ετήσια σύνολα

2010

6

1

0

7

2011

7

0

0

7

2012

10

9

2

21

2013

5

14

0

19

2014

3

8

4

15

31

32

6

69
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Γράφημα 2. Παρουσία αρκούδας στις ΠΕ
Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας
40

32

31

30
20
6

10
0
Ευρυτανία

Φθιώτιδα

Φωκίδα

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν έχουν καταγραφεί ζημιές από αρκούδες μέχρι και το 2013
στο Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στο Αγρίνιο το οποίο και είναι αρμόδιο για την συγκεκριμένη
περιοχή (Παράρτημα ΙΙ), ενώ το 2014 υπάρχουν 4 ζημιές στην Περιοχή των Βαρδουσίων
(τηλ. επικ με ΕΛΓΑ Αγρινίου).
Από τις κατηγορίες δεδομένων παρουσίας αρκούδας σε περιφερειακό επίπεδο, οι ζημιές
είναι η μεγαλύτερη κατηγορία σε ποσοστό 83% και τα ίχνη με ποσοστό 13% (Πίνακας 3 και
Γράφημα 3).

Πίνακας 3. Δεδομένα παρουσίας αρκούδας στις ΠΕ Φθιώτιδας,
Ευρυτανίας και Φωκίδας
Άμεση
Βιοδηλωτικά
παρατήρηση
ίχνη
αρκούδας

Προφορική
πληροφορία

Ζημιές

Ετήσια
σύνολα

2010

0

0

0

7

7

2011

0

0

0

7

7

2012

1

1

0

19

21

2013

5

0

2

12

19

2014

2

1

3

9

15

8

2

5

54

69
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Γράφημα 3. Αναλογία παρουσίας αρκούδας στις
ΠΕ Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας
Ζημιά
78%
Ίχνη
12%

Άμεση
παρατήρηση
3%

Προφορική
πληροφορία
7%

Από το σύνολο των 54 ζημιών στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες οι 19 (35,2%) αφορούν την
περιοχή της Οίτης (Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας) οι οποίες είναι όλες σε
μελισσοσμήνη. Σε «περιφερειακό» σύνολο οι ζημιές αφορούν κυρίως τα μελισσοσμήνη
(52%) και αγελάδες (43%), ενώ μικρό είναι το ποσοστό των ζημιών σε αιγοπρόβατα (5%).

Πίνακας 4. Ανάλυση των ζημιών αρκούδας στις ΠΕ Φθιώτιδας,
Ευρυτανίας και Φωκίδας
Αγελάδες Μελισσοσμήνη Αιγοπρόβατα

Ετήσια Σύνολα

2010

4

2

1

7

2011
2012
2013
2014

5
9
3
2
23

1
10
9
6
28

1
0
0
1
3

7
19
12
9
54
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Γράφημα 4. Ζημιές από αρκούδα στις ΠΕ Ευρυτανίας,
Φθιώτιδας και Φωκίδας
Αιγοπρόβατα
5%

Μελισσοσμήνη
52%

Αγελάδες
43%

Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σημαντική η αξιολόγηση της παρουσίας της αρκούδας στην
περιοχή του προγράμματος μέσα στο χρόνο. Με βάση την καταγραφή των δεδομένων ανά
μήνα φαίνεται ότι η εμφανίζει παρουσία όλο σχεδόν το χρόνο με κύρια περίοδο από τον
Μάιο έως τον Οκτώβριο (γράφημα 5).

Γράφημα 5. Παρουσία της αρκούδας στην Οίτη
μέσα στο χρόνο
8
7
6

2014

5

2013

4
3

2012

2

2011

1

2010

0
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Σε σχέση με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που επηρεάζονται από την παρουσία της
αρκούδας και αποτελούν προϋποθέσεις δημιουργίας προβλημάτων και κατάστασης
σύγκρουσης, έγινε μια καταγραφή -σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και
τους Συλλόγους Κτηνοτρόφων και Μελισσοκόμων Φθιώτιδας- τόσο των κτηνοτρόφων, όσο
και των μελισσοκόμων που έχουν εγκαταστάσεις στην περιοχή του προγράμματος.
Η εικόνα των κτηνοτρόφων δείχνει ένα σύνολο 34 επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται
στην περιοχή με κύριες περιοχές κτηνοτροφικής δραστηριότητας τις δυτικές και τις
κοινότητες Νεοχωρίου και Καστανιάς (Γράφημα 6). Επιπλέον είναι σημαντικό να γίνει
αναφορά και στο σύνολο του ζωικού κεφαλαίου το οποίο υπάρχει στην περιοχή και
ανέρχεται σε πάνω από 10.000 κεφάλια με μεγαλύτερο ποσοστό τα πρόβατα (65%)
(Γράφημα 7).
Η εικόνα των μελισσοκόμων παρουσιάζει ένα σύνολο 47 μελισσοκόμων με τις
μελισσοκομικές τους μονάδες να κατανέμονται ομοιόμορφα στην ευρύτερη περιοχή της
Οίτης (Παύλιανη 21%, Ελευθεροχώρι 30%, Κουμαρίτσι 15%, Πύργος 19%, Νεοχώρι
13%)(Γράφημα 8). Μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους κτηνοτρόφους είναι η προέλευσή
τους καθώς οι περισσότεροι είναι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Περιφερειακής
Ενότητας Φθιώτιδας με το 60% να είναι από την πόλη της Λαμίας, ενώ όλοι σχεδόν (90%) οι
κτηνοτρόφοι είναι κάτοικοι της περιοχής της Οίτης.
Γράφημα 6.Κατανομή των κτηνοτρόφων ανά Κοινότητα στην
περιοχή της Οίτης
Γοργοπόταμος
6%

Κουμαρίτσι
9%

Καστρυώτισσα
9%

Παύλιανη
3%

Οίτη
3%
Καστανιά
20%

Κομποτάδες
6%

Μιξάτες
6%

Αργυροχώρι
6%

Νεοχώρι
32%
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Γράφημα 7 . Τα είδη των κτηνοτροφικών ζώων στην περιοχή
της Οίτης. Σύνολο 10.300
Αίγες
24%

Πρόβατα
65%

Αγελάδες
11%

Γράφημα 8. Περιοχές μελισσοκομικής δραστηριότητας στην Οίτη
Περιφ. Προς
Αμφισσα
(Φωκίδα)
2%
Πύργος Υπάτης
19%

Νεοχώρι
13%

3.1.2.

Παύλιανη
21%
Ελευθεροχώρι
30%

Κουμαρίτσι
15%

Συμπεράσματα

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω δεδομένα και την ανάλυσή τους η αρκούδα υπάρχει στην
περιοχή της Οίτης και η παρουσία της μπορεί να χαρακτηριστεί εποχιακή και με σταθερές
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διακυμάνσεις. Μεγάλης σημασίας, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι οι καταγραφές των
ιχνών λίγο πριν (Δεκέμβριος 2012) ή μετά (Μάρτιος 2014) από την περίοδο του χειμέριου
ύπνου οι οποίες εκτός από την αξία τους ως αποδεικτικό της παρουσίας της αρκούδας στην
περιοχή, έχουν πολύ μεγάλη σημασία και σε σχέση με τη χρονική της διάσταση και την
εποχή της παρατήρησης, αφού αποδεικνύει τη χρήση της περιοχής του έργου από το είδος
και ειδικά της προστατευόμενης περιοχής ως χώρο διαχείμασης του είδους.
Τα δεδομένα σε περιφερειακό επίπεδο αναδεικνύουν την δυτική-βορειοδυτική κατεύθυνση
της ζώνης σύνδεσης της περιοχής του προγράμματος με την κύρια ζώνη κατανομής της
αρκούδας στην Ελλάδα, μέσω της περιοχής της Ευρυτανίας και τον διάδρομο επικοινωνίας
για τον τοπικό πληθυσμό. Η περιοχή της Φωκίδας αποτελεί ένα ακόμα νοτιότερο σημείο
εξάπλωσης της αρκούδας στην Ελλάδα, αλλά με τυχαία και εξαιρετικά σποραδική παρουσία
του είδους.
Επιπλέον σε σχέση με την πληθυσμιακή κατάσταση του είδους στην περιοχή το γεγονός ότι
δεν έχει αναφερθεί ποτέ περίπτωση παρουσίας δύο αρκούδων ή θηλυκού με μικρό ή μικρά
-και σε συνδυασμό όλα τα παραπάνω δεδομένα- ενισχύει την εκτίμηση για παρουσία πολύ
αριθμού αρκούδων (1-2) με πιο μεγάλη πιθανότητα να είναι νεαρής ηλικίας τα οποία και να
βρίσκονται σε συμπεριφορά διασποράς από την κύρια περιοχή κατανομής του είδους στην
περιοχή της Ευρυτανίας.
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3.2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ
3.2.1.

Το νομικό πλαίσιο για την προστασία της αρκούδας στην Ελλάδα

Η αρκούδα είναι σήμερα αυστηρά προστατευόμενο είδος από τη διεθνή, την κοινοτική και
την ελληνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα:
Α) Στην Ελλάδα:
1. Η προστασία της αρκούδας προβλέπεται από το 1969 με τον Δασικό Κώδικα (άρθρο
258 παρ. 2ε και 2ζ, ΝΔ 86/69) σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται ο φόνος, η
αιχμαλωσία, ο βασανισμός, η κατοχή και η έκθεση του ζώου σε κοινή θέα. Οι
κυρώσεις για τους παραβάτες είναι αυστηρές και προβλέπουν φυλάκιση τουλάχιστον
ενός έτους και χρηματικές ποινές.
2. Η αρκούδα αναφέρεται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ειδών ως κινδυνεύον.
Β) Σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο το νομικό πλαίσιο για την προστασία της καφέ
αρκούδας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
1. Την Οδηγία 92/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Για τη διατήρηση των φυσικών
οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», στην οποία συγκαταλέγεται στα
Είδη Προτεραιότητας για διατήρηση (παράρτημα ΙΙ: ζωικά και φυτικά είδη Κοινοτικού
Ενδιαφέροντος των οποίων η διατήρηση επιβάλλει τον καθορισμό Ειδικών Ζωνών
Διατήρησης).
2. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (Νόμος 1335/83) «Περί προστασίας των
απειλούμενων ειδών και των βιοτόπων τους» στην οποία συγκαταλέγεται στο
Παράρτημα ΙΙ με τα αυστηρώς προστατευόμενα είδη πανίδας.
3. Τη Διεθνή Σύμβαση για τη ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου απειλούμενων ειδών
(Convention on the International Trade of Endangered Species – CITES).
Επίσης για την εφαρμογή τόσο του Ελληνικού όσο και του Ευρωπαϊκού και διεθνούς
νομικού πλαισίου στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2011 ένα νέο νομικό κείμενο για την
προστασία της Βιοποικιλότητας (Ν. Βιοποικιλότητας 3937/31.03.2011, άρθρο 4 παρ. 5γ και
5.ε και άρθρο 10 παρ. 2) σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και άλλους αρμόδιους
φορείς, εκπονεί και εφαρμόζει σχέδια δράσης, για τα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας
δίνοντας προτεραιότητα:
α) Στα είδη των οποίων η προστασία και διαχείριση επιβάλλεται από τις διεθνείς
συμβάσεις που έχει κυρώσει η Ελλάδα, και από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
β) Στα είδη που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες κινδύνου.
Η αρκούδα συγκαταλέγεται στα είδη των κατηγοριών αυτών.
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3.2.2.

Αναλυτικές προδιαγραφές για τη νομική προστασία της αρκούδας

Απόρροια όλων των παραπάνω νομικών κειμένων τα οποία διαμορφώνουν την
Περιβαλλοντική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εφαρμογή βασικών οδηγιών και
κανόνων από τα κράτη μέλη για την προστασία της βιοποικιλότητας μέσα από τις οποίες
προβλέπεται η εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων για τις Προστατευόμενες Περιοχές, τους
Τύπους Οικοτόπων και τα Είδη Προτεραιότητας.
Ήδη από το 1996 έχει εκπονηθεί στην Ελλάδα, στα πλαίσια του προγράμματος LIFE ΑΡΚΤΟΣ
Ι και με το συντονισμό του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, το Γενικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία και
διαχείριση των πληθυσμών και των βιοτόπων της καφέ αρκούδας. Σήμερα, μετά από είκοσι
σχεδόν χρόνια, απαιτείται η εκπόνηση ενός νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αρκούδα
με την αξιολόγηση των υφιστάμενων δεδομένων και τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου
δράσεων για την διαχείριση και προστασία της.
Οι προδιαγραφές για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αρκούδα
στοχεύουν στη σύνταξη ενός ενιαίου κειμένου το οποίο θα περιγράφει τη διαμόρφωση της
Εθνικής Στρατηγικής για την προστασία και διαχείριση του είδους στην Ελλάδα και
περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια:
Α. Η κατάσταση της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα
Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει συνοπτικά την παρούσα κατάσταση του είδους με τις
ακόλουθες ενότητες:
1. Βασικά στοιχεία της βιολογίας και οικολογίας τους είδους και κρίσιμες παράμετροι
στον βιολογικό κύκλο και το ενδιαίτημα του είδους.
2. Πληθυσμός και κατανομή του είδους με χαρτογράφηση, παρουσίαση των σημαντικών
περιοχών για το είδος καθώς και κατάλογο των βασικών Προστατευόμενων Περιοχών
(NATURA, K.A.Z. κλπ.) που περιλαμβάνονται στην ζώνη εξάπλωσης του είδους.
3. Ανάλυση των απειλών και των περιοριστικών παραγόντων για τους πληθυσμούς και
την εξάπλωση.
4. Καθεστώς προστασίας Προηγούμενο Σχέδιο Δράσης, πρόσφατα μέτρα προστασίας ή
ειδικά προγράμματα και δράσεις για το είδος.
Β. Στόχοι προστασίας και διατήρησης για την καφέ αρκούδα στην Ελλάδα
Ο γενικός σκοπός ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης Είδους είναι η βελτίωση της συνολικής
κατάστασης διατήρησης του είδους. Οι ειδικοί στόχοι που σχετίζονται με τον πληθυσμό
μπορούν να περιλαμβάνουν:
1. Ένα πληθυσμιακό μέγεθος στόχο.
2. Την σταθεροποίηση μίας πτωτικής πληθυσμιακής τάσης
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3. Την θέσπιση οικολογικά αποδεκτών ορίων αλλαγών.
Οι ειδικοί στόχοι που σχετίζονται με την εξάπλωση ή την κατανομή περιλαμβάνουν:
1. Ποσοστό κατάλληλου ενδιαιτήματος για το είδος στην ζώνη εξάπλωσής του.
2. Προσδιορισμό κρίσιμων ζωνών (π.χ. χώρος με μικρή όχληση για την αναπαραγωγή ή
διαχείμαση).
3. Ένα εύρος εξάπλωσης που διασφαλίζει την επιβίωση τους είδους.
Γ. Προσδιορισμός μέτρων για την προστασία και διατήρηση της καφέ αρκούδας στην
Ελλάδα
Για την επίτευξη των στόχων θα πρέπει να προσδιοριστούν συγκεκριμένα μέτρα που
απαιτούνται για την εξασφάλιση της σύνδεσης, της προστασίας και διαιώνισης του είδους
με την αειφορική αξιοποίηση των φυσικών πόρων σε συγκεκριμένες τομεακές πολιτικές και
πρακτικές των ανθρώπινων δραστηριοτήτων όπως:
 Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής αλλά και των σχετικών
διεθνών συμβάσεων σε εθνικό επίπεδο.
 Η εξασφάλιση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος τόσο στις περιοχές εντός
όσο και εκτός του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000.
 Η συνύπαρξη του ανθρώπου με την αρκούδα, η αξιολόγηση και η αντιμετώπιση των
αιτιών για την ανθρωπογενή θνησιμότητα του είδους.


Η ανάπτυξη των υποδομών μεταφοράς και των μεγάλων τεχνικών έργων με
παράλληλη εξασφάλιση της φυσικής συνέχειας των οικοσυστημάτων, την αποφυγή ή
κατά ανάγκη την ελαχιστοποίηση του κατακερματισμού των βιοτόπων του και τη
διατήρηση – βελτίωση ενδιαιτημάτων σε κρίσιμες ζώνες για το είδος.

 Η έρευνα για την κατάσταση του είδους και των βιοτόπων του και η βελτίωση των
δυνατοτήτων για την συστηματική και αποτελεσματική παρακολούθησή του.
 Η ανάγκη για συνεχή ενημέρωση - ευαισθητοποίηση του κοινού και προώθηση της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Οι προτεινόμενες δράσεις πρέπει να είναι συνδεδεμένες με τους στόχους και σαφώς
καθορισμένες, ρεαλιστικές και μετρήσιμες (να περιλαμβάνουν παρακολούθηση με
μετρήσιμους δείκτες αξιολόγησης), προϋπολογισμένες σε δαπάνες, χρονικά
προσδιορισμένες (με χρονοδιάγραμμα σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο επίπεδο,)
και κατανεμημένες στους κατάλληλους φορείς υλοποίησης. Οι δράσεις θα πρέπει να
ιεραρχηθούν, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις βιολογικές ανάγκες του είδους, το επείγον της
κάθε δράσης, τις πιθανότητες επιτυχίας, το κόστος αλλά και άλλους πιθανούς
παράγοντες.
Δ. Βιβλιογραφία, πηγές και συμμετέχοντες
Αναφορά των πηγών και της προέλευσης των πληροφοριών και των δεδομένων για τη
σύνταξη του Σχεδίου Δράσης (Πηγές, βιβλιογραφία, ειδικοί (species experts), εκπρόσωποι
φορέων).
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Ε. Διαβούλευση
Μετά την ολοκλήρωση του καθορισμού των μέτρων του Σχεδίου Δράσης, ο ανάδοχος θα
πρέπει να υλοποιήσει διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και τις αρμόδιες
υπηρεσίες, τα πρόσωπα (stakeholders) και τις σχετιζόμενες κοινωνικές ομάδες αναφοράς
τους που συνδέονται άμεσα με τη υλοποίηση του έργου. Η διαβούλευση θα περιλαμβάνει:
1. Ανάρτηση του Σχεδίου Δράσης στο Διαδίκτυο.
2. Οργάνωση ειδικών συναντήσεων με τους αρμόδιους φορείς και τις εμπλεκόμενες
κοινωνικές ομάδες αναφοράς σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
Το τελικό αποτέλεσμα του έργου θα πρέπει να διαμορφώσει ένα κοινά αποδεκτό Σχέδιο για
τη διαχείριση και προστασία του είδους σε εθνικό επίπεδο, το οποίο θα πρέπει να
επισημοποιηθεί και να εγκριθεί για την υλοποίησή του με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα:
1. Καθορισμός μεθοδολογίας
Οι προδιαγραφές για την εκπόνηση Εθνικών Στρατηγικών και Σχεδίων Δράσης για την
Προστασία Απειλούμενων Ειδών της Ελλάδας πρέπει να βρίσκονται σε συμφωνία με τις
οδηγίες 43/1995, 48/1996 και 51/2956 της Συνθήκης της Βέρνης (Standing Committee of
the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats) και να
βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις αντίστοιχες προδιαγραφές της Παγκόσμιας Ένωσης για
την Προστασία της Φύσης (International Union for the Conservation of Nature - IUCN) και
της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Διατήρηση των μεγάλων Σαρκοφάγων (European
Large Carnivore Initiative - LCIE). Για την επιτυχή εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για την
αρκούδα στην Ελλάδα θα πρέπει να μεθοδευτούν οι παρακάτω ενέργειες:
1. Σύσταση ομάδας υλοποίησης και των ειδικών ομάδων εργασίας.
2. Συγκέντρωση διαθέσιμων δεδομένων και πληροφοριών. Οι πληροφορίες τις
ενότητας αυτής συλλέγονται μέσω εκτεταμένης βιβλιογραφικής έρευνας και θα
πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα πιο έγκυρα και πρόσφατα δημοσιευμένα
επιστημονικά δεδομένα. Όπου αυτό είναι εφικτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και
σημαντικά αδημοσίευτα επιστημονικά δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει ή
προκύπτουν από παράλληλες δράσης παρακολούθησης του είδους με στόχο την
μεγαλύτερη δυνατή συμπληρωματικότητα των δεδομένων και την αποφυγή
αλληλοεπικαλύψεων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να τεκμηριωθεί η συνέργεια με
φορείς που υλοποιούν δράσεις παρακολούθησης της πανίδας όπως οι Φορείς
Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, φορείς υλοποίησης ευρωπαϊκών και
εθνικών προγραμμάτων, περιβαλλοντικές οργανώσεις, μελετητικά γραφεία και
ερευνητές και ερευνητικά ιδρύματα.
3. Αξιολόγηση των δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του είδους και των βιοτόπων
του σε σχέση με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τις απαραίτητες ανάγκες
συγκεκριμένων διαχειριστικών πρακτικών για την αποτελεσματική προστασία του.
4. Σύνταξη του Σχεδίου Δράσης όπως ορίζεται στο φυσικό αντικείμενο του έργου.
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5. Οργάνωση διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και συνεργασίας με έμφαση στις
αρμόδιες κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες και τις ειδικές ομάδες αναφοράς
όπως, κτηνοτρόφοι, κυνηγοί, μελισσοκόμοι κ.τ.λ.
6. Ολοκλήρωση και υποβολή προς έγκριση.
2. Προσδιορισμός των φάσεων υλοποίησης του έργου
Η υλοποίηση του έργου θα περιλαμβάνει πέντε διακριτές φάσεις:
1η Φάση: Συγκέντρωση διαθέσιμων δεδομένων, καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών,
φορέων και οργανισμών και ανάπτυξη επαφών μαζί τους.
2 η Φάση: Αξιολόγηση των δεδομένων και σύνταξη του κειμένου του Σχεδίου Δράσης με
παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των απαιτούμενων μέτρων με τη μορφή
συγκεκριμένων παραδοτέων.
3 η Φάση: Οργάνωση και υλοποίηση διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.
4

η

Φάση: Ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του Σχεδίου Δράσης με αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης και ενσωμάτωση τους στα
υφιστάμενα δεδομένα και τα απαιτούμενα διαχειριστικά μέτρα.

5 η Φάση: Αποστολή για έγκριση και υλοποίηση.
3. Καθορισμός συγκεκριμένων παραδοτέων
Τα παραδοτέα που θα υποβληθούν θα περιλαμβάνουν ως βασικές ενότητες τουΣχεδίου
Δράσης τα παρακάτω:
1. Περίληψη: Η περίληψη θα πρέπει να είναι σύντομη (μεγέθους μίας σελίδας) στην οποία
θα περιγράφονται με συνοπτικό αλλά ξεκάθαρο τρόπο η κατανομή και πληθυσμική
κατάσταση του είδους, η κατάσταση διατήρησης και οι απειλές για την επιβίωση του, το
ιστορικό και οι σκοποί και οι στόχοι της Στρατηγικής, οι απαραίτητες δράσεις για την
επίτευξη των στόχων και τα οφέλη από την υλοποίηση του Σχεδίου δράσης.
2. Εισαγωγή: Στην εισαγωγή θα παρουσιάζονται συνοπτικά το είδος και οι απειλές για την
επιβίωσή του, οι στόχοι και η σύνδεσή τους με την αναγκαιότητα εκπόνησης της
Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης. Επίσης θα αναφερθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς
στη μελέτη και προστασία του είδους και οι αρμοδιότητές τους σε σχέση με το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμέρους δράσεων. Στην εισαγωγή περιλαμβάνονται
συνοπτικά και τα οφέλη για το είδος και την κοινωνία μας γενικότερα.
3. Κάλυψη όλων των βασικών παράμετρων σχετικά με την καφέ αρκούδα:
3.1. Βιολογικές, πληθυσμικές και οικολογικές παράμετροι που προσδιορίζουν το πλαίσιο
δράσεων προστασίας και διαχείρισης του είδους:
I. Περιγραφή του είδους (Ταξονομική, μορφολογική).
II. Βιολογικές παράμετροι σχετικά με τη διατροφή, το ενδιαίτημα, τη χωρική και
χρονική συμπεριφορά, τη συμπεριφορά κ.τ.λ.
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III. Χάρτης εξάπλωσης με τις σημαντικές περιοχές για το είδος.
IV. Κατάλογος περιοχών με ανάλυση των δεδομένων για κάθε περιοχή σε επίπεδο
τοπικών πληθυσμών, περιγραφή της κατανομής του είδους με παρουσίαση
πληθυσμικών μεγεθών και σύγκριση με εθνικό επίπεδο, καθώς επίσης εν συντομία
και σε παγκόσμιο επίπεδο.
V. Κατάλογος των Προστατευόμενων Περιοχών (NATURA,
συμπεριλαμβάνονται στην ζώνη εξάπλωσης του είδους.

KAZ

κλπ)

που

3.2. Λεπτομερής ανάλυση των βασικών απειλών για την επιβίωση του είδους και των αιτίων
θνησιμότητας καθώς επίσης, όπου εφικτό, και ανάλυση του βαθμού απειλής (χαμηλός,
μέτριος, υψηλός, πολύ υψηλός, άγνωστος).
Ο βαθμός κρισιμότητας των απειλών και των περιοριστικών παραγόντων θα πρέπει να
αξιολογηθεί ανάλογα με την επίδρασή τους στον πληθυσμό και το ενδιαίτημα.
3.3. Διεθνής νομοθεσία και συμβάσεις για την προστασία του είδους
3.4. Κοινωνικο-οικονομική ανάλυση με προσδιορισμό των ομάδων που επιδρούν ή
επηρεάζονται θετικά ή αρνητικά από το είδος ή και από τις δράσεις για την προστασία
και διαχείρισή του.
4. Αξιολόγηση του υφιστάμενου καθεστώτος προστασίας και προηγούμενων Στρατηγικών
σε εθνικό επίπεδο, των διαχρονικών και πρόσφατων δράσεων διατήρησης του είδους.
Στην αξιολόγηση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και σύντομη παρουσίαση του
προηγούμενου Σχεδίου Δράσης, με μια συστηματική και λεπτομερή αξιολόγησή του,
ώστε να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι επιτυχίες και οι αδυναμίες των ήδη
εκτελεσθέντων δράσεων μελέτης, προστασίας και διαχείρισης.
5. Σκοπός – Στρατηγική: Ο γενικός σκοπός του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αρκούδα
στην Ελλάδα είναι η βελτίωση της συνολικής κατάστασης διατήρησης του είδους σε
χρονικό πλαίσιο μίας πενταετίας. Στη Στρατηγική περιγράφεται το επιθυμητό
αποτέλεσμα για την κατάσταση του απειλούμενου είδους και έχει πολλές φορές χρονικό
ορίζοντα μεγαλύτερο από το Σχέδιο Δράσης και η πολιτική που θα ακολουθηθεί για την
επίτευξη του γενικού σκοπού.
6. Στόχοι
Οι στόχοι θα πρέπει να παρουσιασθούν και να αναλυθούν επεξηγηματικά σε τοπικό και
εθνικό επίπεδο. Οι ειδικοί στόχοι που σχετίζονται με τον πληθυσμό του είδους μπορούν
να περιλαμβάνουν:
1. Ένα πληθυσμικό μέγεθος στόχο (Ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης είδους,
Ικανοποιητική Τιμή Αναφοράς – ΙΤΑ 1).
1

Ικανοποιητική Τιμή Αναφοράς – ΙΤΑ (Favourable Reference Values for a species – FRV)". Ικανοποιητική Τιμή Αναφοράς
για τα είδη προσδιορίζεται ως ο πληθυσμός του είδους στη συγκεκριμένη προστατευόμενη περιοχή, βιογεωγραφική
περιοχή ή χώρα, που θεωρείται ο ελάχιστος απαραίτητος για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης του είδους
σε Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης.
Ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης είδους σύμφωνα με τον νόμο για την βιοποικιλότητα και τις οδηγίες για τα
ενδιαιτήματα και τα πουλιά είναι: Η κατάσταση ενός είδους, για το οποίο: (α) τα δεδομένα της δυναμικής των πληθυσμών
του καταδεικνύουν τη συνέχιση της ύπαρξής του, σε μακροπρόθεσμη βάση, ως ζωτικό συστατικό στοιχείο των τύπων
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2. Την σταθεροποίηση μίας πτωτικής πληθυσμιακής τάσης, ή
3. Την θέσπιση οικολογικά αποδεκτών ορίων αλλαγών.
Οι ειδικοί στόχοι που σχετίζονται με την εξάπλωση ή την κατανομή της αρκούδας
περιλαμβάνουν:
1. Ένα εύρος εξάπλωσης που διασφαλίζει την επιβίωση τους είδους.
2. Ποσοστό κατάλληλου ενδιαιτήματος για το είδος στη ζώνη εξάπλωσής του.
3. Προσδιορισμό κρίσιμων ζωνών και διασφάλιση συνδεσιμότητας μεταξύ επιμέρους
περιοχών
Ανάλογα με το βαθμό που αυτοί είναι εφικτοί, οι στόχοι αυτοί μπορούν να οριστούν για
περίοδο πέντε ή και δέκα χρόνων, ή και να μείνουν ανοιχτοί σε χρονικά περιθώρια.
7. Μέτρα
Αναλυτική παρουσίαση των μέτρων σε πίνακα με δεδομένα και φορείς υλοποίησης,
δείκτες παρακολούθησης, κόστος και χρηματοδοτούμενο μέσο με δυνατότητα
διαβαθμισμένης αξιολόγησης της σημαντικότητας και της αμεσότητά τους.
8. Επισκόπηση και ανάλυση της βιβλιογραφίας
Παρουσίαση των πηγών και της προέλευσης των πληροφοριών και των δεδομένων για την
σύνταξη του Σχεδίου Δράσης όπως βιβλιογραφία, επιστημονικές δημοσιεύσεις, τεχνικές
αναφορές, ειδικοί (species experts), εκπρόσωποι φορέων.
9. Χρονοδιάγραμμα
Ο συνολικός χρόνος εκπόνηση εκτιμάται σε δώδεκα (12) μήνες σύμφωνα να το παρακάτω
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα:
ΜΗΝΕΣ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

η

1 Φάση: Συγκέντρωση
διαθέσιμων δεδομένων,
καθορισμός των αρμόδιων
υπηρεσιών, φορέων και
οργανισμών
η

2 Φάση: Αξιολόγηση των
δεδομένων και σύνταξη του
κειμένου του Σχεδίου Δράσης

φυσικών οικοτόπων στους οποίους ανήκει, β) το γεωγραφικό εύρος κατανομής του δεν παρουσιάζει μείωση, ούτε υπάρχει
κίνδυνος να μειωθεί στο άμεσο μέλλον, και γ) υπάρχει και θα συνεχίσει πιθανώς να υπάρχει ένα ενδιαίτημα επαρκούς
έκτασης ώστε οι πληθυσμοί του να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα.
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3 Φάση: Οργάνωση
διαδικασίας δημόσιας
διαβούλευσης.
η

4 Φάση: Αξιολόγηση της
δημόσιας διαβούλευσης και
της διαμόρφωσης του Σχεδίου
Δράσης.
η

5 Φάση: Αποστολή για
έγκριση και υλοποίηση.

3.2.3. Καθορισμός των προδιαγραφών για την εφαρμογή του νομικού πλαισίου στο
πλαίσιο του προγράμματος LIFE ForOpenForests
Για την ολοκληρωμένη προστασία της αρκούδας σε τοπικό επίπεδο όπως αυτό της περιοχής
τη Οίτης θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα Σχέδιο Δράσης σε μικρή κλίμακα ανάλογα με την
κατάσταση του πληθυσμού, του βιοτόπου της αρκούδας και των υφιστάμενων απειλών έτσι
ώστε:
1. Να καθορισθούν οι συγκεκριμένοι στόχοι προστασίας και διατήρησης
2. Να αναγνωρισθούν οι απειλές και τα πιθανά συγκεκριμένα προβλήματα και
3. Να προσδιοριστούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων με την
εξασφάλιση της σύνδεσης, της προστασίας με την αειφορική αξιοποίηση των φυσικών
πόρων σε συγκεκριμένες τομεακές πολιτικές και πρακτικές των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων
4. Να εφαρμοσθούν δράσεις παρακολούθησης του πληθυσμού και του επιπέδου
εφαρμογής των μέτρων προστασίας του
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος οι δράσεις όπως σχεδιάστηκαν
υλοποιούνται ακολουθώντας ένα αντίστοιχο Τοπικό Σχέδιο Δράσης με:
 Δράσεις καταγραφής δεδομένων και εκτίμηση της κατάστασης του πληθυσμού και
των προβλημάτων (Δράση Α5)
 Δράσεις προστασίας του είδους και των βιοτόπων του με αντιμετώπιση
συγκεκριμένων προβλημάτων (Δράση C9)
 Δράσεις παρακολούθησης και εξέλιξης της κατάστασης διατήρησης του είδους
(Δράση D5).
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3.3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ URSUS ARCTOS
3.3.1. Το πλαίσιο των προδιαγραφών για τη διαχείριση της αρκούδας
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι
δράσεις διαχείρισης για την αρκούδα σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται ακολουθώντας ένα
Σχέδιο Δράσης τοπικής κλίμακας οι οποίες ουσιαστικά περικλείονται στην κατηγορία των
Δράσεων C9 και περιλαμβάνουν:
 Την προώθηση των δράσεων πρόληψης των ζημιών από την αρκούδα στους
κτηνοτρόφους με την χορήγηση κουταβιών Ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου
 Την προώθηση των δράσεων πρόληψης των ζημιών από την αρκούδα στους
μελισσοκόμους με την χορήγηση ηλεκτροφόρων περιφράξεων.
 Την διαχείριση των βιοτόπων με τον εμπλουτισμό τους με άγρια καρποφόρα είδη
φυτών
 Την συνεχή επικοινωνία με τις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες αλλά και τους
αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες.
Παρακάτω αναλύονται οι προδιαγραφές υλοποίησης των τριών κατηγοριών διαχειριστικών
δράσεων.

3.3.2. Προδιαγραφές για την υλοποίηση των δράσεων διαμονής και διαχείρισης του
Ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου από τους κτηνοτρόφους της περιοχής του έργου
Για την μέγιστη απόδοση και αποτελεσματικότητα στην εργασία του ποιμενικού σκύλου
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διατήρησή τους σε πολύ καλή υγεία, ανάπτυξη, ευζωία και
μακροβιότητα. Για την επίτευξη αυτών των στόχων ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ έχει διαμορφώσει τις
Αρχές Διαχείρισης Ποιμενικών Σκύλων οι οποίες και καθορίζουν το γενικό πλαίσιο των
προδιαγραφών για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος οι οποίες καθορίζουν
και τους βασικούς τομείς διαχείρισης των σκύλων: τη διατροφή, την υγιεινή, την
εκπαίδευση και την αναπαραγωγή. Οι Αρχές Διαχείρισης Ποιμενικών Σκύλων συνοδεύουν
πάντα την παράδοση του κουταβιών από την πλευρά του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ προς τους
κτηνοτρόφους και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης χρησιδανείου
(Παράρτημα ΙΙΙ) το οποίο διέπει την παράδοση στο πλαίσιο έναρξης διμερούς συνεργασίας
μεταξύ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ – κτηνοτρόφου. Παράλληλα και συμπληρωματικά παρουσιάζονται και
προδιαγραφές των βασικών αρχών διαχείρισης προβλημάτων από μεγάλα σαρκοφάγα στην
κτηνοτροφία.
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Ι. ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ
Α. Χαρακτηριστικά της φυλής
Ο Ελληνικός Ποιμενικός σκύλος ανήκει στην οικογένεια των Κυνοειδών (Canidae), υποείδος
Canis lupus familiaris και κατατάσσεται στις μολοσσοειδείς φυλές σκύλων ποιμενικού
τύπου. Η σωματική του διάπλαση και τα άλλα χαρακτηριστικά του είναι άριστα
προσαρμοσμένα στο περιβάλλον που ζει και το ρόλο του φύλακα για το κοπάδι.
Το ύψος του κυμαίνεται από 65 ως 75 εκ. και το βάρος του από 40 ως 55 κιλά, ενώ και
ακόμη μεγαλύτερα ζώα δεν είναι σπάνια. Τα αρσενικά είναι εμφανώς μεγαλύτερα και
βαρύτερα, ενώ συχνά έχουν και χαίτη. Τα χοντρά πόδια, οι δυνατοί μύες και ο βαθύς
θώρακας καταδεικνύουν ένα σκύλο φτιαγμένο για να διανύει μεγάλες αποστάσεις σε
κακοτράχαλα εδάφη. Το τρίχωμά του αποτελείται από εσωτερικό και εξωτερικό μανδύα
που τον προστατεύουν στις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Το χρώμα του μπορεί να είναι
μαύρο, λευκό, καστανόμαυρο, ραβδωτό με καφέ και μαύρες αποχρώσεις, καστανό ή μπεζ,
ενώ συχνά παρουσιάζει ποικιλοχρωμία. Η ακοή, η όσφρηση και η όραση είναι εξαιρετικά
αναπτυγμένες, ενώ το ζώο παρουσιάζει μεγάλη κινητικότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας,
δηλαδή όταν υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες επίθεσης στα ζώα του κοπαδιού.
Επιπλέον, ο ελληνικός ποιμενικός παρουσιάζει αξιοθαύμαστη αντοχή στις κακουχίες και τις
καιρικές συνθήκες, ενώ είναι και εξαιρετικά λιτοδίαιτος. Το τελευταίο αποτελεί μεγάλο
πλεονέκτημα, καθώς πολλές φορές οι μοναδικές διαθέσιμες τροφές στο βουνό είναι ψωμί
και γαλακτοκομικά προϊόντα.
Η ανεξαρτησία της δράσης, η μεγάλη αίσθηση του ζωτικού του χώρου, το αίσθημα
προστασίας του κοπαδιού, η επιθετικότητά του προς τα άγρια ζώα, το θάρρος και η
αφοσίωσή του στο αφεντικό του, κάνουν το σκύλο αυτό πολύτιμο και αναντικατάστατο
βοηθό κάθε κτηνοτρόφου.
Ένα ακόμα πλεονέκτημα του ελληνικού ποιμενικού σε σχέση με άλλες δημοφιλέστερες
ποιμενικές φυλές, είναι ο διπλός του ρόλος στο κοπάδι. Μπορεί δηλαδή, να εντοπίζει και να
αποτρέπει οποιαδήποτε επίθεση άγριου ζώου, ενώ παράλληλα μπορεί να ακολουθεί το
κοπάδι σε μεγάλες αποστάσεις και να το προστατεύει σε ένα συνεχώς εναλλασσόμενο
τοπίο. Φυλάγει λοιπόν το κοπάδι και όχι το συγκεκριμένο χώρο όπου αυτό βρίσκεται. Αν και
η προστατευτική του συμπεριφορά είναι ενστικτώδης, η φύλαξη γίνεται ακόμη πιο
αποτελεσματική όταν ο σκύλος εκπαιδευτεί κατάλληλα από έναν έμπειρο ποιμένα ή όταν ο
ίδιος ο σκύλος έχει ως πρότυπο συμπεριφοράς έναν ήδη έμπειρο σκύλο του κοπαδιού. Ο
σωστά εκπαιδευμένος ποιμενικός σκύλος θεωρεί τον εαυτό του κυρίαρχο μέλος του
κοπαδιού και προστατεύει όποτε χρειαστεί τα μέλη του.
Β. Διατροφή
Η διατροφή των νεαρών σκύλων
Ο απογαλακτισμός των κουταβιών γίνεται σταδιακά από την ηλικία των τριάντα (30)
ημερών και ολοκληρώνεται στις σαράντα πέντε (45) περίπου. Στο χρονικό αυτό διάστημα η
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διατροφή των νεαρών σκύλων είναι καλό να ενισχύεται και με μίγματα κρεαταλεύρων του
εμπορίου (κροκέτες), η ποσότητα των οποίων πρέπει να αυξάνεται σταδιακά ούτως ώστε σε
ηλικία σαράντα πέντε (45) ημερών τρώνε μόνο ξηρά τροφή.
Ο αριθμός των γευμάτων για κάθε κουτάβι κάθε μέρα είναι επίσης ανάλογος με την ηλικία
του. Τα γεύματα κατανέμονται σε ίσα χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα, ώστε να
διευκολύνεται η χώνεψη και να αποφεύγονται προβλήματα υγείας:
Ηλικία (μήνες)
Έως 1,5
Από 1,5 έως 5
Από 5 έως 12
Από 12

Ποιότητα
Μητρικό γάλα
Ξηρά τροφή
Ξηρά τροφή
Ξηρά τροφή

Αριθμός γευμάτων ανά μέρα
Θηλασμός
3
2
1

Η διατροφή των ενήλικων σκύλων
Στη διατροφή των σκύλων πρέπει να μην δίνονται πολλά κόκκαλα, γιατί δημιουργούν
δυσκοιλιότητα. Επίσης πρέπει να αποφεύγονται τελείως τα μυτερά κόκαλα πουλιών και
ψαριών γιατί είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στο πεπτικό σύστημα
(στομάχι και έντερα) και ακόμη το θάνατο του σκύλου.
Για τη διατήρηση της καλής λειτουργίας του πεπτικού συστήματος η διατροφή πρέπει να
είναι σταθερή σε ποσότητα και ποιότητα και στη σωστή θερμοκρασία. Πρέπει να
αποφεύγονται τα πολύ ζεστά και τα παγωμένα φαγητά. Επίσης σημαντική είναι η
θερμοκρασία του νερού η οποία πρέπει να είναι μεταξύ 5 και 15 βαθμών Κελσίου, ώστε να
καταναλώνεται ευχάριστα από το σκύλο και να καλύπτει τις ανάγκες του.
Οι κροκέτες
Όταν δίνονται αφυδατωμένα μίγματα κρεαταλεύρων (κροκέτες) πρέπει να υπάρχει άφθονο
νερό στη σωστή θερμοκρασία στη διάθεση του σκύλου, διαφορετικά είναι δυνατόν να
δημιουργηθούν προβλήματα αφυδάτωσης και δυσπεψίας. Οι κροκέτες διατίθενται σε
διάφορες περιεκτικότητες σε θρεπτικά συστατικά αναλόγως των αναγκών της ηλικίας και
μπορεί να γίνει η κατάλληλη επιλογή τους. Η συσκευασία των αφυδατωμένων
κρεαταλεύρων εξασφαλίζει την καλή συντήρησή τους αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη τον
ρυθμό κατανάλωσης κάθε συσκευασίας, γιατί η παρατεταμένη διατήρηση μιας ανοικτής
συσκευασίας μπορεί να αλλοιώσει την τροφή και να δημιουργήσει προβλήματα υγείας στο
ΣΚΥΛΟ. Σε συνεργασία με τον κτηνίατρο, μπορούμε να εντοπίσουμε την κροκέτα που είναι
κατάλληλη για τον ΣΚΥΛΟ, και να παραμείνουμε σε αυτήν. Δεν είναι καλό να αλλάζουμε
κροκέτα συχνά, γιατί αυτό προκαλεί προβλήματα διαρροιών στον ΣΚΥΛΟ.
Το κρέας
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Πολλές φορές η διατροφή των ΣΚΥΛΩΝ με υποπροϊόντα σφαγείου, όπως έντερα και κοιλιές
αποτελεί εξαιρετική διατροφή, όταν η συλλογή αυτών των υποπροϊόντων γίνεται με
προσοχή από τον ΧΡΗΣΑΜΕΝΟ και τηρούνται οι όροι καλής συντήρησης. Το περιεχόμενο
των εντέρων και στομάχων αποτελεί πηγή ενζύμων, βιταμινών και αλκαλικών στοιχείων
απαραίτητων στη διατροφή του ΣΚΥΛΟΥ.
Αρνητικές επιπτώσεις κατανάλωσης υπολειμμάτων κρέατος
Στο επίπεδο της εκτροφής είναι συχνό φαινόμενο οι σκύλοι να καταναλώνουν πτώματα
ζώων και να καλύπτουν ανάγκες σε κρέας και άλλα συστατικά. Η κατανάλωση των
πτωμάτων είναι ο κυριότερος παράγοντας μόλυνσης των σκύλων από τον Εχινόκοκκο που
είναι μια ταινία μεταδιδόμενη στον άνθρωπο και προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας,
ακόμη και το θάνατο. Τα μέρη του πτώματος που είναι επικίνδυνα να μεταδώσουν τον
Εχινόκοκκο είναι τα σπλάγχνα (συκώτι, πνεύμονας, σπλήνα). Σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει να δίνονται στα σκυλιά συκώτια, πνευμόνια και σπλήνες ενηλίκων ζώων. Εάν τα
σπλάγχνα αυτά αφαιρεθούν από το πτώμα του ζώου και ενταφιασθούν ή καούν σε βαρέλι
με πετρέλαιο, τότε το υπόλοιπο πτώμα είναι δυνατόν να καταναλωθεί από τους σκύλους με
ασφάλεια και να καλύψει τις διατροφικές τους ανάγκες.
Επίσης απαγορεύεται αυστηρά η διατροφή των σκύλων με εγκεφάλους αιγοπροβάτων, η
οποία γίνεται συχνά όταν καταναλώνονται κεφάλια πτωμάτων ζώων ή συλλέγονται
κεφάλια ενηλίκων αιγοπροβάτων από τα σφαγεία, γιατί είναι δυνατόν να μεταδώσει το
παράσιτο Κοίνουρος στο σκύλο. Ο δε σκύλος στη συνέχεια το μεταδίδει με τα κόπρανά του
στο περιβάλλον και ξαναμολύνει τα πρόβατα, συντηρώντας έτσι το βιολογικό κύκλο του
παρασίτου, που δημιουργεί στα πρόβατα την ασθένεια Κοινουρίαση. Η Κοινουρίαση είναι
μία κύστη στον εγκέφαλο με συμπτώματα νευρικά, όπως στροφικές κινήσεις του ζώου,
απώλεια προσανατολισμού (βουρλά πρόβατα) κλπ.

Γ. Συνθήκες διαβίωσης
Ο ΣΚΥΛΟΣ θα πρέπει να διαμένει σε κατάλληλο χώρο στις εγκαταστάσεις του ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΥ.
Ο χώρος διαβίωσης του σκύλου, θα πρέπει να του εξασφαλίζει προστασία από τα καιρικά
φαινόμενα (ζέστη, βροχή, χιόνι) και να βρίσκεται κοντά στον χώρο διαβίωσης των ζώων
(στάνη, μαντρί.). Στις εγκαταστάσεις του ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΥ, θα πρέπει να υπάρχει ειδικός,
περιφραγμένος χώρος για την διαβίωση του ΣΚΥΛΟΥ, ώστε να αποφεύγεται ο ΣΚΥΛΟΣ να
γυρνάει αδέσποτος τις ώρες που το κοπάδι δεν βρίσκεται στη βοσκή. Το δέσιμο του ΣΚΥΛΟΥ
με αλυσίδα, θα πρέπει να γίνεται μόνο εφόσον είναι απαραίτητο και για μικρά χρονικά
διαστήματα, ενώ ο ΣΚΥΛΟΣ θα πρέπει να έχει δυνατότητα άσκησης όλες τις εποχές του
χρόνου, ακόμα και όταν το κοπάδι δεν βγαίνει για βοσκή (χειμώνα.)
Ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ θα πρέπει να είναι σε θέση να ενημερώσει ανά πάσα στιγμή τον
ΑΡΚΤΟΥΡΟ για το μέρος διαβίωσης του σκύλου, όπως και να αποδέχεται τους τακτικούς και
έκτακτους ελέγχους που θα πραγματοποιούνται από τους εκπροσώπους του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ
στις εγκαταστάσεις του.
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Δ. Υγιεινή
Οι εμβολιασμοί του σκύλου
Ο εμβολιασμός είναι το μέσο προφύλαξης κατά των μολυσματικών και θανατηφόρων
ασθενειών του ΣΚΥΛΟΥ, που συχνά συμβαίνουν στην νεαρή ηλικία. Ο εμβολιασμός είναι
μια διαδικασία διαδοχικών ενέσεων που γίνονται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα και
σε συγκεκριμένες φάσεις της ανάπτυξης του νεαρού ΣΚΥΛΟΥ. Ο εμβολιασμός πρέπει να
ξεκινά σε ηλικία 45 ημερών. Επαναλαμβάνεται κάθε μήνα μέχρι την ηλικία των 4 μηνών,
όταν ολοκληρώνονται οι αναμνηστικές δόσεις του εμβολίου κατά των ασθενειών Μόρβας,
Λοιμώδους Ηπατίτιδας, Λεπτοσπείρωσης και Ιογενούς Γαστρεντερίτιδας.
Ο ΣΚΥΛΟΣ, παραδίδεται από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ, με το πρώτο εμβόλιο. Ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ
υποχρεούται να ολοκληρώσει το πρόγραμμα εμβολιασμών του ΣΚΥΛΟΥ και να τηρεί τις
ετήσιες επαναλήψεις του. Το βιβλιάριο υγείας του ΣΚΥΛΟΥ, θα πρέπει να είναι πάντα
ενημερωμένο.

Ο Αντιλυσσικός εμβολιασμός
Ο εμβολιασμός κατά της Λύσσας γίνεται από την ηλικία των 5 μηνών και επαναλαμβάνεται
κάθε χρόνο. Ο Αντιλυσσικός εμβολιασμός είναι ιδιαίτερης σοβαρότητας για το ΣΚΥΛΟ, γιατί
η Λύσσα μεταδίδεται στον άνθρωπο και ο ΣΚΥΛΟΣ έρχεται συχνά σε επαφή με άγρια ζώα
που πιθανόν είναι φορείς της Λύσσας και μπορούν μετά από κάποια συμπλοκή με ΣΚΥΛΟΥΣ
να μεταδώσουν την ασθένεια μέσω των ΣΚΥΛΩΝ στον άνθρωπο και τα άλλα παραγωγικά
ζώα.
Ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ υποχρεούται να πραγματοποιεί τον συστηματικό, ετήσιο αντιλυσσικό
εμβολιασμό του ΣΚΥΛΟΥ, με τη συνεργασία του κτηνιάτρου, και να ενημερώνει σχετικά το
βιβλιάριο υγείας του ΣΚΥΛΟΥ.

Ε. Αποπαρασιτώσεις
Τα παράσιτα
Οι νεαροί ΣΚΥΛΟΙ αποκτούν παράσιτα από το περιβάλλον στο οποίο ζουν, αλλά επίσης και
από τη μήτρα της σκύλας ή κατά το θηλασμό τους, όταν συμβεί από κακή διαχείριση της
υγιεινής της σκύλας κατά τη φάση της αναπαραγωγής να μην έχουν δοθεί προληπτικά τα
κατάλληλα αντιπαρασιτικά φάρμακα. Τα παράσιτα είναι μικροσκοπικοί οργανισμοί που
βρίσκουν προστασία και τροφή μέσα ή πάνω σε κάποιον άλλο οργανισμό. Ανάλογα με τη
θέση που κατέχουν ονομάζονται εσωτερικά παράσιτα ή εξωτερικά παράσιτα. Τα εσωτερικά
παράσιτα για το ΣΚΥΛΟ είναι συνήθως οι Ασκαρίδες και οι Ταινίες. Τα εξωτερικά παράσιτα
είναι τα τσιμπούρια, οι ψύλλοι, οι ψείρες και οι ψώρες.
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Καταπολέμηση παρασίτων
Η ύπαρξη των παρασίτων στα νεαρά σκυλιά δημιουργεί καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους,
κακή υγεία, μικρή ανταπόκριση κατά τους εμβολιασμούς και έκθεση σε άλλες ασθένειες.
Τα παράσιτα καταπολεμούνται με φάρμακα που δίνονται από το στόμα με μορφή σιροπιών
ή χαπιών και, επίσης, με ενέσεις ή με διαλύματα, που εφαρμόζονται επιφανειακά στο
δέρμα. Για να εξουδετερώσουμε τα παράσιτα δίνουμε φάρμακα στα νεαρά σκυλιά σε όλες
τις φάσεις της ανάπτυξής τους, ξεκινώντας από την ηλικία των 30 ημερών και τα
επαναλαμβάνουμε κάθε 20 μέρες, σε χρονικά διαστήματα μεταξύ των εμβολιασμών και
μέχρι την ηλικία των 5 μηνών. Η επιλογή των εμβολίων και των αντιπαρασιτικών
φαρμάκων είναι ευθύνη των κτηνιάτρων, τους οποίους οι κτηνοτρόφοι πρέπει να
συμβουλεύονται σε κάθε περίπτωση. Δεν συστήνεται η χορήγηση αποπαρασιτικών
σκευασμάτων που δίνονται σε αμνοερίφια.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα σκυλιά θα πρέπει να προφυλάσσονται και από τα
εξωπαράσιτα. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες (Απρίλιο – Οκτώβριο) και στις νοτιότερες
περιοχές της Ελλάδας, με ηπιότερο κλίμα, εκτός από τα εξωπαράσιτα, ο συχνός ψεκασμός
προστατεύει τον σκύλο και από σκνίπες ή κουνούπια που μεταφέρουν μολυσματικές
ασθένειες (διροφυλλαρίωση, λεισμάνια κλπ.) Ο κατάλληλος τρόπος για να αποφευχθεί η
μόλυνση είναι ο ψεκασμός με αποπαρασιτικό σκεύασμα, σε συνδυασμό με κάποια
αμπούλα αποπαρασίτωσης ή ένα αποπαρασιτικό κολάρο. Κατά της λεισμάνιας υπάρχει
πλέον και ετήσιος εμβολιασμός, που μπορεί να γίνει, εφόσον ο κτηνίατρος το θεωρεί
σκόπιμο.
ΣΤ. Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση αφορά κυρίως τη νεαρή ηλικία των σκύλων και έχει σκοπό να διευκολύνει
την προσαρμογή τους στο περιβάλλον στο οποίο ζούνε, ώστε να αποτελούν αρμονικό
σύνολο με τα άλλα ζώα και να είναι ικανά να εκδηλώνουν αυθόρμητα και αποτελεσματικά
τα ένστικτα προστασίας του κοπαδιού και να ελέγχονται συγχρόνως από τον άνθρωπο. Εάν
η εκπαίδευση δεν γίνει στην νεαρή ηλικία, που ο σκύλος είναι μικρός σε όγκο και δύναμη
και συγχρόνως εύπλαστος και προσαρμόσιμος, τότε σε μεγάλη ηλικία είναι δύσκολο να
επιβάλουμε τον σεβασμό και την υπακοή στους κανόνες συμβίωσης του κοπαδιού, με
ολέθριες φυσικά συνέπειες για την αξιοποίηση του σκύλου σαν σύντροφο και φύλακα.
Μέθοδος εκπαίδευσης
1. Ο βασικός στόχος για την εκπαίδευση του σκύλου φύλαξης κοπαδιών είναι να
συνειδητοποιήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα ότι ανήκει στο κοπάδι και ότι είναι ένα από
τα κυρίαρχα ζώα του κοπαδιού. Εάν η εκπαίδευση δεν γίνει στην νεαρή ηλικία , που ο
σκύλος είναι μικρός σε όγκο και δύναμη και συγχρόνως εύπλαστος και προσαρμόσιμος,
τότε σε μεγάλη ηλικία είναι δύσκολο να επιβάλουμε τον σεβασμό και την υπακοή στους
κανόνες συμβίωσης του κοπαδιού. Όταν υπάρχουν πολλά σκυλιά που δεν παίζουν
σωστά τον ρόλο τους ως φύλακες είναι πολύ δύσκολο να εισάγουμε έναν νέο σκύλο
φύλακα. Οι κακές συνήθειες θα μεταδοθούν στο νεοεισαγόμενο κουτάβι. Η καλύτερη
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λύση είναι να απομακρύνουμε τα πιο ακατάλληλα. Αρχίζουμε πάντα με ένα σκυλάκι
και όχι με δύο για να μην παίζουν μαζί. Η μόνη εξαίρεση που μπορεί να γίνει είναι όταν
εισάγονται στο κοπάδι μαζί με την μητέρα τους. Το δεύτερο ζώο θα πρέπει να εισάγεται
όταν το πρώτο έχει αναλάβει πλήρως τον ρόλο του φύλακα, σε ηλικία 18 μηνών
περίπου.
2. Η ιδανική ηλικία για την έναρξη της εκπαίδευσης και προσαρμογής των κουταβιών στο
νέο περιβάλλον είναι μεταξύ 8 και 9 εβδομάδων οπότε τελειώνει το γάλα της μητέρας
τους. Μέχρι τότε πρέπει να μεγαλώσουν μαζί με την μητέρα και τα αδέλφια τους, ώστε
να γίνει η σωστή κοινωνικοποίησή τους με άτομα του είδους τους, να αναπτυχθούν τα
φυσιολογικά τους ένστικτα και να εκδηλώσουν τις σωστές αντιδράσεις προς τα
ερεθίσματα του περιβάλλοντος, καθοδηγούμενα από την μητέρα τους.
3. Τα σκυλάκια θα πρέπει να βρίσκονται μακριά από τους ανθρώπους και τα άλλα σκυλιά
που χρησιμοποιούνται ως φύλακες του σπιτιού ή απλώς είναι ζώα συντροφιάς. Δεν
συνίσταται η διατήρηση που ανήκουν σε κυνηγετικές φυλές μαζί με τους σκύλους
φύλαξης κοπαδιών σκύλων.
4. Τα βασικά στοιχεία της εκπαίδευσής είναι:
α) Η συνεχής παραμονή κοντά στα αιγοπρόβατα ώστε να αισθανθεί ότι αυτά είναι η
«αγέλη» του.
Η καλύτερη μέθοδος είναι ο εγκλεισμός τους σε περίφραξη διαστάσεων 15
τετραγωνικών μέτρων μαζί με 2 ως 6 αρνάκια, πρόβατα ή κατσίκια μέχρι την ηλικία των
4-5 μηνών. Τα αρνάκια ή τα κατσίκια είναι προτιμότερο να είναι θηλυκά ενώ στην
περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα μικρά ζώα και χρησιμοποιήσουμε πρόβατα ή
γίδια αυτά θα πρέπει να μην είναι επιθετικά. Τα επιθετικά πρόβατα ή γίδια θα πρέπει να
αντικαθίστανται αμέσως. Είναι επίσης δυνατόν να αντικαθιστά ο κτηνοτρόφος τα
αιγοπρόβατα με άλλα μετά από διάστημα λίγων ημερών.
β) Η αποτροπή της επιθετικότητάς του απέναντι στα αιγοπρόβατα.
Πρέπει συνεπώς να γίνεται μια διακριτική παρακολούθηση από τον κτηνοτρόφο. Στην
περίπτωση που το σκυλάκι είναι επιθετικό με τα αιγοπρόβατα θα πρέπει να το
απομακρύνεται και να το περιορίζεται σε δικό του χώρο, μόνο του, σε σημείο που να
έχει απλώς οπτική επαφή με τα ζώα. Μετά από διάστημα κάποιων ημερών, όταν θα έχει
εξοικειωθεί με την παρουσία τους, γίνεται δοκιμή ένταξής του στο κοπάδι.
5. Σε ηλικία περίπου 4-5 μηνών εισάγεται στο κοπάδι. Αν τρέχει γύρω εξερευνώντας το
επαναφέρουμε γρήγορα. Σε κάθε περίπτωση το κρατάμε μακριά από το σπίτι, τα παιδιά
και τα σκυλιά συντροφιάς. Είναι πολύ βασικό να μην κάνει παρέα με τα σκυλιά φύλακες
του σπιτιού ή τα σκυλιά συνοδούς και αποκτήσει τις συνήθειές τους. Θα πρέπει με
εντολές να καταλάβει ότι έχει άλλο ρόλο. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει κατανοητό στους
ανθρώπους και ιδίως στα παιδιά.
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6. Το παιχνίδι σταματά στα σκυλάκια στην ηλικία μεταξύ 12 και 18 μηνών. Μέχρι τότε το
εμποδίζεται πάντα να επιτίθεται στα αιγοπρόβατα. Αν δεν παραμένει κοντά στο κοπάδι
ή επιστρέφει στο σπίτι ή το μαντρί διατηρείται σε κλουβί για 2 ή 3 μέρες και το
επαναφέρεται σταδιακά. Θα πρέπει ο βοσκός να δίνει μονολεκτικές εντολές, όπως
γίνεται παραδοσιακά. Είναι βασικό να καταλαβαίνει το σκυλάκι ότι ο αρχηγός του
κοπαδιού - «αγέλης» είναι ο βοσκός και ότι αυτό έχει τον δεύτερο ρόλο στην ιεραρχία.
Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο να μάθει να μην επιτίθεται σε ανθρώπους και να
σταματά με την παρουσία του κτηνοτρόφου. Με επιτακτικές εντολές, όπως <κάτω>, τον
αποτρέπεται να επιτίθεται σε ανθρώπους.
Αν στο παιχνίδι κυνηγάει τα πρόβατα με μέθοδο της ενέδρας σημαίνει ότι παρουσιάζει
συμπεριφορά θηρευτή (κυνηγού). Αυτό το πρόβλημα δύσκολα μπορεί να διορθωθεί. Σ’
αυτή την περίπτωση ίσως ο ΣΚΥΛΟΣ δεν κάνει για φύλακας κοπαδιών. Μπορεί όμως να
χρησιμοποιηθεί ως φύλακας σε σπίτια ή άλλους χώρους (ο ΑΡΚΤΟΥΡΟ είναι διαθέσιμος
για συμβουλές σε κάθε περίπτωση).
7. Είναι σημαντικό να το χαϊδεύουν λίγο, κυρίως ο βοσκός, οι εργάτες του κοπαδιού ή τα
μέλη της οικογένειας και πάντα κοντά στο κοπάδι, κυρίως κατά το τάισμα. Ταΐζεται
πάντα κοντά στο κοπάδι. Καλό είναι στην αρχική φάση εισαγωγής στο κοπάδι να
ταΐζεται στο δοχείο που έτρωγε αρχικά (όταν ήταν στην περίφραξη με τα αρνιά ή τα
κατσίκια) για να συνηθίσει. Αν το σκυλί για κάποιο λόγο δεν ακολουθεί το κοπάδι, ο
κτηνοτρόφος μπορεί να σπάσει την ποσότητα φαγητού του σε μικρά γεύματα, τα οποία
θα δίνει κατά τη διάρκεια της βοσκής, μακριά από τη στάνη.
8. Σε περίπτωση που κάποια ομάδα σκύλων στο κοπάδι φαίνεται να λειτουργεί σαν
‘αγέλη’, δηλαδή απομακρύνεται από το κοπάδι κατά βούληση, γυρνάει στο μαντρί
χωρίς τα ζώα και δεν φυλάει το κοπάδι, προσπαθούμε να απομονώσουμε τον ‘αρχηγό’
της αγέλης, περιορίζοντάς τον για κάποιες μέρες και δοκιμάζουμε την συμπεριφορά των
υπόλοιπων σκύλων, ως μονάδες.
9. Σε περίπτωση που θελήσουμε να εκπαιδεύσουμε τον σκύλο μας, για βασική υπακοή,
πρέπει να προσέξουμε η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσουμε να περιλαμβάνει μόνο
θετική ενίσχυση και όχι τιμωρία (ηλεκτρικά κολάρα, πνίχτες κλπ.). Ένας Ελληνικός
Ποιμενικός μπορεί πολύ εύκολα να γίνει επιθετικός αν εκπαιδευτεί με λάθος τρόπο. Αν
αποφασίσουμε να απευθυνθούμε σε εκπαιδευτή, ένας θετικός εκπαιδευτής αποτελεί
την καλύτερη λύση για έναν Ελληνικό Ποιμενικό Σκύλο.

Ζ. Αναπαραγωγή
Η αναπαραγωγή είναι σημαντικός παράγοντας της διαχείρισης των ποιμενικών σκύλων,
γιατί εξασφαλίζει την παραγωγή ατόμων με κοινή μορφολογία και ισάξιες ιδιότητες, που
αναπληρώνουν τις απώλειες των ενηλίκων και διατηρούν τις ικανότητες και το σφρίγος της
φυλής. Λάθη στον τομέα αυτόν μπορούν να γίνουν αιτίες καταστροφής της εκτροφής, με
συνέπειες στην ικανότητα για την προστασία του κοπαδιού. Ο Ελληνικός Ποιμενικός Σκύλος
είναι μια φυλή βραδείας ανάπτυξης και η ενηλικίωση των ατόμων της φυλής συμβαίνει στα
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δύο χρόνια. Τα αρσενικά άτομα πρέπει να εισέρχονται στην αναπαραγωγή μετά την ηλικία
του 1,5 έτους και να χρησιμοποιούνται αναπαραγωγικά μόνο μέχρι την ηλικία των οχτώ (8)
ετών. Τα θηλυκά άτομα πρέπει να εισέρχονται στην αναπαραγωγή στην ηλικία κατά την
οποία εκδηλώνεται ο δεύτερος οίστρος. Οι συζεύξεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται
κάθε δεύτερο οίστρο και όχι συχνότερα, πλην των περιπτώσεων που υπάρχει κτηνιατρική
σύσταση για αποφυγή σύζευξης. Οι γέννες που συνολικά θα πραγματοποιήσει ένας
θηλυκός ΣΚΥΛΟΣ δεν πρέπει να ξεπερνούν τις πέντε (5) και πρέπει να αποσύρονται από την
αναπαραγωγή σε ηλικία επτά ετών. Ο πρώτος οίστρος του ΣΚΥΛΟΥ παραμένει
ανεκμετάλλευτος και είναι υποχρέωση του κτηνοτρόφου να περιορίσει τον ΣΚΥΛΟ σε
κατάλληλο χώρο όπου δεν θα έχουν πρόσβαση αρσενικά σκυλιά.
Για τη διατήρηση της μορφολογίας και των επιθυμητών ιδιοτήτων της φυλής του σκύλου, ο
κτηνοτρόφος υποχρεούται να χειρίζεται την αναπαραγωγή του με επιλεγμένες συζεύξεις
που θα γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και μόνο και πάντα με σκοπό
την διατήρηση του είδους και όχι την εμπορική εκμετάλλευση.
Ο κτηνοτρόφος οφείλει να ενημερώνει τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ για τις πρώτες ενδείξεις οίστρου του
θηλυκού ΣΚΥΛΟΥ, ώστε να προγραμματιστεί εγκαίρως η διαδικασία της σύζευξης.
Για την πραγματοποίηση σύζευξης μεταξύ αρσενικού ΣΚΥΛΟΥ του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ με άλλο
θηλυκό άτομο της κατοχής του κτηνοτρόφου ή άλλου τρίτου ατόμου θα πρέπει να υπάρχει
πρώτα έγγραφη έγκριση από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ. Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ δύναται να κατασχέσει τον σκύλο.
Μεταχείριση θηλυκών
Η μεταχείριση αυτή των θηλυκών στον τομέα της αναπαραγωγής εξασφαλίζει καλή υγεία
του θηλυκού σκύλου και παραγωγή ποιοτικών και υγιών απογόνων. Η διατροφή της
σκύλας πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεγμένη στην περίοδο της γαλουχίας και να
ενισχύεται με άφθονο γάλα σε γεύματα που αυξάνονται μέχρι τρία ημερησίως. Η κροκέτα
που της παρέχεται μπορεί να είναι κροκέτα ανάπτυξης σκύλων (κουταβιών). Προ της
εκδήλωσης του οίστρου τους τα θηλυκά σκυλιά πρέπει να εμβολιάζονται πλήρως, ώστε να
μεταδίδουν αργότερα με την γαλουχία πολλά αντισώματα κατά των μολυσματικών
ασθενειών στα κουτάβια τους τις πρώτες κρίσιμες 40 ημέρες της ζωής τους. Επίσης πρέπει
να έχουν πάρει τα κατάλληλα φάρμακα κατά των παρασίτων. Την περίοδο της γαλουχίας, ο
κτηνοτρόφος θα πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα για τυχόν προβλήματα μαστίτιδας
(πετρωμένο γάλα) στην θηλυκή σκύλα. Σε αυτή την περίπτωση, ο κτηνίατρος μπορεί να
παρέχει την κατάλληλη αντιβίωση.
Τα θηλυκά σκυλιά πρέπει να απομονώνονται σε ιδιαίτερο χώρο της εκτροφής κατά την
περίοδο του τοκετού και της γαλουχίας, ώστε να μην ενοχλούνται από τις παρεμβάσεις
άλλων ζώων του κοπαδιού, ή ανθρώπων. Ο ιδιαίτερος αυτός χώρος μπορεί να είναι
χρήσιμος για την απομόνωση του θηλυκού και στις περιπτώσεις που δεν πρέπει να
γονιμοποιηθεί, όπως για παράδειγμα κατά τον πρώτο οίστρο, λόγω του νεαρού της ηλικίας
και της ανωριμότητάς του. Επίσης ο χώρος αυτός είναι χρήσιμος, όταν αργότερα
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επιβάλλονται επιλεγμένες συζεύξεις με συγκεκριμένα αρσενικά, που θεωρούνται άριστα
στη μορφολογία του σώματος και ικανά στην εργασία. Οι τυχαίες συζεύξεις είναι
καταστροφικές για την αναπαραγωγή γιατί δημιουργούν μιγάδες που δεν ικανοποιούν τα
πρότυπα της φυλής.
Σε περίπτωση τυχαίας, ή ανεπιθύμητης σύζευξης, ο κτηνοτρόφος οφείλει να ενημερώνει
τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ, ο οποίος και θα αποφανθεί για την διαχείριση των κουταβιών.
Σε περίπτωση που ο κτηνοτρόφος δεν επιθυμεί την αναπαραγωγή του ΣΚΥΛΟΥ, συστήνεται
η στείρωσή του, αφού πρώτα υπάρχει έγγραφη έγκριση από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ.
Αρνητικές επιπτώσεις ενδοαναπαραγωγής
Τα καλύτερα σκυλιά αναπαραγωγής είναι αυτά που κληρονομούν τις καλές τους ιδιότητες
στους απογόνους τους. Οι συζεύξεις μεταξύ στενών συγγενικών ατόμων πρέπει να
αποφεύγονται γιατί είναι πολύ πιθανόν να μεταδώσουν ασθένειες και σωματικά
μειονεκτήματα, όπως κωφά και τυφλά σκυλιά, προγναθισμούς (μύτη γουρούνας), κουτσά
σκυλιά από κακή κατασκευή των πίσω ποδιών στην άρθρωσή τους και τη λεκάνη
(δυσπλασία του ισχίου) κλπ. Επίσης η συγγενική αναπαραγωγή είναι δυνατόν να δώσει
απογόνους με μειωμένη ικανότητα αντίστασης του οργανισμού τους στις μολυσματικές
ασθένειες ή άτομα με νευρική ιδιοσυγκρασία, που εκδηλώνεται με αυξημένη επιθετικότητα
προς ανθρώπους και ζώα, μειωμένη υπακοή και αδυναμία προσαρμογής στις απαιτήσεις
για εργασία (σθένος κατά τη σύγκρουση, θάρρος κλπ.).
Σε κάθε γέννα πρέπει να διατηρούνται μέχρι 6 κουτάβια για να είναι δυνατή η ανατροφή
τους από τη σκύλα μητέρα, χωρίς επιπτώσεις στην υγεία της, αλλά και επίσης χωρίς κίνδυνο
για απώλεια όλων των κουταβιών. Σε διαφορετική περίπτωση και όταν διατηρούνται πάνω
από έξι κουτάβια σε μια γέννα, πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για τη
διατροφή τους, με παρέμβαση του ανθρώπου που θα εξασφαλίσει την τροφή όλων των
κουταβιών με τεχνητό θηλασμό.
Ο επιθυμητός πληθυσμός σκύλων σε κάθε κοπάδι είναι σε αναλογία ένας σκύλος για κάθε
100 πρόβατα. Στην αντικατάσταση των σκύλων του κοπαδιού λαμβάνεται υπόψη η
θνησιμότητα των ενηλίκων και ο ρυθμός των απωλειών κάθε χρόνο. Συνήθως κρατούνται
κουτάβια στο κοπάδι, όταν τα νεαρότερα ενήλικα σκυλιά είναι 4 ετών.

Η. Όροι του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και λοιπές αρχές διαχείρισης των Ποιμενικών Σκύλων:
 Σε περίπτωση κακομεταχείρισης του ΣΚΥΛΟΥ (πχ. κόψιμο αυτιών ή ουράς, κυνομαχίες
κλπ.) ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ δύναται να κατασχέσει το ΣΚΥΛΟ από τον κτηνοτρόφο.
 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους πως οι
συνθήκες διαβίωσης του ΣΚΥΛΟΥ δεν είναι οι κατάλληλες και πως δεν τηρούνται οι
αρχές διαχείρισης του ΣΚΥΛΟΥ, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ δύναται να κατασχέσει τον σκύλο από
τον κτηνοτρόφο.
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 Σε περίπτωση καταπάτησης των αρχών που αφορούν την αναπαραγωγή (πχ
εκμετάλλευση του ΣΚΥΛΟΥ για εμπορικούς σκοπούς, πώληση κουταβιών ή του ίδιου
του ΣΚΥΛΟΥ) ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ δύναται να κατασχέσει τον ΣΚΥΛΟ και τους απογόνους
αυτού από τον κτηνοτρόφο.
 Ο κτηνοτρόφος υποχρεούται να παραχωρεί στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ, εφόσον του ζητηθεί, την
προσωρινή χρήση του ΣΚΥΛΟΥ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της
επίτευξης συζεύξεων, τη συμμετοχή σε εκθέσεις ή άλλες εκδηλώσεις.
 Ο κτηνοτρόφος θα πραγματοποιήσει κάθε δυνατή προσπάθεια για την
πραγματοποίηση των αρχών διαχείρισης ΣΚΥΛΟΥ.

ΙΙ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Με σεβασμό στην πείρα που διαθέτουν οι έλληνες κτηνοτρόφοι στην άσκηση του
επαγγέλματός τους αλλά και την επίγνωση της ανάγκης τους για υποστήριξη,
παρουσιάζονται όλα τα δυνατά μέτρα πρόληψης ζημιών από τα μεγάλα σαρκοφάγα με την
πεποίθηση ότι καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με το συνδυασμό περισσότερων
μεθόδων πρόληψης και βασικό άξονα την χρήση και επαναδιάδοση του Ελληνικού
Ποιμενικού Σκύλου στην ελληνική κτηνοτροφία όπως ήδη περιγράφηκε. Οι παρακάτω
προτάσεις είναι αποτέλεσμα πολύχρονης επικοινωνίας και συνεργασίας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ με
κτηνοτρόφους από στην ηπειρωτική Ελλάδα και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της
Κρήτης στην Κρήτη και την ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο δράσεων προγραμμάτων με
εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή ιδίους πόρους και μεταφέρουν πολύ μεγάλο μέρος της εμπειρίας
τους και αποτελεσματικών εφαρμοσμένων πρακτικών.
Οι στάνες ως βασικό εργαλείο
1. Κατασκευή ασφαλούς στάνης για το κλείσιμο των ζώων τη νύχτα και συνεχή
επισκευή ή βελτίωση της ήδη υπάρχουσας μηχανικής περίφραξης.
2. Ενίσχυση της στάνης με ηλεκτροφόρα περίφραξη σύμφωνα με τις οδηγίες οι οποίες
παρουσιάζονται παρακάτω στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
3. Επιπλέον είναι δυνατή η εφαρμογή και εναλλακτικών μεθόδων αποτροπής
προσέγγισης άγριων ζώων στις στάνες όπως:
 Τοποθέτηση φορητών φώτων με συνεχή εναλλαγή των θέσεων για να μη τα
συνηθίζουν ως σταθερά και αμετάβλητα στοιχεία,
 Συσκευές παραγωγής ήχου (από κανονάκια προπανίου έως εξειδικευμένες
συσκευές ήχων με βάση μηχανισμούς ανίχνευσης κίνησης) για τις οποίες όμως
υπάρχει πάντα η επιφύλαξη της εξοικείωσης των άγριων ζώων με τον ήχο που
παράγουν.
 Επίσης μπορεί να εφαρμοσθεί πιλοτικά η χρήση κρεμαστών ταινιών από
κομμάτια υφάσματος έντονου χρώματος («σημαιάκια» - fladry), σε χαμηλό ύψος
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από το έδαφος. Η μέθοδος αυτή αποτελεί έναν απλό, χαμηλού κόστους και
ιδιαίτερα ευκίνητο τρόπο περίφραξης, με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα στον
αποκλεισμό περιοχών, ακόμη και μεγάλου μεγέθους, από την παρουσία λύκων.
Βόσκηση και περιοχές βόσκησης
 Διατήρηση του κοπαδιού συγκεντρωμένου κατά τη διάρκεια της βόσκησης.
 Αποφυγή των δύσβατων περιοχών και των περιοχών με πυκνή βλάστηση.
 Αποφυγή της βόσκησης του κοπαδιού στις περιοχές που είναι γνωστό ότι φωλιάζουν ή
χρησιμοποιούν συχνά τα σαρκοφάγα. Ιδιαίτερη σημασία στο μέτρο αυτό πρέπει να
δοθεί την περίοδο από Αύγουστο έως και Οκτώβριο, εποχή που παρατηρούνται οι
περισσότερες επιθέσεις των σαρκοφάγων (κυρίως λύκων) σε κτηνοτροφικά ζώα.
Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται η βόσκηση σε περιοχές πυκνής βλάστησης ή
κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Επιτήρηση κοπαδιών
 Μέγιστη δυνατή διάρκεια επιτήρησης του κοπαδιού, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες
και το σούρουπο.
 Χρήση έμπειρων ατόμων για την επιτήρηση του κοπαδιού. Παιδιά ή άτομα που έχουν
δυσκολία να ακολουθήσουν το κοπάδι είναι σκόπιμο να μην αναλαμβάνουν την
αποκλειστική επιτήρηση.
 Ένα μεγάλο κοπάδι μπορεί να χωριστεί σε δυο ή και τρία μικρότερα ώστε να είναι
ευκολότερη η επιτήρησή του.

Οι απαραίτητοι παράγοντες για την αποτροπή των ζημιών από είδη της άγριας πανίδας στην
κτηνοτροφία εκφράζονται σχηματικά με το παρακάτω τρίγωνο. Η στρατηγική αποτροπής θα
πρέπει να συνδυάζει τους τρεις αυτούς παράγοντες.
Έμπειρος βοσκός

Ασφαλής σταβλισμός

Κατάλληλοι ποιμενικοί σκύλοι

Φυλές κτηνοτροφικών ζώων
Προτίμηση στην εκτροφή ντόπιων φυλών αιγοπροβάτων και ιδιαίτερα βοοειδών οι οποίες
έχουν μεγαλύτερη αντοχή στις καιρικές συνθήκες καθώς και μεγαλύτερη ικανότητα να
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αποφεύγουν τις επιθέσεις των σαρκοφάγων. Απαιτείται συχνή ενημέρωση από τις αρμόδιες
υπηρεσίες για τη δυνατότητα επιχορήγησης για τις φυλές αυτές (κυρίως για τα βοοειδή).
Νεαρά ζώα
 Προσπάθεια να συγχρονιστούν τις γέννες των αιγοπροβάτων ή των βοοειδών ώστε
όταν τα νεαρά ζώα να αρχίζουν να βόσκουν στο βουνό να είναι ήδη αναπτυγμένα. Τα
μοσχάρια στους πρώτους μήνες της ζωής τους είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε επιθέσεις
λύκου και αρκούδας.
 Συγκέντρωση των μοσχαριών (κάτω των 12 μηνών) κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε
ασφαλές μέρος (στάνη) ή εξασφάλιση της διανυκτέρευσή τους μαζί με τα υπόλοιπα
ενήλικα ζώα του κοπαδιού.
Αδέσποτοι σκύλοι
 Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην εγκαταλείπονται ανεπιθύμητοι σκύλοι φύλαξης ή
κυνηγόσκυλα στο βουνό. Αυτοί θα γίνουν αδέσποτοι σκύλοι που θα προκαλέσουν
ζημιές στα κοπάδια αλλά και σε άγρια ζώα.
Επιθέσεις και νεκρά ζώα
 Αποφυγή ρήψης πτωμάτων ζώων που έχουν πεθάνει από ασθένειες ή άλλες αιτίες,
στην περιοχή βόσκησης έτσι ώστε να μην προσελκύονται τα σαρκοφάγα στην ίδια
περιοχή.
 Εάν οι επιθέσεις από σαρκοφάγα ζώα είναι σπάνιες στο κοπάδι σας, θα πρέπει να
απομακρύνονται αμέσως τα ζώα που έχουν κατασπαραχθεί από λύκο ή αρκούδα ώστε
να μην τα καταναλώσουν πλήρως και συνηθίσουν να επιτίθενται στο κοπάδι σας.
 Εάν οι επιθέσεις από σαρκοφάγα ζώα είναι συχνές στο κοπάδι σας και συνηθισμένο
φαινόμενο στην περιοχή βόσκησης, είναι προτιμότερο να αφήνονται τα πτώματα στους
λύκους ή την αρκούδα να καταναλώνουν τα ζώα που έχουν σκοτώσει ώστε να
μειωθούν οι επιθέσεις.
Κίνδυνος από τη χρήση δηλητηρίων
Η χρήση δηλητηρίων είναι παράνομη και επικίνδυνη για τους σκύλους φύλαξης (τους
δικούς σας ή συναδέλφων) καθώς και άλλα ζώα και πουλιά (γύπες, όρνια, αετοί κ.ά.). Πολύ
συχνά έχει παρατηρηθεί ότι η χρήση των δηλητηρίων σε μια περιοχή οδηγεί στην αύξηση
των ζημιών από σαρκοφάγα αφού θανατώνονται σκυλιά φύλαξης με εξαιρετικές
ικανότητες. Δεν γίνεται ποτέ χρήση δηλητηρίων ή δηλητηριασμένων δολωμάτων για να
αντιμετωπισθούν προβλήματα από το λύκο ή την αρκούδα.
Ενίσχυση Φυσικής διατροφικής διαθεσιμότητας
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Η έλλειψη φυσικής τροφής για τα μεγάλα σαρκοφάγα, τα οδηγεί πιο εύκολα και συχνά στην
αναζήτηση τροφής στα κτηνοτροφικά ζώα, για αυτό απαιτούνται:
1. Τήρηση των διατάξεων του κυνηγίου για την αποτροπή θήρευσης μεγάλου αριθμού
ατόμων θηρεύσιμων ειδών
2. Τήρηση των διατάξεων για την απαγόρευση του κυνηγιού του ζαρκαδιού.
3. Αποτελεσματική διαχείριση και εμπλουτισμοί των βιοτόπων των μεγάλων
σαρκοφάγων:
 με άγρια καρποφόρα δένδρα για την αρκούδα.
 με είδη φυσικής λείας όπως τα άγρια οπληφόρα για το λύκο.
Αντίδραση σε περίπτωση συνάντησης με αρκούδα
Η παράδοση λέει ότι η συνάντηση με αρκούδα σημαίνει υγεία και καλοτυχία. Για να
μειωθεί κατά το δυνατόν ο κίνδυνος συνάντησης με ένα μεγάλο ζώο, όπως η αρκούδα, στο
δάσος θα πρέπει κάποιος να γνωρίζει ότι:


Η αρκούδα έχει εξαιρετική όσφρηση, πολύ καλή ακοή και όχι τόσο καλή όραση



Έχει εξαιρετική μνήμη και νοημοσύνη



Οριοθετεί την επικράτειά της



Ο ζωτικός της χώρος είναι 100-150 χλμ2 για ένα θηλυκό και έως και παραπάνω από
400 χλμ2 για ένα αρσενικό άτομο.



Αν δεν ενοχληθεί, ακολουθεί συγκεκριμένη ρουτίνα στις καθημερινές μετακινήσεις:
χρησιμοποιεί την ίδια όχθη ρεματιάς και τον δασικό δρόμο για τις μετακινήσεις της,
το ίδιο μονοπάτι για να πάει στη φωλιά της, τους ίδιους οπωρώνες για να βρει
φρούτα.



Η όρθια στάση της είναι συμπεριφορά ανίχνευσης ή και φόβου και όχι εκδήλωση
επίθεσης

Αυτά σημαίνουν πως αντιλαμβάνεται εύκολα τον γύρω της χώρο και συνήθως καταλαβαίνει
πολύ νωρίτερα την παρουσία του ανθρώπου από ότι ο άνθρωπος τη δική της παρουσία και
απομακρύνεται.
Άρα για να αποφευχθεί μία συνάντηση ανθρώπου με αρκούδα, προτείνεται η παρουσία
του ανθρώπου στο δάσος να είναι θορυβώδης και ιδιαίτερα εμφανής.
Σε περίπτωση συνάντησης ανθρώπου-αρκούδας υπάρχει ένας βασικός κανόνας:
Η ΑΡΚΟΥΔΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΟΙΩΣΕΙ ΟΤΙ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ από τον άνθρωπο
Αυτό σημαίνει:
1. Διατήρηση της ψυχραιμίας
2. Ακινησία
3. Αποφυγή χρήσης «απειλητικών» αντικειμένων όπως πέτρες, κλαδιά κτλ.
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4. Προσπάθεια σταδιακής οπισθοχώρησης «αναγνωρίζοντας» την «κυριαρχία» της
αρκούδας στο χώρο
5. Αποφυγή προσπάθεια διαφυγής με τρέξιμο.
6. Σε περίπτωση στενών χώρων πρέπει να δημιουργείται χώρος διαφυγής για την
αρκούδα χωρίς να της «κόβεται» ο δρόμος.
Το πιο πιθανό είναι ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι παραπάνω σκέψεις η αρκούδα θα έχει
φύγει.

3.3.3. Προδιαγραφές εγκατάστασης και διαχείρισης ηλεκτροφόρων περιφράξεων
Για την προστασία των μελισσιών, των κτηνοτροφικών μονάδων αλλά και των
μικροκαλλιεργειών στις ορεινές περιοχές το αποτελεσματικότερο μέτρο που εφαρμόζεται
εδώ και χρόνια είναι η χρήση ηλεκτροφόρου περίφραξης. Η ηλεκτροφόρος περίφραξη
μπορεί να είναι σταθερή ή και κινητή, για αυτό και δίνει την ευελιξία για χρήση από
μετακινούμενες κτηνοτροφικές ή μελισσοκομικέ μονάδες.
Η ηλεκτροφόρος περίφραξη είναι ένα αποτελεσματικό μέσο προστασίας που αποτελείται
από ένα δίκτυο παράλληλων ηλεκτροφόρων συρμάτων στηριγμένα σε πασσάλους και
συνδεδεμένα με ένα σύστημα αυτόματης τροφοδοσίας και αυτόματου ελέγχου της τάσης
του ρεύματος. Όταν η αρκούδα αγγίξει τα ηλεκτροφόρα σύρματα, το σύστημα της προκαλεί
εκκένωση και της αφήνει μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την υγεία
της, ή και τη ζωή της. Η αρκούδα απομνημονεύει αυτήν την εμπειρία και αποφεύγει να την
επαναλάβει.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η εφαρμογή της ηλεκτροφόρου περίφραξης
αναπτύχθηκε και χρησιμοποιείται κυρίως στην φύλαξη και διαχείριση κτηνοτροφικών ζώων
η οποία έχει αντικαταστήσει ως πρακτικότερη (και φθηνότερη σε τελική ανάλυση) την
«παραδοσιακή» μηχανική περίφραξη με συρματόπλεγμα ή αγκαθωτό σύρμα. Επιπλέον
είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής της ανάπτυξης της τεχνολογίας προς όφελος
του φυσικού περιβάλλοντος και της αγροτικής οικονομίας.
Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ υιοθέτησε και εφάρμοσε πιλοτικά την χρήση των ηλεκτροφόρων
περιφράξεων με δωρεών χορήγησή τους, τόσο στο πλαίσιο προγραμμάτων LIFE για την
αρκούδα στην Ελλάδα όσο και στο πλαίσιο λειτουργίας του Περιβαλλοντικού Κέντρου στην
περιοχή της Φλώρινας. Εδώ και 20 χρόνια αποτελεί πάγια θέση του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ η
ενσωμάτωση της χρήσης των ηλεκτροφόρων περιφράξεων στο πλαίσιο των
γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και η ένταξή τους στην εφαρμογή μέτρων ενεργητικής
προστασίας των παραγωγών από την πλευρά του ΕΛΓΑ, δηλαδή, την επιδότηση αγοράς ή τη
δωρεάν χορήγηση ηλεκτροφόρων περιφράξεων σε μελισσοκόμους και καλλιεργητές
ορεινών περιοχών.
Εκτιμάται ότι το μέτρο αυτό θα διευκολύνει όσους κατοικούν και εργάζονται σε ορεινές και
μειονεκτικές περιοχές (στις οποίες συναντώνται πολλά από τα πιο σημαντικά και πλούσια
οικοσυστήματα της χώρας), θα περιορίσει τις περιπτώσεις θανάτωσης αρκούδων και
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λύκων, και, βέβαια, θα συμβάλλει στη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
του τόπου μας.
Υλικά και εξοπλισμός
Τα υλικά και ο εξοπλισμός για την κατασκευή μίας ηλεκτροφόρας περίφραξης εξαρτώνται
από το τύπο περίφραξης (κινητή ή σταθερή) που απαιτείται σε κάθε εγκατάσταση σε
συνδυασμό με τον τρόπο ηλεκτροδότησης καθώς και από συνολικό κόστος το οποίο μπορεί
κάθε φορά να καλυφθεί και περιλαμβάνουν:
1. Τους πασσάλους οι οποίοι πρέπει να έχουν μήκος τουλάχιστον 1,7 μ και μπορεί να
είναι:
 Ξύλινοι, οι οποίοι είναι γενικά φθηνότεροι, αλλά όχι ανθεκτικότεροι στο χρόνο.
Συνίσταται η χρήση ανθεκτικού είδους ξυλείας όπως η καστανιά.
 Μεταλλικοί, οι οποίοι είναι πιο ακριβοί αλλά στην περίπτωση κινητής
ηλεκτροφόρας περίφραξης είναι πιο πρακτικοί και ανθεκτικότεροι.
 Πλαστικοί (συνήθως σε μορφή σωληνόμορφων ράβδων) οι οποίοι είναι
ελαφρύτεροι και πιο εύχρηστοι στην μεταφορά των κινητών ηλεκτροφόρων
περιφράξεων, αλλά δεν έχουν μεγάλοι σταθερότητα. Συνιστώνται για
ηλεκτροφόρες περιφράξεις στο εξωτερικό τοίχων ή μηχανικής περίφραξης η οποίοι
προσφέρουν την απαιτούμενη σταθερότητα.
2. Τους μονωτήρες οι οποίοι υπάρχουν σε μεγάλη ποικιλία, τόσο σε σχέση με την
προσαρμογή τους στα τρία είδη των πασσάλων, όσο και σε σχέση με το υλικό
κατασκευής (από πλαστικό, πορσελάνη κα).
3. Υλικό ηλεκτροφόρου δικτύου: Σύρμα, ειδική ταινία, ή πλέγμα.
4. Υλικά του συστήματος γείωσης της εγκατάστασης (καλώδιο ή σύρμα και μεταλλική
ράβδος τουλάχιστον 1,5 μέτρου).
5. Ο μηχανισμός ηλεκτροδότησης οποίος μπορεί να είναι:
 Μπαταρία, η οποία μπορεί να είναι μίας χρήσης και σχετικά μεγάλης διάρκειας, ή
επαναφορτιζόμενη πχ. μπαταρία αυτοκινήτου η οποία επαναφορτίζεται σε τακτικά
χρονικά διαστήματα
 Σύστημα με ηλιακή τροφοδότηση το οποίο αποτελείται από:
 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία,
 Τροφοδοτικό μηχανισμό για την παροχή και διατήρηση των απαιτούμενων
χαρακτηριστικών του ηλεκτρικού ρεύματος.
 Ηλιακό συλλέκτη, ο οποίος τροφοδοτεί επαναφορτιζόμενη μπαταρία του
συστήματος
 Ένας τροφοδοτικός μηχανισμός - μετασχηματιστής για τροφοδοσία από τάση 220V
(Συνιστάται σε περίπτωση ύπαρξης ηλεκτροδοτημένου οικήματος).
Οδηγίες εγκατάστασης



Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του σημείου τοποθέτησης της
περίφραξης. Είναι προτιμότερα τα υγρά και μαλακά εδάφη με χαμηλή βλάστηση
κυρίως γρασίδι ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται αμμώδη και πετρώδη εδάφη. Η
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ηλιοφάνεια όλη την ημέρα είναι απαραίτητη σε περίπτωση ηλιακού συλλέκτη γι’ αυτό
καταλληλότερα σημεία είναι ξέφωτα ή γενικά ανοιχτές περιοχές.



Tο χόρτο και η βλάστηση κατά μήκος της περίφραξης και σε πλάτος 80-90 εκατοστά
πρέπει να κόβονται συστηματικά.



Τοποθετούνται πάντα πρώτα οι πάσσαλοι των γωνιών και της εισόδου. Οι πάσσαλοι
αυτοί πρέπει να είναι αρκετά ενισχυμένοι επειδή θα δέχονται όλη τη μηχανική τάση
των συρμάτων. Η ενίσχυσή τους μπορεί να γίνει:
α) με εξωτερική κλίση των πασσάλων των γωνιών κατά 5 μοίρες περίπου ή και
β) με τοποθέτηση πλάγιων πασσάλων αντιστήριξης.



Οι υπόλοιποι πάσσαλοι τοποθετούνται κάθε 2-3 μέτρα ανάλογα με τη μορφολογία
του εδάφους, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι επαφές του κατώτερου σύρματος με το
έδαφος ή η δημιουργία μεγάλων κενών χώρων σε σημεία με υποχωρήσεις του
εδάφους. Ο κάθε πάσσαλος πρέπει να βυθιστεί στο έδαφος 50 εκατοστά. Οι
μεταλλικοί πάσσαλοι πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε οι μονωτήρες να βιδωθούν
στην εξωτερική τους πλευρά.



Οι μονωτήρες βιδώνονται στην εξωτερική πλευρά των πασσάλων. Οι αποστάσεις της
θέσης των μονωτήρων από το έδαφος πρέπει να είναι 15, 40, 70, 105 και 145
εκατοστά αντίστοιχα. Στις γωνίες χρησιμοποιούμε για κάθε γραμμή σύρματος τρεις
μονωτήρες στο εξωτερικό ή έναν ειδικό για γωνίες (διπλό U) στο εσωτερικό του
πασσάλου.



Είναι προτιμότερο το σύρμα να είναι στο μέγιστο δυνατό μήκος του ενιαίο και να μην
κομμένο σε πολλά τμήματα. Συνιστάται να χρησιμοποιούνται ειδικοί μονωτήρες για
την αρχή και το τέλος της κάθε γραμμής. Στο τέλος κάθε γραμμής θα πρέπει να
υπάρχει ένα περιθώριο 50-60 εκατοστών για τη σύνδεση με την επόμενη γραμμή.
Αποφεύγουμε τα έντονα τσακίσματα στο σύρμα και δίνουμε μεγάλη προσοχή στις
συνδέσεις. Το καλό τέντωμα (όχι υπερβολικό) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και
γι’ αυτό είναι χρήσιμα ειδικά ελατήρια ρύθμισης της μηχανικής τάσης του σύρματος.



Ένα από πιο τρωτά σημεία της περίφραξης είναι η είσοδος για αυτό απαιτεί μεγάλη
προσοχή στην κατασκευή της και για την οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν
μονωτικές λαβές.



Στην εξωτερική πλευρά και κατά μήκος της περίφραξης συνίσταται η τοποθέτηση
πλέγματος (σίτα) στο έδαφος για την καλύτερη δυνατή γείωση το οποίο μπορεί να
στερεωθεί με σύρμα στη βάση των πασσάλων και με πασσαλάκια τέντας εξωτερικά.
Σε περίπτωση έλλειψης πλέγματος και ειδικά σε ξερά εδάφη συνίσταται η διασπορά
αλατιού κατά μήκος της περίφραξης και σε πλάτος 50 εκατοστών ή τοποθέτηση
περιμετρικά στη βάση του φράχτη μια σειρά αγκαθωτό σύρμα το οποίο θα συνδέεται
με πασσάλους γείωσης κάθε 30-50 μέτρα.



Το σύστημα τροφοδότησης και η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθούν στο εσωτερικό
της περίφραξης και στη μέση περίπου του κυκλώματος. Όταν το σύστημα έχει
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ξεχωριστό ηλιακό συλλέκτη τότε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί σε καλά προφυλαγμένο
χώρο όπως π.χ. μια άδεια κυψέλη σε αρκετό ύψος από το έδαφος. Το ίδιο καλά
προστατευμένη από τις καιρικές συνθήκες πρέπει να είναι και η μπαταρία. Ο
ηλιακός συλλέκτης πρέπει να τοποθετηθεί σε αρκετό ύψος από το έδαφος, να έχει
νότια έκθεση και κλίση τέτοια έτσι ώστε οι ακτίνες του ήλιου να πέφτουν κάθετα
στην ειδική επιφάνεια (περίπου 45ο ).



Κοντά στο σύστημα πρέπει να τοποθετηθεί και η μεταλλική ράβδος γείωσης σε βάθος
1,5-2 μέτρα.



Αφού έχουν τοποθετηθεί όλα τα παραπάνω συνδέουμε το σύστημα τροφοδότησης με
το φράχτη και τη γείωση. Η σύνδεση με το φράχτη πρέπει να γίνει με κάθε μια
γραμμή ξεχωριστά, εκτός αν το σύρμα είναι ενιαίο οπότε πρέπει να γίνει στη μέση.
Με το φράχτη συνδέεται η θετική (+) έξοδος του συστήματος. Η σύνδεση με τη
γείωση και το πλέγμα (σίτα) γίνεται με την αρνητική (-) έξοδο του συστήματος, με
μεγάλη προσοχή και με υλικά που δεν σκουριάζουν εύκολα.



Η απόσταση των κυψελών από το φράχτη πρέπει να είναι τουλάχιστο 1,5 μέτρα.



Τοποθετούμε προειδοποιητικές πινακίδες έντονου χρώματος σε κάθε πλευρά του
φράχτη σε εύλογες αποστάσεις μεταξύ τους.

Οδηγίες συντήρησης
Για τη διατήρηση της περίφραξης σε αποδοτικά επίπεδα απαιτείται:

 Συνεχής φροντίδα για τον έλεγχο και τη σωστή φόρτισή της μπαταρίας γιατί η κατάσταση
της είναι καθοριστική για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος. Μια
μπαταρία 12V, 80-90 αμπερωρίων διαρκεί 12 εβδομάδες εκτός χρήσης (δηλαδή
αποθηκευμένη το χειμώνα). Έτσι κάθε 12 εβδομάδες συνίσταται η επαναφόρτιση της
μπαταρίας μία μέρα τουλάχιστον, με σύνδεσή της στο σύστημα του ηλιακού συλλέκτηφορτιστή και μόνο. Δεν λησμονείται ότι η διάρκεια της κάθε μπαταρίας καθορίζεται από
την κατάστασή της και τη φόρτιση του φράχτη.

 Συχνός έλεγχος στα χόρτα και την υπόλοιπη βλάστηση έτσι ώστε να μη έρχονται σε
επαφή με το σύρμα, για αυτό το χορτάρι γύρω από την ηλεκτροφόρο περίφραξη πρέπει
να συντηρείται σε χαμηλό ύψος για την ενίσχυση του συστήματος γείωσης.

 Συχνός έλεγχος στα σημεία στα οποία έχουν γίνει συνδέσεις. Υλικά που σκουριάζουν
εύκολα πρέπει να αποφεύγονται και γίνεται αντικατάστασή τους σε τέτοια περίπτωση.

 Μεγάλη προσοχή στη σύνδεση της γείωσης και του φράχτη.
 Έλεγχος για σκόνη ή ακαθαρσίες στους μονωτήρες ή για πιθανά ραγίσματα.
 Έλεγχος στις γωνίες του φράχτη και ανάλογη ρύθμιση της μηχανικής τάσης των
συρμάτων. Συχνά οι πάσσαλοι υποχωρούν από τη μεγάλη τάση.
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 Μεγάλη προσοχή κατά την αποθήκευση των υλικών κυρίως στο ηλεκτρονικό σύστημα,
στον ηλιακό συλλέκτη και στη μπαταρία.

 Προστασία του εξοπλισμού από τη σκόνη και τον ήλιο και φόρτιση της μπαταρίας πριν
και μετά την αποθήκευση.
Ειδικές τεχνικές πληροφορίες

 Ο καθοριστικός παράγοντας της απόδοσης του ηλεκτρικού φράχτη είναι η εκκένωση που
δέχεται το ζώο. Τα όρια ασφάλειας των τιμών της ενέργειας κυμαίνονται μεταξύ 3-5
Joule. Το συνολικό μήκος του ηλεκτροφόρου σύρματος καθορίζει και την απαιτούμενη
ενέργεια. Απαιτείται να ζητούνται πάντα τις σχετικές πληροφορίες.

 Η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος στον φράχτη ανάλογα με το σύστημα μπορεί να
κυμαίνεται από 4 έως 8 KV. Πτώση της τάσης είναι ενδεικτική για την ύπαρξη
προβλημάτων (κακές συνδέσεις, αποφόρτιση της μπαταρίας, βραχυκυκλώματα).

 Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι περίπου 20 mA.
 Το φορτίο της μπαταρίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 80-90 αμπερώρια σε μπαταρία
12V και 10 αμπερώρια σε μπαταρία 6V.

 To ηλεκτρονικό σύστημα πρέπει να δημιουργεί ηλεκτρικούς παλμούς με διάρκεια 0.0003
sec και περίοδο επανάληψης μεγαλύτερη ή ίση με 1 sec.

 H τάση του ηλεκτρικού ρεύματος του φράχτη ελαττώνεται με την επαφή του
ηλεκτροφόρου σύρματος και της βλάστησης.

 Η ελάχιστη επαφή δημιουργεί διαρροές προς τη γη εξασθενώντας την ενέργεια του
ηλεκτροφόρου φράχτη και μειώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητά του.
Χρήσιμες συμβουλές

 Αποσύνδεση της μπαταρίας όταν πρόκειται να φορτιστεί λίγο πριν την εγκατάσταση.
 Κάλυψη της επιφάνειας του ηλιακού συλλέκτη όταν πρόκειται να αποσυνδεθεί για
περισσότερο από 30 λεπτά.

 Ενημέρωση δεύτερου ατόμου για τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης του φράχτη.
 Βάψιμο καλά με αντισκουριακή βαφή και κίτρινο χρώμα τους μεταλλικούς πασσάλους,
επιφανειακό κάψιμο το τμήμα των ξύλινων πασσάλων που θα βυθιστεί στο έδαφος ή το
κάλυψη με λάδι συντήρησης ξύλου.

 Αποσύνδεση του φράχτη πριν από καταιγίδες όταν αυτό είναι δυνατό και
απομακρυνόμαστε.

 Προμήθεια ενός βολτόμετρου για τη μέτρηση της τάσης και ενός υδρόμετρου για τον
υπολογισμό της φόρτισης της μπαταρίας (για μπαταρίες με υγρά).
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 Προστασία της μπαταρίας από την υγρασία και τον ήλιο. Συνίσταται η αποφυγή της
τοποθέτησης της μπαταρίας μαζί με το σύστημα τροφοδότησης, εκτός κι αν το σύστημα
έχει ειδική διαμόρφωση.

 Βεβαίωση ότι δεν δουλεύει ο φράχτης όταν γίνονται εργασίες σ’ αυτόν.
 Αποφυγή αυτοσχέδιας επιδιόρθωσης του ηλεκτρονικού συστήματος. Απαιτείται πάντα
επικοινωνία με τον προμηθευτή ή σχετικό τεχνικό.
Προμηθευτές ηλεκτροφόρων περιφράξεων
Γούναρη Μαρία
Γενική αντιπροσωπεία και εμπόριο
Μ. Αλεξάνδρου 20
53100 Φλώρινα
Τηλ. 0385 22241
Συλαιός Ευστράτιος
Κτηνοτροφικά μηχανήματα
Γιαννιτσών 127
54628 Μενεμένη Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 537707
Νικολαϊδης Νίκος
Κτηνίατρος
Κροκίου 7
38334 Βόλος, Μαγνησία
Τηλ. 24210 34385
ΗΛΠΡΑ – Ηλεκτρονικές Πραγματοποιήσεις ΑΕ
Βιοτεχνία Ηλεκτρονικών κατασκευών – Αυτοματισμών.
Βιομηχανική περιοχή Θέρμης
57001 Θέρμη
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 464021
Fax: 2310 464607
Haricon Electronics - Κωσταντίνου Χαράλαμπος & ΣΙΑ Ε.Ε
Βιοτεχνία ηλεκτρικών ειδών
Καραϊσκάκη 86
42100 Τρίκαλα
Τηλ. 24310 71940
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
Εταιρία Κτηνιατρικών φαρμάκων - εργαλείων
Βιζυηνού 11,
15344 Γέρακας Αττικής,
Τηλ. 210 6611650
Fax: 210 6611798
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3.3.4. Το πλαίσιο των προδιαγραφών διαχείρισης του βιοτόπου της αρκούδας
Βασικές αρχές διαχείρισης βιοτόπων
Το πλαίσιο των βασικών αρχών για την αποτελεσματική διαχείριση των βιοτόπων με στόχο
την ομαλή συνύπαρξη του ανθρώπου με τα είδη της άγριας πανίδας με έμφαση την
αρκούδα και την ελαχιστοποίηση των μεταξύ τους συγκρούσεων θα πρέπει να
περιλαμβάνει τη διατήρηση και τον εμπλουτισμό υφιστάμενων πολιτικών και δράσεων
αλλά και την υιοθέτηση νέων έτσι ώστε στο σύνολό τους να περιλαμβάνουν:
1. Την άσκηση πολιτικής πίεσης για τη βελτίωση της Δασικής Νομοθεσίας στην Ελλάδα.
Ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο αποτελεί η συνταγματική αναθεώρηση και ότι
σχετίζεται με την αλλαγή των κανόνων του συγκεκριμένου εξειδικευμένου άρθρου
(άρθρο 24) του Συντάγματος με κύριο και μοναδικό γνώμονα τη διατήρηση και
προσαύξηση της αξίας της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος
γενικότερα στην Ελλάδα.
2. Την άσκηση πολιτικής πίεσης για την εφαρμογή της κατάλληλης Δασικής Πολιτικής
στην Ελλάδα με κύριο στόχο την αντικατάσταση της διαχείρισης των δασών από το
μονόπλευρο και κυρίως οικονομικό στόχο με τη διαχείριση πολλαπλών στόχων και
της ανάδειξης της βιοποικιλότητας των δασών.
3. Την άσκηση πολιτικής πίεσης για την ενίσχυση της Δασικής Υπηρεσίας, η οποία
παρουσιάζει πολλές λειτουργικές και θεσμικές δυσκολίες όσον αφορά την
προστασία και διαχείριση των δασών από την μη εφαρμογή του δασικού κώδικα
(σύνταξη δασικών χαρτών-δασολογίου).
4. Τη μείωση – αντιμετώπιση της λαθροθηρίας στην Ελλάδα. Στρατηγικά εργαλεία
αποτελούν η συνεχή απαίτηση για ενίσχυση της φύλαξης των δασών και ειδικότερα
των Προστατευόμενων Περιοχών, αλλά και η προώθηση της συνεργασίας με τους
τοπικούς συλλόγους, τις ομοσπονδίες και τη συνομοσπονδία των κυνηγών της
Ελλάδας.
5. Την ενίσχυση της προσπάθειας για την εφαρμογή των πρακτικών:





Του ελέγχου των δευτερευόντων δασικών δρόμων με το εποχιακό ή και μόνιμο
κλείσιμο. Παρά το γεγονός της θεσμοθέτησης του δεν έχει εφαρμοστεί εκτός
από λίγες περιοχές της Ελλάδας. Απαιτείται άμεση εφαρμογή του στις περιοχές
ΦΥΣΗ 2000 όσο και στα τοπικά Καταφύγια Άγριας Ζωής.
Της βελτίωσης τροφικής διαθεσιμότητας των δασικών περιοχών για την άγρια
πανίδα με εμπλουτισμό άγριων καρποφόρων φυτών.
Της χρήσης των φυτοφραχτών τόσο σε σχέση με υφιστάμενους αγρούς όσο και
στην πραγματοποίηση αναδασμών και κυρίως σε σχέση με τις Περιοχές Υψηλής
Φυσικής Αξίας όπως αυτές καταγράφονται από την Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρία για λογαριασμό του ΥΠΑΑΤ. Στόχος της πρακτικής αυτής είναι η
προστασία του παραδοσιακού αγροδασικού τοπίου και η ενίσχυση της
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ενδογενούς βιοποικιλότητας και της διάθεσης φυσικών τροφικών πηγών για την
άγρια πανίδα.
 Ολοκληρωμένη διαχείριση σκουπιδιών και πτωμάτων ζώων σε συνδυασμό με
την δημιουργία και συστηματική διαχείριση ειδικών ταϊστρών για πτωματοφάγα
είδη αρπακτικών πουλιών
 Ενίσχυση της εκτατικής κτηνοτροφίας σε ορεινές περιοχές με εκπόνηση και
εφαρμογή ειδικών λιβαδοπονικών μελετών με στόχο τη συστηματική διατήρηση
των ανοιγμάτων και των λιβαδιών στα δάση.
6. Την υιοθέτηση νέων δασικών διαχειριστικών πρακτικών όπως η αλλαγή της
διαχείρισης των δρυοδασών με ανόρθωσή τους και αναγωγή των αποψιλωτικά
διαχειριζόμενων δασών (πρεμνοφυή) σε σπερμοφυή όπου και όταν τα είδη, οι
γεωλογικές και κλιματικές συνθήκες το επιτρέπουν. Απαιτείται εξασφάλιση
κονδυλίων για τις αναγωγικές παρεμβάσεις οι οποίες θα αποδώσουν μακροχρόνια
μεγαλύτερο οικονομικό όφελος. Το μέτρο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εφαρμοστεί
σε ζώνες οι οποίες λειτουργούν ή μπορούν να λειτουργήσουν ως διάδρομοι
επικοινωνίας μεταξύ ορεινών όγκων και των Προστατευόμενων Περιοχών του
Δικτύου NATURA 2000 (εθνική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΚΟ 92/43
για τη διατήρηση της συνεκτικότητας του Δικτύου).
7. Τη δραστηριοποίηση στην κατεύθυνση της αποτελεσματικής διαχείρισης των
προστατευόμενων περιοχών (εφαρμογή νομοθεσίας, λήψη διαχειριστικών μέτρων,
εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών κτλ).
8. Την αποτροπή των αρνητικών επιπτώσεων από μεγάλα αλλά και μικρότερα τεχνικά
έργα στα Δασικά οικοσυστήματα. Για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών
επιπτώσεων της αλόγιστης ανάπτυξης με οικονομικά μόνο κριτήρια απαιτείται
ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός ο οποίος μέχρι σήμερα δεν υπάρχει.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων προβλημάτων είναι η εγκατάσταση αιολικών
πάρκων σε ορεινές περιοχές οι οποίες ναι μεν παράγουν ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας αλλά απαιτούν εγκαταστάσεις βιομηχανικού τύπου οι οποίες
καταλαμβάνουν σημαντικές περιοχές για τη βιοποικιλότητα.
9. Την υλοποίηση προγραμμάτων αναδασώσεων σε περιοχές που απαιτείται με
συγκεκριμένες προδιαγραφές και ειδική παρακολούθηση της εξέλιξης της
αποτελεσματικότητάς τους.
10. Επαναξιολόγηση του προγράμματος δάσωσης γεωργικών γαιών με:
 Εξαίρεσή του σε περιοχές με μεγάλο ποσοστό δασοκάλυψης και εξασφάλιση των
ανοικτών εκτάσεων και της μωσαϊκότητάς τους με την εφαρμογή άλλων
αγροπεριβαλλοντικών μέτρων διατήρησης της βιοποικιλότητας
 Αντικατάσταση των ακακιών στο πρόγραμμα δάσωσης γεωργικών γαιών από
καρποφόρα είδη δέντρων όπως η καστανιά και η καρυδιά.
Πλαίσιο προδιαγραφών για τον εμπλουτισμό φυσικών βιοτόπων με άγρια καρποφόρα είδη.
Για τον εμπλουτισμό φυσικών βιοτόπων με άγρια καρποφόρα είδη της ελληνικής χλωρίδας
απαιτείται εκπόνηση
εφαρμοσμένη μελέτης εκτέλεσης έργου αναδάσωσης και
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συγκεκριμένα βελτίωσης και συμπλήρωσης της βλάστησης με καρποφόρα δέντρα σε
δημόσιες δασικές εκτάσεις. Για τη σύνταξη της μελέτης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:
α) Η διαχειριστική μελέτη του Δάσους της περιοχής όπου προτείνονται οι επεμβάσεις.
β) Διαθέσιμα στοιχεία για την περιοχή (Χάρτες ΓΥΣ κλίμακας 1:50.000–, ορθοφωτοχάρτες,
γεωλογικός χάρτης κλπ).
γ) Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή μελέτης με
επιτόπιες αυτοψίες για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του χώρου που θα
εκτελεστεί το προτεινόμενο έργο.
δ) Ο Συνοπτικός Τεχνικός Οδηγός για τη Βελτίωση των Βιοτόπων & Ενίσχυση θηραμάτων
στην Ελλάδα, της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.
Από πλευράς σύνταξης, η μελέτη πρέπει να ακολουθεί τα διαγράμματα ύλης μελετών
αναδασώσεων του Υπουργείου Γεωργίας που εγκρίθηκαν με την 53418/3576/εγκ.162/1410-1969 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, τροποποιημένα ανάλογα και σύμφωνα με τις
ειδικότερες τοπικές συνθήκες του έργου και να πάρει υπόψη το παρακάτω θεσμικό
πλαίσιο:














Οι διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 7/Α/18-1-1969) «Κώδιξ Δασικής Προστασίας».
H 53418/357/εγκ.162/14-10-1969 Απόφαση του Υπ. Γεωργίας με την οποία
εγκρίθηκε το διάγραμμα ύλης Οριστικής Μελέτης Αναδασώσεων.
Οι διατάξεις του Ν. 998/79 ΦΕΚ 289/Α/29-12-79) «περί προστασίας των Δασών
κ.λπ.».
H Κοινή Υπουργική Απόφαση 81277/2451/23-8-93 με την οποία εγκρίθηκε η
ανάλυση τιμών Αναδασωτικών Εργασιών (ΑΤΑΕ).
Το Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 3010/02, ΦΕΚ 91/Α/25-04-2002.
Τέλος, το Ν.Δ. 996/1975 ΦΕΚ 192/Α/6-10-1971 «περί αντικαταστάσεως και
συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν. 86/69».
Τον αριθμ. 614/2007/23-5-2007 Ευρωπαϊκό Κανονισμό του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE+).
Την δ/γή προς τις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες (Αριθμό Πρωτ. 94211/1419,
4/9/2008) με θέμα τις «Αναδασώσεις-Δασώσεις» και συγκεκριμένα την επιλογή
κατάλληλων οπωροφόρων δασικών φυτών με τους καρπούς των οποίων μπορούν
να τρέφονται άγρια ζώα και πτηνά.
Τις διατάξεις του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011) για τη «Διατήρηση της
βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
Τα ενιαία Τιμολόγια του Νόμου 3263/2004 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν
αυτά, και αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές τους, με την αρ. Δ17α/04/114/ΦΝ
437/3.8.2007(ΦΕΚ 1584Β΄) απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (σχετική η Αρ.Πρωτ.
Δ17α/07/121/ΦΝ 443 - 31/8/2007 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25 του ΥΠΕΧΩΔΕ ¨Αναπροσαρμογή
και συμπλήρωση των ενιαίων τιμολογίων¨).
Την Α.Π. 125599/737/-12-4-2013 εγκύκλιο της Ειδ. Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ,
με θέμα «Εθελοντικά έργα αναδασώσεων-Εθελοντικές εργασίες σε αναδασώσειςLIFE11 NAT/GR/1014 ForOpenForests
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Εθελοντικές φυτεύσεις-από φυσική ή νομικά πρόσωπα», η οποία εφαρμόζεται
μεταξύ άλλων και σε εκτάσεις υποβαθμισμένων δασών.
Την Α.Π. 133978/1151/26-7-2013 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης &
Προστασίας Δασών & Φ.Π. προς τις Γενικές Διευθύνσεις Δασών και Αγροτικών
Υποθέσεων και Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρηση Δασών με θέμα
«Εθελοντικά έργα αναδασώσεων-Εθελοντικές εργασίες σε αναδασώσειςΕθελοντικές φυτεύσεις-από φυσική ή νομικά πρόσωπα».
Η υλοποίηση των δράσεων του ΕΡΓΟΥ LIFE+ «Καινοτόμες Δράσεις για την
Αντιμετώπιση της Παράνομης Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων σε
Μεσογειακές Πιλοτικές Περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (LIFE09 NAT/ES/000533),
“Innovative actions against illegal poisoning EU Mediterranean pilot areas”, στην
Πιλοτική Περιοχή GR-1: (ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ). Ειδικότερα το Υποέργο C.3.Δράσεις
ενάντια στην παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων σχετικά με
κυνηγετικές περιοχές «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κυνηγετικών Περιοχών ενάντια στην
παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων»
Την υπ΄ αριθμ. 53/'13 Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡ10-ΣΑΦ)







Για την επιλογή του κατάλληλου φυτευτικού υλικού λαμβάνονται υπόψη τα εξής:







Να είναι βιολογικά προσαρμοσμένο στις οικολογικές συνθήκες του σταθμού
Να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επιδιωκόμενου σκοπού
Το βάθος εδάφους
Η μηχανική σύσταση και δομή του εδάφους
Η οργανική ουσία, το pH και τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους
Η εύκολη εγκατάσταση και ο παραπέρα χειρισμός χωρίς υψηλές δαπάνες

Οι αναδασωτικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται στις προσφορότερες από εδαφικών
συνθηκών θέσεις και περιλαμβάνουν την εγκατάσταση φυτικών ειδών των τοπικών
φυτοκοινωνιών οικολογικά προσαρμοσμένα στο περιβάλλον της περιοχής στις τοπικές
κλιματολογικές συνθήκες, ολιγαρκή και ανθεκτικά σε βάθος χρόνου. Τα είδη που θα
επιλεχθούν θα πρέπει να έχουν εδώδιμους καρπούς οι οποίοι θα μπορούν να
καταναλώνονται από τα ζώα. Επίσης η ωρίμανση των καρπών να παρουσιάζει
συμπληρωματικότητα μέσα στο χρόνο ώστε να υπάρχει διαθεσιμότητα τροφής καθ’ όλη την
κρίσιμη περίοδο (Ιούνιο-Σεπτέμβριο). Τα κύρια είδη που καλύπτουν τις παραπάνω
προϋποθέσεις είναι είδη που υπάρχουν στην περιοχή αλλά όχι σε αφθονία ώστε να
καλύψουν τις τροφικές ανάγκες της άγριας πανίδας και ιδίως της καφέ αρκούδας. Τέτοια
είδη είναι τα παρακάτω:


Prunus mahaleb, κ. αγριοκερασιά: Θάμνος μέσου μεγέθους ως μεγάλος, ή δέντρο
ύψους μέχρι και 12 μέτρα. Ο καρπός είναι σφαιρικός, διαμέτρου 8-10 χιλ., αρχικά
πράσινος, μετά κίτρινος αργότερα κόκκινος και τελικά μαύρος, με ένα σφαιρικό,
λείο, λιθώδες σπέρμα. Ωρίμανση Ιούνιο του χρόνου ανθήσεως (το πρώτο
φρουτοφόρο φυτό στις αρχές καλοκαιριού). Οι βιολογικές απαιτήσεις του είδους
δεν είναι ιδιαίτερες αφού βρίσκεται σε ξηρά, πετρώδη πλούσια σε ασβέστιο
εδάφη. Είναι είδος φωτόφιλο.
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Prunus cerasifera (υποείδος divaricata), κ. αγριοκορομηλιά: Θάμνος ή δέντρο
ύψους ως 8 μέτρα, συνήθως χωρίς αγκάθια. Ο καρπός είναι ελλειψοειδής ή
σφαιρικός, κόκκινος ή ξανθόχρωμος, μήκους 2-3 εκατοστών και κρέμεται από
ποδίσκο. Ωρίμανση το Σεπτέμβριο του χρόνου ανθήσεως.
Pyrus amygdaliformis, κ. γκορτσιά: Δέντρο ή θάμνος με κόμη σφαιρική, ύψους.
Κλαδιά καμιά φορά αγκαθωτά ή κλαδιά που διευθύνονται προς τα πάνω. Ο
καρπός συνήθως είναι σφαιρικός, διαμέτρου 1,5-3 εκ. κιτρινοκαστανός.
Σπέρματα με σκούρο καστανό χρώμα. Ωρίμανση Αύγουστο.
Malus domestica (υποείδος pumila), κ. αγριομηλιά: Δέντρο μικρό, φυλλοβόλο,
πολύκλαδο ύψους. Οι καρποί του μοιάζουν με ήμερα μήλα, είναι όμως πολύ
μικρότεροι με διάμετρο μέχρι 3 εκατοστά. Το σχήμα τους είναι στρογγυλό και
έχουν χρώμα πρασινοκόκκινο. Η αγριομηλιά ζει στα ορεινά δάση και λιβάδια και
είναι πρόγονος όλων σχεδόν των καλλιεργούμενων για φάγωμα ποικιλιών.
Υπάρχει σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα με συχνότερη εμφάνιση στα βόρεια
διαμερίσματα της χώρας. Ωρίμανση Σεπτέμβριο (τα φρούτα που μένουν στα
δέντρα μπορούν να καταναλωθούν ακόμη και νωρίς την άνοιξη που είναι η
φτωχότερη περίοδος για τη διατροφή της αρκούδας).
Crataegus monogyna, κ. κράταιγος: Θάμνος ή μικρό δέντρο ύψους ως 10 μέτρα
με αγκάθια μήκους 0,7 -2 εκ. Κόμη πολύ πλατιά, γυρτή προς τα κάτω. Καρπός
επιμήκης ωοειδής, μήκους 6 -10 χιλ., βαθύς ή ανοιχτός κόκκινος, με τους λοβούς
του κάλυκα στην κορυφή του, που είναι συνήθως λίγο μακρύτερα από ότι
πλατύτερα. Ωρίμανση Σεπτέμβριο του χρόνου ανθήσεως.
Castanea sativa, κ. καστανιά: Φυλλοβόλο δέντρο ύψους 20-25 μέτρα με φύλλα
κατ’ εναλλαγή, δίσειρα, απλά. Καρπός κάρυο (κάστανο), γυαλιστερός με
δερματώδες περίβλημα, φαγώσιμος ανα 2-3 μέσα σε ξυλώδες κύπελλο. Το
κύπελλο σκεπάζεται από πυκνά αγκάθια και ανοίγει μετά την ωρίμανση.
Ωρίμανση τον Οκτώβριο του χρόνου ανθήσεως.
Juglans regia, κ. καρυδιά: Φυλλοβόλο δέντρο ύψους 15-20 μέτρα με φύλλα κατ’
εναλλαγή, σύνθετα, πτερωτά. Καρπός δρύπη σφαιρική (καρύδι), με εξωκάρπιο
σχισμένο στην ωρίμανση. Ωρίμανση τον Σεπτέμβριο του χρόνου ανθήσεως.

Παρουσία καρποφόρων στην περιοχή του προγράμματος
Από τις επισκέψεις στην περιοχή του προγράμματος διαπιστώθηκε η αραιή παρουσία
καρποφόρων στο εσωτερικό της κυρίως από Γκορτσιές και Κορομηλιές, συχνά κοντά σε
στάνες των κτηνοτρόφων ή σε εγκαταλελειμμένα σημεία από ανθρώπινη χρήση πχ Πυρά
Ηρακλέους, ενώ η κύρια παρουσία τους βρίσκεται περιμετρικά και στις περιοχές που
γειτνιάζουν με τους οικισμούς με ενδεικτική την παρακάτω διανομή:






Παύλιανη: Μηλιές, Καστανιές, Καρυδιές.
Οίτη: Καρυδιές
Νεοχώρι: Κορομηλιές, Καρυδιές, Καστανιές, Βυσσινιές
Καστανιά: Καστανιές, καρυδιές
Καπνοχώρι: Καρυδιές
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Πλαίσιο δράσεων για την διαχείριση των σημαντικών ειδών της άγριας πανίδας σε σχέση με
την επανένταξή τους στους φυσικούς τους βιοτόπους.
Ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη διαχείριση των βιοτόπων αποτελεί και τη συνολική
διαχείριση των ειδών της άγριας πανίδας με έμφαση στα σημαντικά και προστατευόμενα
είδη. Για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση των ειδών αυτών όπως έχει ήδη
αναφερθεί, απαιτείται η εκπόνηση εξειδικευμένων Σχέδιων Δράσεων για κάθε είδος όπως
προβλέπεται και από την Ευρωπαική Νομοθεσία, η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού
παρακολούθησης των πληθυσμών αλλά και των αποτελεσμάτων των διαχειριστικών
μέτρων που προτείνονται και λαμβάνονται κατά την υλοποίηση των Σχεδίων αυτών με
στόχο την αποτελεσματική αναμόρφωση και βελτίωση σε επίπεδο πενταετίας. Προς αυτήν
την κατεύθυνση και επειδή η περιοχή υλοποίησης του προγράμματος είναι περιοχή
επανεμφάνισης της αρκούδας μετά από περίοδο πολλών δεκαετιών, σε σχέση με τους
εμπλουτισμούς των βιοτόπων και τις επανεντάξεις ειδών της άγριας πανίδας στο φυσικό
του περιβάλλον αποτελεί επιτακτική ανάγκη να αποσαφηνισθούν πως :
1. Η εκπόνηση Σχεδίων Δράσης για τα μεγάλα σαρκοφάγα και τα οπληφόρα είδη της
άγριας πανίδας έτσι ώστε να υπάρχει μόνιμα η διαδικασία παρακολούθησης της
κατάστασης των πληθυσμών,
2. Η ανάδειξη του ρόλου και της σημασίας των οπληφόρων θηλαστικών στα δασικά
οικοσυστήματα με την αξιολόγηση της κατάστασης του Ελαφιού σε εθνικό επίπεδο
και η διερεύνηση των δυνατοτήτων επανεισαγωγής του Ελαφιού σε περιοχές που
υπάρχουν κατάλληλοι βιότοποι.
3. Η αντιμετώπιση της διάδοσης φημών για παράνομες απελευθερώσεις ειδών της
άγριας πανίδας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια από περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Αξίζει να σημειωθεί και να τονισθεί πως:
 Οι περιπτώσεις εμπλουτισμών βιοτόπων με είδη άγρια πανίδας γίνονται από τις
Κυνηγετικές Ομοσπονδίες αφορά τα θηρεύσιμα είδη της ελληνικής άγριας πανίδας
σε συνεργασία και εποπτεία από την Δασική Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ.
 Οι περιπτώσεις επανένταξης ειδών της άγριας πανίδας τα οποία έχουν βρεθεί
τραυματισμένα ή ορφανά γίνονται από τα Κέντρα Περίθαλψης Ειδών της Άγριας
Πανίδας τα οποία επίσης συνεργάζονται και εποπτεύονται από την Δασική
Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ.
 Οποιαδήποτε άλλης μορφής απελευθέρωση είδους της άγριας πανίδας χωρίς την
αδειοδότηση, συνεργασία και εποπτεία της Δασικής Υπηρεσίας δεν είναι νόμιμη
και δεν διασφαλίζει την προστασία τους.
 Τα τελευταία χρόνια μάλιστα με την αύξηση της εισαγωγής ξενικών ειδών για
οικιακή χρήση παρατηρείται παρουσία και ξενικών ειδών στους φυσικούς
βιοτόπους γεγονός το οποίο έχει αρνητικές επιπτώσεις και αποτελεί πολύ
σημαντική απειλή για την ενδημική ελληνική βιοποικιλότητα.
 Οι πληθυσμοί της αρκούδας και του λύκου στην Ελλάδα είναι βιώσιμοι. Επομένως,
οποιαδήποτε τεχνητή επανεισαγωγή (απελευθέρωση) εκτός από παράνομη είναι
και άσκοπη. Οι προσπάθειες διατήρησης της άγριας πανίδας συνδέονται με
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προσπάθειες διατήρησης ή βελτίωσης των φυσικών βιοτόπων της ή την επανένταξη
τραυματισμένων ή ορφανών ατόμων του φυσικού πληθυσμού.
 Αντίθετα με τις διαδόσεις, η πιθανή αύξηση του αριθμού κάποιων ζώων, είτε αυτά
είναι σαρκοφάγα (λύκος, αρκούδα), είτε άλλα είδη δη (π.χ. αγριογούρουνο, λαγός),
είναι φυσιολογικό φαινόμενο που οφείλεται στις αλλαγές των συνθηκών που
επικρατούν στις ορεινές περιοχές (π.χ. η αύξηση της δασοκάλυψης, η μείωση της
λαθροθηρίας κ.ά.) και στις φυσικές περιοδικές αυξομειώσεις των πληθυσμών τους.
 Μεμονωμένες περιπτώσεις κερδοσκόπων και ασυνείδητων ιδιωτών που διατηρούν
άγρια ζώα σε αιχμαλωσία δεν σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Σε
μια προσπάθεια εξάλειψης αυτού του φαινομένου, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, σε συνεργασία
με τις αρμόδιες αρχές οι οποίες και προβαίνουν στην κατάσχεση αυτών των ζώων
αναλαμβάνει την φιλοξενία και τη διαχείρισή τους. Τα ζώα που προέρχονται από
κατασχέσεις, επειδή ακριβώς δεν έχουν πιθανότητες επιβίωσης στο φυσικό τους
περιβάλλον, στειρώνονται και περνούν το υπόλοιπο της ζωής τους σε ειδικά
περιφραγμένες εγκαταστάσεις, οι λύκοι στο Καταφύγιο του Λύκου στην Αγραπιδιά
Φλώρινας και οι αρκούδες στο Καταφύγιο της Αρκούδας στο Νυμφαίο Φλώρινας.
 Οι φημολογίες περί απελευθερώσεων ειδών της άγριας πανίδας και κυρίως λύκων,
αρκούδων και φιδιών είναι αβάσιμες και υπονομεύουν το κλίμα εμπιστοσύνης και
τη συνεργασία μεταξύ κτηνοτρόφων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και των
αρμόδιων υπηρεσιών.
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3.4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ URSUS ARCTOS
Η παρακολούθηση του πληθυσμού της αρκούδας είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία
αλλά και τις υποχρεώσεις για την ολοκληρωμένη εφαρμογή μίας στρατηγικής προστασίας
και ενός Σχεδίου Δράσης για το είδος, έτσι ώστε να αξιολογούνται συνεχώς τα μέτρα και οι
διαχειριστικές πρακτικές. Η παρακολούθηση του πληθυσμού της αρκούδας είναι δύσκολη
και η εκτίμηση του πληθυσμού μπορεί να γίνεται με διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης των
δεδομένων.
Βασικός στόχος της παρακολούθησης είναι η συστηματική καταγραφή ενδείξεων
παρουσίας και δραστηριότητας της αρκούδας στο σύνολο της ζώνης εξάπλωσης του είδους
στην περιοχή του προγράμματος και ο άμεσος ή έμμεσος συσχετισμός τους με την χρονική
και φυσική παρουσία στο χώρο. Η συγκέντρωση των πρωτογενών στοιχείων γίνεται με
βάση τα εξής ζητούμενα:
 Βιογεωγραφικά στοιχεία των πληθυσμών αρκούδας (κατανομή, επικοινωνία
πληθυσμιακών πυρήνων, γεωγραφική συνέχεια βιοτόπων).
 Πληθυσμιακά δεδομένα (εκτίμηση ελάχιστου πληθυσμιακού μεγέθους).
 Εκτίμηση ανθρωπογενούς θνησιμότητας και διερεύνηση πιθανών αιτίων.
 Δραστηριότητα του ζώου στο χώρο και το χρόνο
 Προσδιορισμός τροφικών συνηθειών
 Εντοπισμός - καταγραφή περιπτώσεων ζημιών σε παραγωγικές μονάδες.
Για την αποτελεσματική παρακολούθηση του πληθυσμού της αρκούδας μετά την
διαμόρφωση της πρώτης εικόνας για την κατάσταση του από τα αποτελέσματα της μέχρι
τώρα πορείας του προγράμματος θα καθιερωθεί μία συστηματική συγκέντρωση των
πληροφοριών και των δεδομένων για την παρουσία της με βάση:
1. Την συνέχιση των επισκέψεων πεδίου στην περιοχή του προγράμματος σε τακτική
και έκτακτη βάση.
2. Την αξιοποίηση της παρουσίας στο πεδίο των συνεργατών ερευνητών των
υπόλοιπων δράσεων του προγράμματος.
3. Την διατήρηση των επαφών με τους τοπικούς φορείς και τις υπηρεσίες με
κυριότερους:
 Τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Οίτης
 Την Δασική Υπηρεσία
 Τον ΕΛΓΑ για την επιβεβαίωση των περιπτώσεων ζημιών από αρκούδα κυρίως
στην κτηνοτροφία και στη μελισσοκομία.
 Τον Δήμο Λαμίας και τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων
4. Τους παραγωγούς της περιοχής και κυρίως
 Τους κτηνοτρόφους με άξονα το δίκτυο των κτηνοτρόφων στους οποίους
δόθηκαν κουτάβια Ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου
 Τους μελισσοκόμους
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Το σύνολο των παραπάνω συνεργατών, φορέων, υπηρεσιών και παραγωγών αποτελούν
πλέον ένα δίκτυο πληροφόρησης το οποίο θα βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ
έτσι ώστε να είναι δυνατή η ροή της πληροφορίας και η επιβεβαίωση στο μεγαλύτερο
δυνατό επίπεδο.
Από τις υπόλοιπες μεθόδους δεδομένων για την παρακολούθηση του πληθυσμού της
αρκούδας μίας περιοχής όπως, η ραδιοπαρακολούθηση, η συστηματική ανάλυση
γενετικού υλικού και η αυτόματη φωτογράφηση δεν είναι δυνατή η εφαρμογή τους λόγω
του μικρού πληθυσμού και της αραιής παρουσίας τους είδους στην περιοχή, αλλά και του
μεγάλου κόστους τους. Στην περίπτωση όμως που βρεθούν τρίχες ή άλλης μορφής
δείγματα από το οποία μπορεί να εξαχθεί γενετικό υλικό τα, θα συλλεχθούν και θα
ενσωματωθούν στο Εθνικό Μητρώο της Αρκούδας το οποίο υλοποιεί ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ από το
2003.
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4. ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ENGLISH SUMMARY)
Study of the priority mammal species Ursus arctos* for the determination of management
specifications (Action A.10) in the framework of the LIFE project with the tittle:
“Conservation of priority forests and forest openings in "Ethnikos Drymos Oitis" and "Oros
Kallidromo" of Sterea Ellada” (LIFE11 NAT/GR/1014 ForOpenForests).
The life project with the title “Conservation of priority forests and forest openings in
"Ethnikos Drymos Oitis" and "Oros Kallidromo" of Sterea Ellada” is implementing in the
areas of the two mountainous Natura 2000 sites of Central Greece, in the Region of Sterea
Ellada: "ETHNIKOS DRYMOS OITIS” (GR2440004) and “OROS KALLIDROMO” (GR2440006).
The main objective of the project is to implement management in forests and forest
openings for the conservation of biodiversity at species, habitat, and landscape level. Brown
Bear Ursus arctos*is one of the target species of the project as its presence has unique
importance as the project area is the most south point of the species distribution in Europe.
This study aimed to verify the presence and to evaluate the population status of the Brown
Bear Ursus arctos, at the Mt. Oiti and the Mt. Kallidromo areas.
During the implementation of the action data collection took place in the period from the
beginning of the project (October 2012) until the March of 2014 and through three different
procedures:
1. Field visits in the project area (totally 7 visits took place).
2. Developing a network of special social target groups as beekeepers and livestock
breeders and local authorities and services and data collecting through interviews.
3. Data collection from the staff of the scientific staff of the project partners.
The collected information included four data categories covering the period 2010-2014
including the period of the project implementation as we as the previous two years:
1.
2.
3.
4.

Bear presence evidences (footprints, marks, feces, hairs)
Immediate bear observation.
Oral information from a third person
Damages on beehives, livestock and agricultural production.

Additionally, information concerning livestock (37 livestock owners with 10.300 animal unitsindividuals) and beekeeping (47 beekeepers) in the area collected, and native fruit trees
points identified. Processing this information, the study produced three scientific and
technical specifications necessary for the appropriate management actions and monitoring
protocols for the implementation of the next phases of the project:
1. Specifications for Ursus arctos management.
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2. Specifications for the legal framework).
3. Specification of monitoring protocols for Ursus arctos
The results gave a distribution of the data origin included the Regional Units of Fthiotida
which is the Regional Unit of the project area, Evritania and Fokida whith a total 69 of
records. All the data of Fthiodida (32) were from the project area, while 31 were from
Evritania and 6 from Fokida. From the project area the most records were damages all on
beehives (19) and footprints (8) while 3 were oral information and 2 personal observations.
The time presence data of the brown bear gave a conclusion of a seasonal presence with
stable seasons of active presence the summer and the autumn while there are clear
evidence of footprints on snow on December and March before and after of winter-sleep.
The very few data give an estimation of a very low number of individuals (1-2) while the
direction of the corridor with the main bear population in south Pindos is on the west and
actually the Regional Unit of Evritania.
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5. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΖΔ: Ειδική Ζώνη Διατήρησης
ΖΕΠ: Ζώνη Ειδικής Προστασίας
IBA: Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (Important Birds Area)
ΕΛΓΑ: Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
ΠΕ: Περιφερειακή Ενότητα
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Δελτίο συλλογής δεδομένων πεδίου)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(Αλληλογραφία ΕΛΓΑ Αγρινίου)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
(Χρησιδάνειο Ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
(Χάρτης παρουσίας της αρκούδας στην Στερεά Ελλάδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
(Χάρτης παρουσίας της αρκούδας στην Οίτη)

LIFE11 NAT/GR/1014 ForOpenForests
77

Αναφορά Δράσης: A.10. Μελέτη του Είδους Προτεραιότητας Ursus arctos (αρκούδα)
για τον καθορισμό προδιαγραφών διαχείρισης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
(Φωτογραφικό υλικό της δράσης)
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Δελτίο συλλογής δεδομένων για την καφέ αρκούδα
Συντάκτης Δελτίου:

Άμεση παρατήρηση αρκούδας:

Ημερομηνία Σύνταξης:

1 αρκούδα:

Όνομα προσώπου που ενημερώνει:

Αρκούδα με 1 μικρό:

Ιδιότητα:

Αρκούδα με 2 μικρά:

Δ/νση κατοικίας:

Αρκούδα με 3 μικρά:

Ημερομηνία παρατήρησης:

Ίχνη αρκούδας:

Τηλέφωνο:

Ίχνη αρκούδας με μικρά:
Εκτιμώμενος αριθμός μικρών:

Ηλ. Δ/νση:

Άλλα στοιχεία για ίχνη:
Γεωγραφικά δεδομένα

Ζημιές σε ζώα:

Περιφερειακή Ενότητα:

Ζημιές σε μελίσσια:

Δήμος:

Ζημιές σε φυτική παραγωγή:

Πλησιέστερος Οικισμός:

Περιγραφή ζημιών:

Τοπωνύμιο:
Απόσταση από οικισμό:

Φωλιά αρκούδας:

Προσανατολισμός:

Καλοκαιρινό γιατάκι:

Υποδομές ή ανθρώπινη παρουσία:

Πρόσθετες πληροφορίες

Απόσταση από υποδομές:
Συντεταγμένη Χ:

Στοιχεία για νεκρή αρκούδα:

Συντεταγμένη Ψ:
Βαθμός αξιοπιστίας:
Προτάσεις – Αιτήσεις:

Περιγραφή βιοτόπου:

Ίχνος μπροστινού ποδιού

1

2

Ίχνος πισινού ποδιού

Αριστερά

Δεξιά

Αριθμός ιχνών

Αριθμός ιχνών

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

α

γ

Μπροστά

β

δ
α
β

δ

Πίσω

γ

Αγρίνιο: 16.12.2013
Αριθ. Πρωτ.: 3800

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣ: Λάζαρο Γεωργιάδη

Υποκατάστημα: Αγρινίου

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Μακρή 11 – 30100 – ΑΓΡΙΝΙΟ
Πληροφορίες: Α. Κοντοσπύρος

(αποστολή με ηλεκτρ. ταχυδρομείο)

Τηλ. : 2641048701, 48702
Fax. : 2641048700

ΘΕΜΑ:“ Ζημιές από αρκούδα σε περιοχές της αρμοδιότητάς μας ”

Απαντώντας στο από 12.12.2013 σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμά σας και σε συνέχεια όσων σας αναφέρθηκαν τηλεφωνικά σας γνωρίζουμε ότι στην Υπηρεσία μας δεν έχουν αναγγελθεί ζημιές από αρκούδα την τελευταία πενταετία.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε.

Ο Προϊστάμενος του Υποκαταστήματος

Αλέξανδρος Κοντοσπύρος
Γεωπόνος ΕΛ.Γ.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ
Στην . . . . . . . . . . . . . . .σήμερα, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , οι εξής συμβαλλόμενοι:
(α) Η Αστική Εταιρία Προστασίας και Διαχείρισης της Άγριας ζωής και του Φυσικού
Περιβάλλοντος με το διακριτικό τίτλο “ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ” (Α.Φ.Μ.: 090067590, ΔΟΥ Β’
Θεσσαλονίκης), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ρογκότη 3 και εκπροσωπείται νόμιμα κατά
την υπογραφή της σύμβασης αυτής από τον Διαχειριστή του, Ιωάννη Μπουτάρη, με ΑΔΤ
Χ232026 και η οποία στη συνέχεια θα αναφέρεται για συντομία ο «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ»
και
(β) Ο/Η . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . του . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ., επάγγελμα: κτηνοτρόφος, με αριθμό μητρώου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . κάτοικος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ο/η οποίος/οποία
στο εξής για συντομία θα καλείται «ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ», συμφώνησαν, συνομολόγησαν και
έκαναν αποδεκτά τα παρακάτω:
Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ παραχωρεί σήμερα στο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟ τη χρήση……………..
σκύλου/σκύλων, της φυλής του Ελληνικού Ποιμενικού (εφεξής καλούμενου ο ΣΚΥΛΟΣ),
ηλικίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ο οποίος/οποίοι έχει/έχουν τα εξής
ειδικότερα στοιχεία:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ
Όνομα

Αριθμός Ηλεκτρονικής Ταυτότητας

Χρώμα

Ημ/νία Γέννησης

Φύλο
(Α/Θ)

Ο ΣΚΥΛΟΣ παραδίδεται σήμερα στο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟ, ο οποίος εκτρέφει τα παρακάτω είδη
ζώων:
( . . . πρόβατα, . . . αίγες, . . . βοοειδή), με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για τη φύλαξη και
προστασία του κοπαδιού του από τα άγρια ζώα.
Η παραχώρηση ΣΚΥΛΩΝ σε κτηνοτρόφους από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ γίνεται στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ για την προστασία και διαχείριση ειδών άγριας πανίδας
και της προσπάθειας που έχει αναλάβει για την ελαχιστοποίηση των ζημιών που υφίστανται
τα κοπάδια από άγρια ζώα, με απώτερο σκοπό την αρμονική συμβίωση κτηνοτρόφων άγριας πανίδας και ειδικότερα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ ForOpenForest το
οποίο υλοποιείται…...
Ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ δηλώνει ότι παρέλαβε το ΣΚΥΛΟ σε υγιή κατάσταση και εμβολιασμένο
όπως προκύπτει από το βιβλιάριο υγείας αυτού το οποίο δίδεται στο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟ κατά
την παραλαβή.
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Ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ υποχρεούται να συντηρεί τον παραχωρηθέντα σε αυτόν ΣΚΥΛΟ σε καλή
υγεία και κάτω από τις αρχές διαχείρισης που θα του υποδείξει ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ. Στο
Παράρτημα 1 της παρούσας Σύμβασης επισυνάπτονται οι αρχές διαχείρισης του ΣΚΥΛΟΥ,
οι οποίες υπογράφονται από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας. Μη τήρηση των όρων του Παραρτήματος 1 μονομερώς από την πλευρά του
ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΥ επιφέρει αυτόματη λύση της παρούσας Σύμβασης και υποχρεώνει τον
ΧΡΗΣΑΜΕΝΟ να επιστρέψει το ΣΚΥΛΟ στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ άμεσα και ανεξαρτήτως από την
ηλικία του ΣΚΥΛΟΥ ή το χρόνο που έχει παρέλθει από την ημερομηνία υπογραφής της
παρούσας.
Σε περίπτωση ασθένειας ή θανάτου του ΣΚΥΛΟΥ αυτού, ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ υποχρεούται
να ειδοποιήσει αμέσως τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ.
Απαγορεύεται ρητά στο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟ να παραχωρήσει το ΣΚΥΛΟ ή κουτάβια που
προέρχονται από τη σύζευξη αυτού με άλλο σκύλο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ή με σκύλο
ιδιοκτησίας τρίτου έναντι χρηματικού ποσού σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Επίσης απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση του ΣΚΥΛΟΥ ή κουταβιών που προέρχονται με
οποιονδήποτε τρόπο από σύζευξη του ΣΚΥΛΟΥ με άλλο σκύλο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, ή με
σκύλο ιδιοκτησίας τρίτου, σε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ.
Εάν ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ πωλήσει ή μεταβιβάσει την εκτροφή των ζώων του (πρόβατα, γίδια,
βοδινά) σε άλλους κτηνοτρόφους ή διαλύσει την εκτροφή του, η σύμβαση χρησιδανείου
λήγει και υποχρεούται να επιστρέψει στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ το ΣΚΥΛΟ που παρέλαβε σήμερα,
ανεξαρτήτως ηλικίας του, καθώς και τα κουτάβια που έχουν προκύψει από συζεύξεις του
ΣΚΥΛΟΥ αυτού, ανεξαρτήτως ηλικίας τους προκειμένου να συνεχιστεί η συμβολή του
ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΥ στο πρόγραμμα αναπαραγωγής και διάδοσης του ΣΚΥΛΟΥ από τον
ΑΡΚΤΟΥΡΟ.
Επίσης ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ υποχρεούται να δέχεται τους εντεταλμένους παρατηρητές του
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στις εγκαταστάσεις του για τακτικό ή έκτακτο έλεγχο των συνθηκών
διαχείρισης του ΣΚΥΛΟΥ που παρέλαβε και υποχρεούται να τον επιστρέψει στην
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν εφαρμόζει σωστά τις αρχές διαχείρισής του σύμφωνα
με το Παράρτημα 1 κατωτέρω.
Ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ αναλαμβάνει να ασκεί με επιμέλεια τα καθήκοντα εποπτείας του
παραδιδόμενου ΣΚΥΛΟΥ και αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη για οποιεσδήποτε
ζημιές προκαλέσει σε πρόσωπα ή πράγματα, κυριότητάς του ή κυριότητας τρίτων, ο
παραδιδόμενος ΣΚΥΛΟΣ.
Ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ θα αποστέλλει στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ κάθε έξι (6) μήνες έγγραφη φόρμα,
όπως αυτή εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της παρούσας, το οποίο επισυνάπτεται στην
παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, στην οποία θα αναγράφεται η
κατάσταση του ΣΚΥΛΟΥ και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτού/αυτών για τους σκοπούς
που προαναφέρθηκαν.
Η παρούσα σύμβαση είναι αορίστου διαρκείας λόγω της ειδικής φύσης αυτής που στοχεύει
στην απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος αναπαραγωγής και διάδοσης του ΣΚΥΛΟΥ.
Για τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ

Ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ
Οι αρχές διαχείρισης έχουν σκοπό την καλή υγεία και ανάπτυξη, την μακροβιότητα και την
μέγιστη απόδοση στην εργασία του σκύλου. Αυτές περιλαμβάνουν τη διατροφή, την υγιεινή,
την εκπαίδευση και την αναπαραγωγή.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Η διατροφή των νεαρών σκύλων
Ο απογαλακτισμός των κουταβιών γίνεται σταδιακά από την ηλικία των τριάντα (30) ημερών
και ολοκληρώνεται στις σαράντα πέντε (45) περίπου. Στο χρονικό αυτό διάστημα η διατροφή
των νεαρών σκύλων είναι καλό να ενισχύεται και με μίγματα κρεαταλεύρων του εμπορίου
(κροκέτες), η ποσότητα των οποίων πρέπει να αυξάνεται σταδιακά ούτως ώστε σε ηλικία
σαράντα πέντε (45) ημερών τρώνε μόνο ξηρά τροφή.
Ο αριθμός των γευμάτων για κάθε κουτάβι κάθε μέρα είναι επίσης ανάλογος με την ηλικία του.
Τα γεύματα κατανέμονται σε ίσα χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα, ώστε να διευκολύνεται
η χώνεψη και να αποφεύγονται προβλήματα υγείας:
Ηλικία (μήνες)
Έως 1,5
Από 1,5 έως 5
Από 5 έως 12
Από 12

Ποιότητα
Μητρικό γάλα
Ξηρά τροφή
Ξηρά τροφή
Ξηρά τροφή

Αριθμός γευμάτων ανά μέρα
Θηλασμός
3
2
1

Η διατροφή των ενήλικων σκύλων
Στη διατροφή των σκύλων πρέπει να μην δίνονται πολλά κόκαλα, γιατί δημιουργούν
δυσκοιλιότητα. Επίσης πρέπει να αποφεύγονται τελείως τα μυτερά κόκαλα πουλιών και
ψαριών γιατί είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στο πεπτικό σύστημα
(στομάχι και έντερα) και ακόμη το θάνατο του σκύλου.
Για τη διατήρηση της καλής λειτουργίας του πεπτικού συστήματος η διατροφή πρέπει να είναι
σταθερή σε ποσότητα και ποιότητα και στη σωστή θερμοκρασία. Πρέπει να αποφεύγονται τα
πολύ ζεστά και τα παγωμένα φαγητά. Επίσης σημαντική είναι η θερμοκρασία του νερού η
οποία πρέπει να είναι μεταξύ 5 και 15 βαθμών Κελσίου, ώστε να καταναλώνεται ευχάριστα
από το σκύλο και να καλύπτει τις ανάγκες του.
Οι κροκέτες
Όταν δίνονται αφυδατωμένα μίγματα κρεαταλεύρων (κροκέτες) πρέπει να υπάρχει άφθονο
νερό στη σωστή θερμοκρασία στη διάθεση του σκύλου, διαφορετικά είναι δυνατόν να
δημιουργηθούν προβλήματα αφυδάτωσης και δυσπεψίας.
Οι κροκέτες διατίθενται σε
διάφορες περιεκτικότητες σε θρεπτικά συστατικά αναλόγως των αναγκών της ηλικίας και
μπορεί να γίνει η κατάλληλη επιλογή τους. Η συσκευασία των αφυδατωμένων κρεαταλεύρων
εξασφαλίζει την καλή συντήρησή τους αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη τον ρυθμό

κατανάλωσης κάθε συσκευασίας, γιατί η παρατεταμένη συντήρηση μιας ανοικτής συσκευασίας
μπορεί να αλλοιώσει την τροφή και να δημιουργήσει προβλήματα υγείας στο ΣΚΥΛΟ. Σε
συνεργασία με τον κτηνίατρο, μπορούμε να εντοπίσουμε την κροκέτα που είναι κατάλληλη για
τον ΣΚΥΛΟ, και να παραμείνουμε σε αυτήν. Δεν είναι καλό να αλλάζουμε κροκέτα συχνά, γιατί
αυτό προκαλεί προβλήματα διαρροιών στον ΣΚΥΛΟ.
Το κρέας
Πολλές φορές η διατροφή των ΣΚΥΛΩΝ με υποπροϊόντα σφαγείου, όπως έντερα και κοιλιές
αποτελεί εξαιρετική διατροφή, όταν η συλλογή αυτών των υποπροϊόντων γίνεται με προσοχή
από τον ΧΡΗΣΑΜΕΝΟ και τηρούνται οι όροι καλής συντήρησης. Το περιεχόμενο των εντέρων
και στομάχων αποτελεί πηγή ενζύμων, βιταμινών και αλκαλικών στοιχείων απαραίτητων στη
διατροφή του ΣΚΥΛΟΥ.
Αρνητικές επιπτώσεις κατανάλωσης υπολειμμάτων κρέατος
Στο επίπεδο της εκτροφής είναι συχνό φαινόμενο οι σκύλοι να καταναλώνουν πτώματα ζώων
και να καλύπτουν ανάγκες σε κρέας και άλλα συστατικά. Η κατανάλωση των πτωμάτων είναι ο
κυριότερος παράγοντας μόλυνσης των σκύλων από τον Εχινόκοκκο που είναι μια ταινία
μεταδιδόμενη στον άνθρωπο και προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας, ακόμη και το θάνατο.
Τα μέρη του πτώματος που είναι επικίνδυνα να μεταδώσουν τον Εχινόκοκκο είναι τα σπλάγχνα
(συκώτι , πνεύμονας , σπλήνα). Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δίνονται στα σκυλιά
συκώτια, πνευμόνια και σπλήνες ενηλίκων ζώων. Εάν τα σπλάγχνα αυτά αφαιρεθούν από το
πτώμα του ζώου και ενταφιασθούν ή καούν σε βαρέλι με πετρέλαιο, τότε το υπόλοιπο πτώμα
είναι δυνατόν να καταναλωθεί από τους σκύλους με ασφάλεια και να καλύψει τις διατροφικές
τους ανάγκες.
Επίσης απαγορεύεται αυστηρά η διατροφή των σκύλων με εγκεφάλους αιγοπροβάτων, η
οποία γίνεται συχνά όταν καταναλώνονται κεφάλια πτωμάτων ζώων ή συλλέγονται κεφάλια
ενηλίκων αιγοπροβάτων από τα σφαγεία, γιατί είναι δυνατόν να μεταδώσει το παράσιτο
Κοίνουρος στο σκύλο. Ο δε σκύλος στη συνέχεια το μεταδίδει με τα κόπρανά του στο
περιβάλλον και ξαναμολύνει τα πρόβατα, συντηρώντας έτσι το βιολογικό κύκλο του
παρασίτου, που δημιουργεί στα πρόβατα την ασθένεια Κοινουρίαση. Η Κοινουρίαση είναι μία
κύστη στον εγκέφαλο με συμπτώματα νευρικά, όπως στροφικές κινήσεις του ζώου, απώλεια
προσανατολισμού κλπ. ( βουρλά πρόβατα).

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Ο ΣΚΥΛΟΣ θα πρέπει να διαμένει σε κατάλληλο χώρο στις εγκαταστάσεις του ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΥ.
Ο χώρος διαβίωσης του σκύλου, θα πρέπει να του εξασφαλίζει προστασία από τα καιρικά
φαινόμενα (ζέστη, βροχή, χιόνι) και να βρίσκεται κοντά στον χώρο διαβίωσης των ζώων
(στάνη, μαντρί.). Στις εγκαταστάσεις του ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΥ, θα πρέπει να υπάρχει ειδικός,
περιφραγμένος χώρος για την διαβίωση του ΣΚΥΛΟΥ, ώστε να αποφεύγεται ο ΣΚΥΛΟΣ να
γυρνάει αδέσποτος τις ώρες που το κοπάδι δεν βρίσκεται στη βοσκή. Το δέσιμο του ΣΚΥΛΟΥ
με αλυσίδα, θα πρέπει να γίνεται μόνο εφόσον είναι απαραίτητο, και για μικρά χρονικά
διαστήματα, ενώ ο ΣΚΥΛΟΣ θα πρέπει να έχει δυνατότητα άσκησης όλες τις εποχές του
χρόνου, ακόμα και όταν το κοπάδι δεν βγαίνει για βοσκή (χειμώνα.)
Ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ θα πρέπει να είναι σε θέση να ενημερώσει ανά πάσα στιγμή τον
ΑΡΚΤΟΥΡΟ για το μέρος διαβίωσης του σκύλου, όπως και να αποδέχεται τους τακτικούς και
έκτακτους ελέγχους που θα πραγματοποιούνται από τους εκπροσώπους του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ
στις εγκαταστάσεις του.

ΥΓΙΕΙΝΗ
Οι εμβολιασμοί του σκύλου
Ο εμβολιασμός είναι το μέσο προφύλαξης κατά των μολυσματικών και θανατηφόρων
ασθενειών του ΣΚΥΛΟΥ, που συχνά συμβαίνουν στην νεαρή ηλικία. Ο εμβολιασμός είναι μια
διαδικασία διαδοχικών ενέσεων που γίνονται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα και σε
συγκεκριμένες φάσεις της ανάπτυξης του νεαρού ΣΚΥΛΟΥ. Ο εμβολιασμός πρέπει να ξεκινά
σε ηλικία 45 ημερών. Επαναλαμβάνεται κάθε μήνα μέχρι την ηλικία των 4 μηνών, όταν
ολοκληρώνονται οι αναμνηστικές δόσεις του εμβολίου κατά των ασθενειών Μόρβας,
Λοιμώδους Ηπατίτιδας, Λεπτοσπείρωσης και Ιογενούς Γαστρεντερίτιδας.
Ο ΣΚΥΛΟΣ, παραδίδεται από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ, με το πρώτο εμβόλιο. Ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ
υποχρεούται να ολοκληρώσει το πρόγραμμα εμβολιασμών του ΣΚΥΛΟΥ, και να τηρεί τις
ετήσιες επαναλήψεις του. Το βιβλιάριο υγείας του ΣΚΥΛΟΥ, θα πρέπει να είναι πάντα
ενημερωμένο.
Ο Αντιλυσσικός εμβολιασμός
Ο εμβολιασμός κατά της Λύσσας γίνεται από την ηλικία των 5 μηνών και επαναλαμβάνεται
κάθε χρόνο. Ο Αντιλυσσικός εμβολιασμός είναι ιδιαίτερης σοβαρότητας για το ΣΚΥΛΟ, γιατί η
Λύσσα μεταδίδεται στον άνθρωπο και ο ΣΚΥΛΟΣ έρχεται συχνά σε επαφή με αγρίμια που
πιθανόν είναι φορείς της Λύσσας και μπορούν μετά από κάποια συμπλοκή με ΣΚΥΛΟΥΣ να
μεταδώσουν την ασθένεια μέσω των ΣΚΥΛΩΝ στον άνθρωπο και τα άλλα παραγωγικά ζώα.
Ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ υποχρεούται να πραγματοποιεί τον συστηματικό, ετήσιο αντιλυσσικό
εμβολιασμό του ΣΚΥΛΟΥ, με τη συνεργασία του κτηνιάτρου, και να ενημερώνει σχετικά το
βιβλιάριο υγείας του ΣΚΥΛΟΥ.
ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΕΙΣ
Τα παράσιτα
Οι νεαροί ΣΚΥΛΟΙ αποκτούν παράσιτα από το περιβάλλον στο οποίο ζουν, αλλά επίσης και
από τη μήτρα της σκύλας ή κατά το θηλασμό τους, όταν συμβεί από κακή διαχείριση της
υγιεινής της σκύλας κατά τη φάση της αναπαραγωγής να μην έχουν δοθεί προληπτικά τα
κατάλληλα αντιπαρασιτικά φάρμακα. Τα παράσιτα είναι μικροσκοπικοί οργανισμοί που
βρίσκουν προστασία και τροφή μέσα ή πάνω σε κάποιον άλλο οργανισμό. Ανάλογα με τη θέση
που κατέχουν ονομάζονται εσωτερικά παράσιτα ή εξωτερικά παράσιτα. Τα εσωτερικά
παράσιτα για το ΣΚΥΛΟ είναι συνήθως οι Ασκαρίδες και οι Ταινίες. Τα εξωτερικά παράσιτα
είναι τα τσιμπούρια, οι ψύλλοι, οι ψείρες και οι ψώρες.
Καταπολέμηση παρασίτων
Η ύπαρξη των παρασίτων στα νεαρά σκυλιά δημιουργεί καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους,
κακή υγεία, μικρή ανταπόκριση κατά τους εμβολιασμούς και έκθεση σε άλλες ασθένειες. Τα
παράσιτα καταπολεμούνται με φάρμακα που δίνονται από το στόμα με μορφή σιροπιών ή
χαπιών και, επίσης, με ενέσεις ή με διαλύματα, που εφαρμόζονται επιφανειακά στο δέρμα. Για
να εξουδετερώσουμε τα παράσιτα δίνουμε φάρμακα στα νεαρά σκυλιά σε όλες τις φάσεις της
ανάπτυξής τους, ξεκινώντας από την ηλικία των 30 ημερών και τα επαναλαμβάνουμε κάθε 20
μέρες, σε χρονικά διαστήματα μεταξύ των εμβολιασμών και μέχρι την ηλικία των 5 μηνών. Η
επιλογή των εμβολίων και των αντιπαρασιτικών φαρμάκων είναι ευθύνη των κτηνιάτρων, τους

οποίους οι κτηνοτρόφοι πρέπει να συμβουλεύονται σε κάθε περίπτωση. Δεν συστήνεται η
χορήγηση αποπαρασιτικών σκευασμάτων που δίνονται σε αμνοερίφια.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα σκυλιά θα πρέπει να προφυλάσσονται και από τα
εξωπαράσιτα. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες (Απρίλιο – Οκτώβριο) και στις νοτιότερες
περιοχές της Ελλάδας, με ηπιότερο κλίμα, εκτός από τα εξωπαράσιτα, ο συχνός ψεκασμός
προστατεύει τον σκύλο και από σκνίπες ή κουνούπια που μεταφέρουν μολυσματικές ασθένειες
(διροφυλλαρίωση, λεισμάνια κλπ.) Ο κατάλληλος τρόπος για να αποφευχθεί η μόλυνση είναι ο
ψεκασμός με αποπαρασσιτικό σκεύασμα, σε συνδυασμό με κάποια αμπούλα
αποπαρασίτωσης ή ένα αποπαρασιτικό κολάρο. Κατά της λεισμάνιας υπάρχει πλέον και
ετήσιος εμβολιασμός, που μπορεί να γίνει, εφόσον ο κτηνίατρος το θεωρεί σκόπιμο.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η εκπαίδευση αφορά κυρίως τη νεαρή ηλικία των σκύλων και έχει σκοπό να διευκολύνει την
προσαρμογή τους στο περιβάλλον στο οποίο ζούνε, ώστε να αποτελούν αρμονικό σύνολο με
τα άλλα ζώα και να είναι ικανά να εκδηλώνουν αυθόρμητα και αποτελεσματικά τα ένστικτα
προστασίας του κοπαδιού και να ελέγχονται συγχρόνως από τον άνθρωπο. Εάν η εκπαίδευση
δεν γίνει στην νεαρή ηλικία, που ο σκύλος είναι μικρός σε όγκο και δύναμη και συγχρόνως
εύπλαστος και προσαρμόσιμος , τότε σε μεγάλη ηλικία είναι δύσκολο να επιβάλουμε τον
σεβασμό και την υπακοή στους κανόνες συμβίωσης του κοπαδιού, με ολέθριες φυσικά
συνέπειες για την αξιοποίηση του σκύλου σαν σύντροφο και φύλακα.
Μέθοδος εκπαίδευσης
1. Ο βασικός στόχος για την εκπαίδευση του σκύλου φύλαξης κοπαδιών είναι να
συνειδητοποιήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα ότι ανήκει στο κοπάδι και ότι είναι ένα από
τα κυρίαρχα ζώα του κοπαδιού. Εάν η εκπαίδευση δεν γίνει στην νεαρή ηλικία , που
ο σκύλος είναι μικρός σε όγκο και δύναμη και συγχρόνως εύπλαστος και
προσαρμόσιμος , τότε σε μεγάλη ηλικία είναι δύσκολο να επιβάλουμε τον
σεβασμό και την υπακοή στους κανόνες συμβίωσης του κοπαδιού. Όταν
υπάρχουν πολλά σκυλιά που δεν παίζουν σωστά τον ρόλο τους ως φύλακες είναι πολύ
δύσκολο να εισάγουμε έναν νέο σκύλο φύλακα. Οι κακές συνήθειες θα μεταδοθούν στο
νεοεισαγόμενο κουτάβι. Η καλύτερη λύση είναι να απομακρύνουμε τα πιο ακατάλληλα.
Αρχίζουμε πάντα με ένα σκυλάκι και όχι με δύο για να μην παίζουν μαζί. Η μόνη
εξαίρεση που μπορεί να γίνει είναι όταν εισάγονται στο κοπάδι μαζί με την μητέρα τους.
Το δεύτερο ζώο θα πρέπει να εισάγεται όταν το πρώτο έχει αναλάβει πλήρως τον ρόλο
του φύλακα, σε ηλικία 18 μηνών περίπου.
2. Η ιδανική ηλικία για την έναρξη της εκπαίδευσης και προσαρμογής των κουταβιών στο
νέο περιβάλλον είναι μεταξύ 8 και 9 εβδομάδων οπότε τελειώνει το γάλα της μητέρας
τους. Μέχρι τότε πρέπει να μεγαλώσουν μαζί με την μητέρα και τα αδέλφια τους, ώστε
να γίνει η σωστή κοινωνικοποίησή τους με άτομα του είδους τους , να αναπτυχθούν τα
φυσιολογικά τους ένστικτα και να εκδηλώσουν τις σωστές αντιδράσεις προς τα
ερεθίσματα του περιβάλλοντος , καθοδηγούμενα από την μητέρα τους.
3. Τα σκυλάκια θα πρέπει να βρίσκονται μακριά από τους ανθρώπους και τα άλλα σκυλιά
που χρησιμοποιούνται ως φύλακες του σπιτιού ή απλώς είναι ζώα συντροφιάς. Δεν
κρατάμε μαζί με τους σκύλους φύλαξης κοπαδιών σκυλιά που ανήκουν σε κυνηγετικές
φυλές.
4. Τα βασικά στοιχεία της εκπαίδευσής είναι:
α) η συνεχής παραμονή κοντά στα αιγοπρόβατα ώστε να αισθανθεί ότι αυτά είναι η
«αγέλη» του.

Η καλύτερη μέθοδος είναι ο εγκλεισμός τους σε περίφραξη διαστάσεων 15
τετραγωνικών μέτρων μαζί με 2 ως 6 αρνάκια, πρόβατα ή κατσίκια μέχρι την ηλικία των
4-5 μηνών. Τα αρνάκια ή τα κατσίκια είναι προτιμότερο να είναι θηλυκά ενώ στην
περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα μικρά ζώα και χρησιμοποιήσουμε πρόβατα ή
γίδια αυτά θα πρέπει να μην είναι επιθετικά. Τα επιθετικά πρόβατα ή γίδια θα πρέπει να
αντικαθίστανται αμέσως. Είναι επίσης δυνατόν να αντικαθιστά ο κτηνοτρόφος τα
αιγοπρόβατα με άλλα μετά από διάστημα λίγων ημερών.
β) η αποτροπή της επιθετικότητάς του απέναντι στα αιγοπρόβατα.
Πρέπει συνεπώς να γίνεται μια διακριτική παρακολούθηση από τον κτηνοτρόφο. Στην
περίπτωση που το σκυλάκι είναι επιθετικό με τα αιγοπρόβατα θα πρέπει να το
απομακρύνουμε και να το περιορίζουμε σε δικό του χώρο, μόνο του, σε σημείο που να
έχει απλώς οπτική επαφή με τα ζώα. Μετά από διάστημα κάποιων ημερών, όταν θα έχει
εξοικειωθεί με την παρουσία τους, δοκιμάζουμε ξανά..
5. Σε ηλικία περίπου 4-5 μηνών εισάγεται στο κοπάδι. Αν τρέχει γύρω εξερευνώντας
το επαναφέρουμε γρήγορα. Σε κάθε περίπτωση το κρατάμε μακριά από το σπίτι,
τα παιδιά και τα σκυλιά συντροφιάς. Είναι πολύ βασικό να μην κάνει παρέα με τα
σκυλιά φύλακες του σπιτιού ή τα σκυλιά συνοδούς και αποκτήσει τις συνήθειές τους. Θα
πρέπει με εντολές να καταλάβει ότι έχει άλλο ρόλο. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει κατανοητό
στους ανθρώπους και ιδίως στα παιδιά.
6. Το παιχνίδι σταματά στα σκυλάκια στην ηλικία μεταξύ 12 και 18 μηνών. Μέχρι τότε το
εμποδίζουμε πάντα να επιτίθεται στα αιγοπρόβατα. Αν δεν παραμένει κοντά στο
κοπάδι ή επιστρέφει στο σπίτι ή το μαντρί το κρατάμε σε κλουβί για 2 ή 3 μέρες
και το επαναφέρουμε. Θα πρέπει ο βοσκός να δίνει μονολεκτικές εντολές, όπως
γίνεται παραδοσιακά. Είναι βασικό να καταλαβαίνει το σκυλάκι ότι ο αρχηγός του
κοπαδιού - «αγέλης» είναι ο βοσκός και ότι αυτό έχει τον δεύτερο ρόλο στην ιεραρχία.
Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο να μάθει να μην επιτίθεται σε ανθρώπους και να
σταματά με την παρουσία μας. Με επιτακτικές εντολές, όπως <κάτω>, τον
αποτρέπουμε να επιτίθεται σε ανθρώπους.
Αν στο παιχνίδι κυνηγάει τα πρόβατα με μέθοδο της ενέδρας σημαίνει ότι παρουσιάζει
συμπεριφορά θηρευτή (κυνηγού). Αυτό το πρόβλημα δύσκολα μπορεί να διορθωθεί Σ’
αυτή την περίπτωση ίσως ο ΣΚΥΛΟΣ δεν κάνει για φύλακας κοπαδιών. Μπορεί όμως να
χρησιμοποιηθεί ως φύλακας σε σπίτια ή άλλους χώρους (συμβουλευτείτε τον
ΑΡΚΤΟΥΡΟ, σε κάθε περίπτωση).
7. Το χαϊδεύουμε λίγο, κυρίως ο βοσκός, οι εργάτες του κοπαδιού ή τα μέλη της
οικογένειας και πάντα κοντά στο κοπάδι, κυρίως κατά το τάισμα. Ταΐζεται πάντα
κοντά στο κοπάδι. Καλό είναι στην αρχική φάση εισαγωγής στο κοπάδι να ταΐζεται στο
δοχείο που έτρωγε αρχικά (όταν ήταν στην περίφραξη με τα αρνιά ή τα κατσίκια) για να
συνηθίσει. Αν το σκυλί για κάποιο λόγο δεν ακολουθεί το κοπάδι, ο κτηνοτρόφος μπορεί
να σπάσει την ποσότητα φαγητού του σε μικρά γεύματα, τα οποία θα δίνει κατά τη
διάρκεια της βοσκής, μακριά από τη στάνη.
8. Σε περίπτωση που κάποια ομάδα σκύλων στο κοπάδι φαίνεται να λειτουργεί σαν
‘αγέλη’, δηλαδή απομακρύνεται από το κοπάδι κατά βούληση, γυρνάει στο μαντρί χωρίς
τα ζώα και δεν φυλάει το κοπάδι, προσπαθούμε να απομονώσουμε τον ‘αρχηγό’ της
αγέλης, περιορίζοντάς τον για κάποιες μέρες, και δοκιμάζουμε την συμπεριφορά των
υπόλοιπων σκύλων, ως μονάδες.
9. Σε περίπτωση που θελήσουμε να εκπαιδεύσουμε τον σκύλο μας, για βασική υπακοή,
πρέπει να προσέξουμε η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσουμε να περιλαμβάνει μόνο
θετική ενίσχυση, και όχι τιμωρία (ηλεκτρικά κολάρα, πνίχτες κλπ.). Ένας Ελληνικός
Ποιμενικός μπορεί πολύ εύκολα να γίνει επιθετικός αν εκπαιδευτεί με λάθος τρόπο. Αν

αποφασίσουμε να απευθυνθούμε σε εκπαιδευτή, ένας θετικός εκπαιδευτής αποτελεί την
καλύτερη λύση για έναν Ελληνικό Ποιμενικό.
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Η αναπαραγωγή είναι σημαντικός παράγοντας της διαχείρισης των ποιμενικών σκύλων, γιατί
εξασφαλίζει την παραγωγή ατόμων με κοινή μορφολογία και ισάξιες ιδιότητες, που
αναπληρώνουν τις απώλειες των ενηλίκων και διατηρούν τις ικανότητες και το σφρίγος της
φυλής. Λάθη στον τομέα αυτόν μπορούν να γίνουν αιτίες καταστροφής της εκτροφής, με
συνέπειες στην ικανότητα για την προστασία του κοπαδιού. Ο Ελληνικός ποιμενικός σκύλος
είναι μια φυλή βραδείας ανάπτυξης και η ενηλικίωση των ατόμων της φυλής συμβαίνει στα δύο
χρόνια. Τα αρσενικά άτομα πρέπει να εισέρχονται στην αναπαραγωγή μετά την ηλικία του 1,5
έτους, και να χρησιμοποιούνται αναπαραγωγικά μόνο μέχρι την ηλικία των οχτώ (8) ετών. Τα
θηλυκά άτομα πρέπει να εισέρχονται στην αναπαραγωγή στην ηλικία κατά την οποία
εκδηλώνεται ο δεύτερος οίστρος. Οι συζεύξεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται κάθε δεύτερο
οίστρο, και όχι συχνότερα, πλην των περιπτώσεων που υπάρχει κτηνιατρική σύσταση για
αποφυγή σύζευξης. Οι γέννες που συνολικά θα πραγματοποιήσει ένας θηλυκός ΣΚΥΛΟΣ δεν
πρέπει να ξεπερνούν τις πέντε (5), και πρέπει να αποσύρονται από την αναπαραγωγή σε
ηλικία επτά ετών. Ο πρώτος οίστρος του ΣΚΥΛΟΥ παραμένει ανεκμετάλλευτος και είναι
υποχρέωση του ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΥ να περιορίσει τον ΣΚΥΛΟ σε κατάλληλο χώρο όπου δεν θα
έχουν πρόσβαση αρσενικά σκυλιά.
Για τη διατήρηση της μορφολογίας και των επιθυμητών ιδιοτήτων της φυλής του σκύλου, ο
ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ υποχρεούται να χειρίζεται την αναπαραγωγή του με επιλεγμένες συζεύξεις
που θα γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και μόνο, και πάντα με σκοπό
την διατήρηση του είδους και όχι την εμπορική εκμετάλλευση.
Ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ οφείλει να ενημερώνει τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ για τις πρώτες ενδείξεις οίστρου του
θηλυκού ΣΚΥΛΟΥ, ώστε να προγραμματιστεί εγκαίρως η διαδικασία της σύζευξης.
Για την πραγματοποίηση σύζευξης μεταξύ αρσενικού ΣΚΥΛΟΥ του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ με άλλο
θηλυκό άτομο της κατοχής του ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΥ ή άλλου τρίτου ατόμου θα πρέπει να υπάρχει
πρώτα έγγραφη έγκριση από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ. Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ δύναται να κατασχέσει τον σκύλο.
Μεταχείριση θηλυκών
Η μεταχείριση αυτή των θηλυκών στον τομέα της αναπαραγωγής εξασφαλίζει καλή υγεία του
θηλυκού σκύλου και παραγωγή ποιοτικών και υγιών απογόνων. Η διατροφή της σκύλας
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεγμένη στην περίοδο της γαλουχίας και να ενισχύεται με άφθονο
γάλα σε γεύματα που αυξάνονται μέχρι τρία ημερησίως. Η κροκέτα που της παρέχεται μπορεί
να είναι κροκέτα ανάπτυξης σκύλων (κουταβιών). Προ της εκδήλωσης του οίστρου τους τα
θηλυκά σκυλιά πρέπει να εμβολιάζονται πλήρως, ώστε να μεταδίδουν αργότερα με την
γαλουχία πολλά αντισώματα κατά των μολυσματικών ασθενειών στα κουτάβια τους τις πρώτες
κρίσιμες 40 ημέρες της ζωής τους. Επίσης πρέπει να έχουν πάρει τα κατάλληλα φάρμακα κατά
των παρασίτων. Την περίοδο της γαλουχίας, ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ θα πρέπει να προσέχει
ιδιαίτερα για τυχόν προβλήματα μαστίτιδας (πετρωμένο γάλα) στην θηλυκή σκύλα. Σε αυτή την
περίπτωση, ο κτηνίατρος μπορεί να παρέχει την κατάλληλη αντιβίωση.
Τα θηλυκά σκυλιά πρέπει να απομονώνονται σε ιδιαίτερο χώρο της εκτροφής κατά την
περίοδο του τοκετού και της γαλουχίας, ώστε να μην ενοχλούνται από τις παρεμβάσεις
άλλων ζώων του κοπαδιού, ή ανθρώπων. Ο ιδιαίτερος αυτός χώρος μπορεί να είναι χρήσιμος
για την απομόνωση του θηλυκού και στις περιπτώσεις που δεν πρέπει να γονιμοποιηθεί,
όπως για παράδειγμα κατά τον πρώτο οίστρο, λόγω του νεαρού της ηλικίας και της
ανωριμότητάς του. Επίσης ο χώρος αυτός είναι χρήσιμος, όταν αργότερα επιβάλλονται

επιλεγμένες συζεύξεις με συγκεκριμένα αρσενικά, που θεωρούνται άριστα στη μορφολογία του
σώματος και ικανά στην εργασία. Οι τυχαίες συζεύξεις είναι καταστροφικές για την
αναπαραγωγή γιατί δημιουργούν μιγάδες που δεν ικανοποιούν τα πρότυπα της φυλής.
Σε περίπτωση τυχαίας, ή ανεπιθύμητης σύζευξης, ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ οφείλει να
ενημερώνει τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ, ο οποίος και θα αποφανθεί για την διαχείριση των
κουταβιών.
Σε περίπτωση που ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ δεν επιθυμεί την αναπαραγωγή του ΣΚΥΛΟΥ,
συστήνεται η στείρωσή του, αφού πρώτα υπάρχει έγγραφη έγκριση από τον
ΑΡΚΤΟΥΡΟ.
Αρνητικές επιπτώσεις ενδοαναπαραγωγής
Τα καλύτερα σκυλιά αναπαραγωγής είναι αυτά που κληρονομούν τις καλές τους ιδιότητες
στους απογόνους τους. Οι συζεύξεις μεταξύ στενών συγγενικών ατόμων πρέπει να
αποφεύγονται γιατί είναι πολύ πιθανόν να μεταδώσουν ασθένειες και σωματικά
μειονεκτήματα, όπως κωφά και τυφλά σκυλιά, προγναθισμούς (μύτη γουρούνας), κουτσά
σκυλιά από κακή κατασκευή των πίσω ποδιών στην άρθρωσή τους και τη λεκάνη (δυσπλασία
του ισχίου) κλπ. Επίσης η συγγενική αναπαραγωγή είναι δυνατόν να δώσει απογόνους
με μειωμένη ικανότητα αντίστασης του οργανισμού τους στις μολυσματικές ασθένειες ή
άτομα με νευρική ιδιοσυγκρασία, που εκδηλώνεται με αυξημένη επιθετικότητα προς
ανθρώπους και ζώα, μειωμένη υπακοή και αδυναμία προσαρμογής στις απαιτήσεις για
εργασία (σθένος κατά τη σύγκρουση, θάρρος κλπ.).
Σε κάθε γέννα πρέπει να διατηρούνται μέχρι 6 κουτάβια για να είναι δυνατή η ανατροφή τους
από τη σκύλα μητέρα, χωρίς επιπτώσεις στην υγεία της, αλλά και επίσης χωρίς κίνδυνο για
απώλεια όλων των κουταβιών. Σε διαφορετική περίπτωση και όταν διατηρούνται πάνω από έξι
κουτάβια σε μια γέννα, πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για τη διατροφή τους, με
παρέμβαση του ανθρώπου που θα εξασφαλίσει την τροφή όλων των κουταβιών με τεχνητό
θηλασμό.
Ο επιθυμητός πληθυσμός σκύλων σε κάθε κοπάδι είναι σε αναλογία ένας σκύλος για κάθε 100
πρόβατα. Στην αντικατάσταση των σκύλων του κοπαδιού λαμβάνεται υπόψη η θνησιμότητα
των ενηλίκων και ο ρυθμός των απωλειών κάθε χρόνο. Συνήθως κρατούνται κουτάβια στο
κοπάδι, όταν τα νεαρότερα ενήλικα σκυλιά είναι 4 ετών.
Λοιπές αρχές διαχείρισης των Ποιμενικών Σκύλων:
 Σε περίπτωση κακομεταχείρισης του ΣΚΥΛΟΥ ( πχ. κόψιμο αυτιών ή ουράς, κυνομαχίες
κλπ.) ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ δύναται να κατασχέσει το ΣΚΥΛΟ από τον ΧΡΗΣΑΜΕΝΟ.
 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους πως οι
συνθήκες διαβίωσης του ΣΚΥΛΟΥ δεν είναι οι κατάλληλες και πως δεν τηρούνται οι
αρχές διαχείρισης του ΣΚΥΛΟΥ, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ δύναται να κατασχέσει τον σκύλο από
τον ΧΡΗΣΑΜΕΝΟ.
 Σε περίπτωση καταπάτησης των αρχών που αφορούν την αναπαραγωγή (πχ
εκμετάλλευση του ΣΚΥΛΟΥ για εμπορικούς σκοπούς, πώληση κουταβιών ή του ίδιου
του ΣΚΥΛΟΥ) ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ δύναται να κατασχέσει τον ΣΚΥΛΟ και τους απογόνους
αυτού από τον ΧΡΗΣΑΜΕΝΟ.
 Ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ υποχρεούται να παραχωρεί στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ, εφόσον του ζητηθεί,
την προσωρινή χρήση του ΣΚΥΛΟΥ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της
επίτευξης συζεύξεων, τη συμμετοχή σε εκθέσεις ή άλλες εκδηλώσεις.
 Ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ θα πραγματοποιήσει κάθε δυνατή προσπάθεια για την
πραγματοποίηση των αρχών διαχείρισης ΣΚΥΛΟΥ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ*
Ημ/νία: . . . . . . . . . . . . . .
Παρακαλώ συμπληρώστε τα κατωτέρω στοιχεία:
1. Ονοματεπώνυμο κτηνοτρόφου:
..............................................................
2. Ταχυδρομική Διεύθυνση:
.............................................................
..............................................................
3. Τηλέφωνο (σταθερό ή / και κινητό): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Όνομα σκύλου: . . . . . . . . . . . . . . . . Φύλο: . . . . . . . . . . Ηλικία : . . . . . . . .
Χρώμα & Χαρακτηριστικά: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Αριθμός ηλεκτρονικής ταυτότητας: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Παρουσίασε κάποιο πρόβλημα υγείας ο σκύλος; ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
7. Αν ναι εξετάστηκε από κτηνίατρο; ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
8. Γνωμάτευση κτηνιάτρου: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................................
(Παρακαλώ επισυνάψτε πρόσφατη φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του
σκύλου).
9. Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα από την τελευταία φορά που
επικοινωνήσατε μαζί μας: ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
10. Αν ΝΑΙ παρακαλώ περιγράψτε το πρόβλημα (π.χ. στην εκπαίδευση ή στη
συμπεριφορά του σκύλου) και πως επιλύθηκε:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

11. Σημειώστε την ημερομηνία που παρατηρήσατε την έκκριση αιματηρού
υγρού από τα γεννητικά όργανα του θηλυκού:
12.Ημερομηνία του επόμενου αναμενόμενου οίστρου του θηλυκού:
*Παρακαλώ στείλτε το παρών δελτίο είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Περιβαλλοντικό
Κέντρο ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, Αετός Φλώρινα 53075 ή με email στο mavgerinou@arcturos.gr

