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Πάνω: Γυπαετός (Gypaetus barbatus).
Φωτ. Mike Lane.
Αριστερά: Όρνιο ή σκάρα (Gyps fulvus).
Φωτ. Βασίλης Πιτροπάκης/ΜΦΙΚ.
Κάτω: Ψηλορείτης.
Φωτ. Γιάννης Χαρκούτσης/ΜΦΙΚ.

Το φαινόµενο
Η παράνοµη χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων αποτελεί κοινή πρακτική σε
πολλές αγροτικές περιοχές της Ευρώπης και ιδιαίτερα σε χώρες της Μεσογείου.
Μεµονωµένοι χρήστες γης, της υπαίθρου κυρίως, χρησιµοποιούν δηλητηριασµένα δολώµατα προκειµένου να καταπολεµήσουν ή να ελέγξουν τα αποκαλούµενα
«επιβλαβή» ζώα.
Ως «επιβλαβή», σύµφωνα µε έναν γενικώς αποδεκτό ορισµό (Hogarth, 1962), ονοµάζονται τα ζώα εκείνα που δηµιουργούν προβλήµατα, τοπικά ή σε µεγαλύτερη
έκταση, σε έναν ή περισσότερους ανθρώπους που κατοικούν σε µια περιοχή, αποτελούν κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία και ενοχλούν ή καταστρέφουν καλλιέργειες,
υλικά, περιουσία ή φυσικούς πόρους.
Τα κύρια κίνητρα για τη χρήση των δηλητηριασµένων δολωµάτων είναι οι ζηµιές
που προκαλούνται από συγκεκριµένα είδη της άγριας και οικόσιτης πανίδας στο
ζωικό κεφάλαιο και τη φυτική παραγωγή, η πίεση που αυτά µπορεί να ασκούν στα
θηράµατα, καθώς και οι προσωπικές αντιδικίες µεταξύ διαφορετικών χρηστών γης.
Η πρακτική αυτή, από συγκεκριµένους κατοίκους της Κρήτης, στοχεύει βασικά
στην εξόντωση σκύλων (αδέσποτων, ποιµενικών, κυνηγετικών ή και δεσποζόµενων), στην εξόντωση του πετροκούναβου (ζουρίδα) και του ασβού (άρκαλος), στην
εξόντωση των κορακοειδών ή/και των µικρόπουλων, στην εξόντωση θηρευτών
των µελισσών, στην πρόκληση ζηµιάς λόγω αντιδικίας/εκδίκησης, στην αποτροπή
άλλων χρηστών γης να εισέλθουν σε συγκεκριµένες περιοχές κ.ά.
Η χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων όµως, πέραν της προφανούς ζηµίας και
ανώφελης θανάτωσης οποιουδήποτε οικόσιτου ή άγριου ζώου, πλήττει δευτερογενώς σηµαντικά και προστατευόµενα είδη της άγριας πανίδας όπως είναι ο γυπαετός
(Gypaetus barbatus), το όρνιο (Gyps fulvus), ο βασιλαετός (Aquila heliaca), ο χρυσαετός (Aquila chrysaetos), ο ασπροπάρης (Neophron percnopterus) και η γερακίνα
(Buteo buteo). Παράλληλα, η πρακτική αυτή αποτελεί και σηµαντικό κίνδυνο τόσο
για τη δηµόσια υγεία όσο και για τα παραγωγικά ζώα.
Αξίζει επίσης να τονισθεί – µετά και τον συνεχώς αυξανόµενο αριθµό µε κρούσµατα
λύσσας στην Ελλάδα – πως η χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων αποτελεί βασικό παράγοντα µετάδοσης της νόσου, καθώς τα πτώµατα των δηλητηριασµένων
ζώων αποτελούν εστίες µαζικής µετάδοσης, τόσο σε είδη της άγριας πανίδας όσο
και σε αδέσποτα κατοικίδια ζώα.
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Η νοµοθεσία
Η χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων για την καταπολέµηση ή τον έλεγχο του
πληθυσµού των αποκαλούµενων «επιβλαβών» ζώων απαγορεύεται ρητά από το
ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Οι εκτεταµένες αρνητικές επιπτώσεις στην άγρια
πανίδα και ιδίως σε σπάνια και απειλούµενα είδη είναι ο βασικός λόγος αυτής της
απαγόρευσης.
Η συγκεκριµένη µέθοδος ελέγχου «επιβλαβών» ή άλλων ειδών, απαγορεύεται
ρητά από το Άρθρο VI της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ),
αλλά και από µια σειρά διεθνών συµβάσεων και ευρωπαϊκών οδηγιών.
Το σηµερινό εθνικό νοµικό πλαίσιο για την καταπολέµηση της χρήσης των δηλητηριασµένων δολωµάτων ορίζεται από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγµατος 67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και Άγριας Πανίδας και
καθορισµού διαδικασίας συντονισµού και Ελέγχου της Έρευνας επ’ αυτών» (ΦΕΚ
23/Α’/30.01.1981) και συγκεκριµένα το άρθρο 9. Σε αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα
ότι «απαγορεύεται για την καταπολέµηση των εκάστοτε καθοριζοµένων επιβλαβών
ειδών, η χρησιµοποίηση τοξικών ουσιών και εν γένει δηλητηριωδών ουσιών, όσον
αυτά θέτουν σε κίνδυνο τα προστατευόµενα είδη άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας».
Επιπλέον, και ανάλογα την περίπτωση, εφαρµογή βρίσκουν το άρθρο 28 παράγραφος 9 του Νόµου 1650/1986, του άρθρου 3στ. του Ν. 4042/2012, του άρθρου
8 παρ. 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01.09.2010,
αλλά και οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 282 του Ποινικού Κώδικα για τη «δηλητηρίαση της νοµής των ζώων», σύµφωνα µε το οποίο: «1.
Όποιος µε πρόθεση δηλητηριάζει βοσκοτόπια, λιβάδια, λίµνες ή άλλους τόπους ποτίσµατος ζώων τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών. Αν από την πράξη του
θανατώθηκαν ή έπαθαν σοβαρή και διαρκή βλάβη ζώα άλλου, τιµωρείται µε κάθειρξη
µέχρι δέκα ετών. 2. Όποιος από αµέλεια έγινε υπαίτιος της πράξης της παρ. 1 τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών ή µε χρηµατική ποινή».

Έχει σηµασία να αναφερθεί ότι βάσει του άρθρου 5 του
Ν.1300/1982, οι καταδικαζόµενοι για ζωοκλοπή ή ζωοκτονία χάνουν το δικαίωµα σε φορολογικές απαλλαγές,
επιδοτήσεις ή οικονοµικές ενισχύσεις που σχετίζονται µε
την πρωτογενή παραγωγή για χρονικό διάστηµα έως και
τρία (3) έτη, ενώ µετά την τελεσίδικη καταδίκη κηρύσσονται ληξιπρόθεσµες όλες οι οφειλές του καταδικαζόµενου
προς τους κρατικούς φορείς ή τις τράπεζες.

Πάνω: Χρυσαετός (Aquila chrysaetos).
Φωτ. Βασίλης Πιτροπάκης/ΜΦΙΚ.
Κάτω: Όρη Δίκτη.
Φωτ. Μανώλης Αβραµάκης/ΜΦΙΚ.
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ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΕΙΔΗ
Αδέσποτοι σκύλοι (Canis familiaris) και γάτες (Felix catus)
Κατανοµή και πληθυσµός
Στα αδέσποτα ζώα καταχωρούµε κυρίως δύο είδη κατοικίδιων, τον κοινό σκύλο
(Canis familiaris) και την κοινή γάτα (Felis catus). Ο πληθυσµός των αδέσποτων
αυτών ειδών (σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Πανελλαδικής Φιλοζωικής & Περιβαλλοντικής Οµοσπονδίας [Π.Φ.Π.Ο.], καθώς και της Πανελλαδικής Συντονιστικής
Επιτροπής Ζωοφιλικών Σωµατείων) εκτιµάται πανελλαδικά στα 2.500.000. Τα
περισσότερα από αυτά τα ζώα εντοπίζονται στη Θράκη, στην Ανατολική και Δυτική Μακεδονία, καθώς και στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη. Τα αδέσποτα ζώα είναι
κυρίως καιροσκόποι τροφοσυλλέκτες, δηλαδή τρέφονται κυρίως µε ανθρώπινα
οργανικά υπολείµµατα, και σε µικρότερο βαθµό µε θηράµατα τα οποία κυνηγούν.
Παρόλο που δεν αποτελούν µέρος της άγριας πανίδας, επηρεάζουν όχι µόνο τις
ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά µπορούν να καταλάβουν τη θέση σηµαντικών
θηρευτών ή/και βασικών ανταγωνιστών για πολλά είδη της πανίδας στις περιοχές
που αυτά βρίσκονται. Οι πιέσεις που ασκούν είναι συνήθως ανάλογες του αριθµού
τους και εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών στις οποίες ζουν, τη διαθεσιµότητα της ανθρωπογενούς
τροφής και την αντιµετώπιση από τους κατοίκους των περιοχών αυτών. Στην Ελλάδα φαίνεται ότι κατά περιοχές υπάρχει σοβαρό πρόβληµα ειδικά µε τους αδέσποτους σκύλους, που απαιτεί την άµεση εφαρµογή ελέγχου του πληθυσµού τους. Η
παρουσία αδέσποτων σκύλων εντοπίζεται σε περιοχές γύρω και µέσα σε χωριά,
σε χωµατερές, σφαγεία ή χοιροστάσια, αλλά και σε περιοχές που είναι αποµακρυσµένες από ανθρώπινες εγκαταστάσεις.

Αστερούσια Όρη.
Φωτ. Σταύρος Ξηρουχάκης/ΜΦΙΚ.

Οι αδέσποτοι σκύλοι και γάτες
είναι κυρίως καιροσκόποι
τροφοσυλλέκτες.
Φωτ. Πόπη Μπαξεβάνη/ΜΦΙΚ.

Επιπτώσεις/Ζηµιές
Οι άµεσες επιπτώσεις από την αύξηση του πληθυσµού των αδέσποτων ζώων στον
άνθρωπο και στις δραστηριότητές του αφορούν κυρίως στην εξάπλωση ανθρωποζωονόσων (όπως λύσσα, βρουκέλλωση, παστερέλλωση, φυµατίωση, τοξοκαρίαση, εχινοκοκκίαση, λεπτοσπείρωση, ψώρα, λεϊσµανίαση, τοξοπλάσµωση
κ.ά.) και στις απώλειες στην κτηνοτροφία, κυρίως στα αιγοπρόβατα και τα πουλερικά. Είναι χαρακτηριστικό πως στον κανονισµό λειτουργίας του Οργανισµού
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) δεν υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ
των αδέσποτων ζώων και των λύκων, αλλά µία ενιαία κατηγορία ως άγρια σκυλιά.
Μία άλλη επίπτωση είναι ο ανταγωνισµός για τροφή των αδέσποτων σκύλων µε
τα πτωµατοφάγα αρπακτικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αδέσποτοι σκύλοι κυριαρχούν σε όλες τις άµεσες αναµετρήσεις. Υπερτερούν απέναντι στα νεκροφάγα
αρπακτικά, κυρίως χάρη στην εξαιρετική ανεκτικότητά τους στην ανθρώπινη παρουσία, τη δυνατότητα ανακάλυψης και κατανάλωσης πτωµάτων σε πυκνή βλάστηση και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Παράπλευρη ζηµιά από την ύπαρξη αδέσποτων θεωρείται και η απώλεια ποιµενικών σκύλων από τη χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων, που τοποθετούνται
για την αντιµετώπιση των αδέσποτων. Η ζηµιά δεν αφορά µόνο στην απώλεια του
ίδιου του ποιµενικού σκύλου αλλά και στην ασφάλεια του κοπαδιού που φυλάσσει, καθώς η απουσία του καθιστά ευάλωτα τα οικόσιτα ζώα από τις επιθέσεις τυχόν αδέσποτων σκύλων.
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Τεχνικές αντιµετώπισης, πρόληψης και ελέγχου
(1) Ενεργητική φύλαξη και πρόληψη
Οι αποτελεσµατικότερες µέθοδοι προστασίας των οικόσιτων και η απώθηση των
αδέσποτων σκύλων είναι η ορθή φύλαξη και η πρόληψη.
Η οργανωµένη φύλαξη σε εγκαταστάσεις µε κατάλληλη περίφραξη και οργανωµένο ενσταβλισµό, καθώς και η σωστή διαχείριση και αποµάκρυνση των εστιών
που προσελκύουν τα αδέσποτα της ευρύτερης περιοχής όπως οι σκουπιδότοποι ή
οι περιστασιακές πηγές τροφής (π.χ. υπολείµµατα σφαγείων) αποτελούν τις πλέον ενδειδειγµένες δράσεις αντιµετώπισης.
Ιδιαίτερα αποτελεσµατική µέθοδος φύλαξης θεωρείται και η χρήση ελληνικών
ποιµενικών σκύλων. Σαν ποιµενική φυλή φύλαξης, ο ελληνικός ποιµενικός παρουσιάζει ανεξαρτησία δράσης, υψηλή αίσθηση του ζωτικού χώρου, έντονα ανεπτυγµένο ένστικτο προστασίας του κοπαδιού, επιθετικότητα προς τα άγρια ζώα,
θάρρος, πίστη στην οµάδα και αφοσίωση στον βοσκό.
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.
Φυλάει λοιπόν το κοπάδι, και
Τυπικό δείγµα ελληνικού ποιµενικού σκύλου. Φωτ. ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ.
όχι µόνο τον 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.
(2) Παθητική προστασία/Περιφράξεις
Οι περιφράξεις που παρεµποδίζουν την πρόσβαση σαρκοφάγων ή άλλων ενοχλητικών ειδών σε περιοχές όπου υπάρχουν κοπάδια, µελισσοκοµικές µονάδες και καλλιέργειες, είναι από τις πλέον διαδεδοµένες και παλαιότερες µεθόδους προστασίας. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι περίφραξης, από πρωτόγονες κατασκευές
µε κλαδιά αγκαθωτών δένδρων µέχρι ηλεκτροφόρες περιφράξεις, ανάλογα µε το

Αριστερά:
Περίφραξη τύπου
fladry σε κοπάδι
προβάτων.
Κάτω: Σχέδιο περίφραξης τύπου fladry.

ενοχλητικό είδος, τον τόπο και το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των ιδιοκτητών. Οι
εκτάσεις που περιφράσσονται µπορεί να διαφέρουν πολύ µεταξύ τους, ενώ οι προστατευτικές εγκαταστάσεις µπορεί να είναι σταθερές ή µεταφερόµενες. Σε κάθε
περίπτωση, ο τελικός στόχος θα πρέπει να είναι η αποτελεσµατική προστασία από
τα ενοχλητικά ζώα και η βέλτιστη σχέση κόστους – απόδοσης. Η αποτελεσµατικότητα είναι ανεξάρτητη από το κόστος κατασκευής και τη σύγχρονη
ή πρωτόγονη µορφή της. Πολλές
φορές κάποιες πρωτόγονες κατασκευές αποδεικνύονται πολύ
αποτελεσµατικότερες από άλλες
σύγχρονες, ακόµη και στην περίπτωση άσκησης της κτηνοτροφίας
σε περιοχές µε πολλά είδη σαρκοφάγων.
Ένας κατάλληλος φράκτης µπορεί να ελαττώσει σηµαντικά τις ζηµιές. Για πρόσθετη απόδοση, ο κατασκευαστής θα πρέπει να προβλέπει:


Τον περιορισµό της δηµιουργίας υπόγειων διαδρόµων (λαγούµια) κάτω
από τον φράκτη µε την τοποθέτηση ειδικού υπόγειου πλέγµατος (ποδιά),
µήκους 50 – 60 εκατ., η οποία όµως αυξάνει αρκετά το κόστος κατασκευής.



Η αναρρίχηση των ενοχλητικών ζώων αποτρέπεται µε την τοποθέτηση
πλαισίου µε αρνητική κλίση στο πάνω µέρος του φράκτη.



Το συνολικό ύψος του φράκτη πρέπει να φθάνει το 1,75 µ. από το έδαφος,
ώστε να αποθαρρύνονται τα άλµατα των µεγάλων σαρκοφάγων πάνω από
την εγκατάσταση.



Η θεµελίωση των στύλων σε βάθος 70 εκατ. προσθέτει αντοχή στον φράκτη, στις περιπτώσεις που κάποια ζώα θα πέσουν επάνω του.

Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί πως στην πράξη δεν υπάρχει περίφραξη µεγάλης
έκτασης που να αποκλείει εντελώς την πρόσβαση σε κάθε είδους σαρκοφάγο θηλαστικό, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αναρριχηθούν ή να σκάψουν κάτω από
οποιονδήποτε φράκτη.
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Ιδιαίτερα αποτελεσµατική θεωρείται η περίφραξη µε κρεµαστές ταινίες (fladry).
Η συγκεκριµένη κατασκευή είναι απλή, πολύ χαµηλού κόστους και εύκολη στη
συναρµολόγησή της. Ταυτόχρονα φαίνεται να είναι εξαιρετικά αποτελεσµατική
ακόµη και σε περιπτώσεις που περικλείεται πολύ ελκυστική λεία, εφόσον βέβαια
τηρούνται οι προδιαγραφές της. Η περίφραξη τύπου fladry αποτελείται από κρεµαστές πλαστικές ταινίες 50 x 10 εκατ. (µήκος x πλάτος), που ράβονται σε αποστάσεις 50 εκατ., από τη µία πλευρά του πλάτους, σε πλαστικό σχοινί διαµέτρου
0,2 εκατ. Το µήκος του πλαστικού σχοινιού εξαρτάται από την περίµετρο της περιοχής που περικλείεται. Το πλαστικό σχοινί θα πρέπει να βρίσκεται σε ύψος 50
εκατ. πάνω από το έδαφος και να στηρίζεται µε πάσσαλους τύπου r-bar, ανά 30
µέτρα περίπου.
Είναι ιδανική µέθοδος για την ασφαλή περίφραξη στην περίπτωση νοµαδικής
κτηνοτροφίας µε υπαίθριο/πρόχειρο σταβλισµό. Με αυτόν τον τύπο περίφραξης
µπορεί να προστατευθούν χώροι υπαίθριου και µόνιµου σταβλισµού ευάλωτων
ζώων ή ακόµη και µεγάλες εκτάσεις για µακρό χρονικό διάστηµα. Ο συγκεκριµένος τρόπος περίφραξης αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσµατικός κατά των λύκων
στις ΗΠΑ, αλλά και στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτό συµβαίνει γιατί το fladry αποτελεί µεν ψυχολογικό φράγµα για τους λύκους, αλλά δεν παρεµποδίζει τα κτηνοτροφικά ζώα να εξέλθουν.
(3) Υπεύθυνη ιδιοκτησία και δεσποτεία
Η αποτροπή της εγκατάλειψης σκύλων από τους ιδιοκτήτες τους πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό µέτρο αντιµετώπισης του προβλήµατος των αδέσποτων σκύλων.
Ο Νόµος 3170/2003 (ΦΕΚ 191/Α/29.07.2003) προβλέπει τη σήµανση, την καταγραφή και την κατάρτιση ειδικού µητρώου για όλους τους σκύλους, ώστε να είναι
εύκολος ο εντοπισµός του ιδιοκτήτη από τις κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τη θέσπιση αυστηρών ποινών σε περίπτωση εγκατάλειψης (άρθρα 12 και 13, ποινικές
και διοικητικές κυρώσεις).

Ηλεκτρονική σήµανση ποιµενικών σκύλων, στο
πλαίσιο του έργου LIFE+ «Καινοτοµίες ενάντια στα Δολώµατα»-LIFE09 NAT/ES/000533.
Φωτ. Πόπη Μπαξεβάνη/ΜΦΙΚ.

Προβλέπει επίσης µια ολοκληρωµένη
διαχείριση του προβλήµατος των αδέσποτων σε επίπεδο Δήµων, αλλά εφαρµόζεται περιστασιακά ή αποσπασµατικά λόγω έλλειψης οικονοµικών και
ανθρώπινων πόρων, ή και πολιτικής
βούλησης από την πλευρά των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παρόλα
αυτά ο εκάστοτε ιδιοκτήτης οφείλει
να σηµάνει ηλεκτρονικά όλους τους
σκύλους και γάτες που έχει υπό την
ευθύνη του και να τηρεί τους όρους της
καλής διαβίωσης των δεσποζόµενων
ζώων.

(4) Έλεγχος αναπαραγωγής και γονιµότητας
Η συλλογή και στείρωση των ήδη υπαρχόντων αδέσποτων ζώων είναι µία πρωταρχική λύση του προβλήµατος. Ωστόσο, η συλλογή είναι µια εξαιρετικά δύσκολη
εργασία, ιδιαίτερα για σκύλους που έχουν γεννηθεί εκτός κατοικηµένων περιοχών και είναι πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στους ανθρώπους. Για τον έλεγχο της
αναπαραγωγής των αδέσποτων ζώων έχει επίσης εφαρµοστεί σε πειραµατικό
στάδιο η παροχή αντισυλληπτικών ουσιών. Πρόκειται για διάφορες χηµικές ουσίες, φυσικές ή συνθετικές στεροειδείς ορµόνες (ανδρογόνα, οιστρογόνα, οξική
µεγοιστρόλη/µελενγοιστρόλη, λεβονοργεστρέλη, δεσλορελίνη) που διακόπτουν την έκκριση των σεξουαλικών ορµονών. Η χορήγηση των αντισυλληπτικών
από φορέα ή οµάδα ιδιωτών µη εξειδικευµένων, θα πρέπει να γίνεται µε τη βοήθεια και τη συµβουλή κτηνιάτρου, τόσο ως προς το είδος της αντισύλληψης όσο
και ως προς τη δοσολογία.
(5) Σύλληψη
Σε περιπτώσεις αδέσποτων που προκαλούν έντονες ζηµιές στην κτηνοτροφία µακριά από κατοικηµένες περιοχές, έχει εφαρµοστεί η σύλληψη των συγκεκριµένων προβληµατικών ζώων από εξειδικευµένο προσωπικό και η µεταφορά τους
σε δηµοτικά καταφύγια/κυνοκοµεία. Για τη σύλληψη των αδέσποτων ζώων έχουν
χρησιµοποιηθεί µια σειρά από τεχνικές όπως µικροί κλωβοί παγίδευσης, δόκανα
ποδός ή κυκλικά µεταλλικά πλαίσια µε εκτινασσόµενο δίχτυ. Είναι σχετικά ασφαλείς για άλλα είδη, αποτελεσµατικότερες σε ανθρωπογενείς βιοτόπους µε µεγάλη παροχή τροφής όπως χωµατερές και σκουπιδότοπους αλλά δύσκολες στην
εφαρµογή σε µεγάλη κλίµακα διότι απαιτεί χρόνο, εξοπλισµό και εξειδικευµένο
ανθρώπινο δυναµικό. Επίσης χρειάζεται να σηµειωθεί πως η διαδικασία αν και
εφαρµόζεται σε πολλές χώρες του εξωτερικού δεν προβλέπεται στην ελληνική
νοµοθεσία.

Κλωβός σύλληψης και εκτινασσόµενο µεταλλικό πλαίσιο
σύλληψης αδέσποτων ζώων.
Απαιτείται εξειδικευµένο προσωπικό για τη χρήση τους.
Φωτ. Πόπη Μπαξεβάνη/ΜΦΙΚ.
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ΠΕΤΡΟΚΟΥΝΑΒΟ (Martes foina)
Κατανοµή και πληθυσµός
Το πετροκούναβο (στην Κρήτη είναι γνωστό ως ζουρίδα) είναι κοινό στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη και έχει ευρεία κατανοµή σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα,
καθώς και σε πολλά νησιά. Χαρακτηρίζεται από την λευκή κηλίδα σχήµατος Π στο
στήθος (αν και ζώα στην Κρήτη φέρουν µικρή κηλίδα ή και καθόλου).
Είναι δενδρόβιο ζώο που δραστηριοποιείται τη νύχτα και στην Κρήτη το συναντάµε από παράκτιες περιοχές έως και µεγαλύτερα υψόµετρα. Είναι όµως και ανθρωπόφιλο είδος, το οποίο πολλές φορές απαντάται εντός κατοικηµένων περιοχών,
ακόµη και πυκνοκατοικηµένων αστικών κέντρων, εφόσον υπάρχουν παλαιές κατοικίες. Τρέφεται κυρίως µε ποντίκια και άλλα τρωκτικά, πουλιά και έντοµα, αλλά
και µε διάφορα φρούτα. Ζει µοναχικά (εκτός της εποχής του ζευγαρώµατος) στις
σχισµές των βράχων, σε κουφάλες δέντρων, σε εγκαταλειµµένες φωλιές αρπακτικών πουλιών, σε έρηµες υπόγειες στοές, σε αραιά δάση, σε θαµνότοπους και
σε φαράγγια. Πριν από 20 χρόνια η ζουρίδα θηρευόταν για το τρίχωµά της, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύσει να εξαφανιστεί. Σήµερα έχει αυξηθεί σηµαντικά, καθώς
έχει απαγορευθεί πλέον το κυνήγι της.

Επιπτώσεις/Ζηµιές
Η ζουρίδα θεωρείται σηµαντικός θηρευτής λαγόµορφων, µικρών πτηνών και κατοικίδιων πουλερικών, χωρίς όµως να υπάρχουν σαφή επιστηµονικά δεδοµένα
από την Ελλάδα. Η εικόνα του είδους δεν είναι τόσο αρνητική σε σχέση µε αυτήν
της αλεπούς και συνήθως δεν αποτελεί στόχο καταδίωξης, µε εξαίρεση ίσως την
περίπτωση της Κρήτης (όπου δεν υπάρχει αλεπού).

Χώρος νυχτερινού σταβλισµού πουλερικών.
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Τεχνικές αντιµετώπισης, πρόληψης και ελέγχου
(1) Σταβλισµός & φύλαξη
Οι περιφράξεις πλήρους κάλυψης, που χρησιµοποιούνται επίσης στην αντιµετώπιση των µικρόπουλων σε καλλιέργειες, θεωρούνται απαραίτητες για τα ευάλωτα
είδη, όπως είναι τα οικόσιτα πουλερικά, οι πέρδικες (Alectoris chukar), οι φασιανοί (Phasianus colchicus) και τα ορτύκια (Coturnix coturnix), στους κλωβούς αναπαραγωγής και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ιδιαίτερη έµφαση απαιτείται
για την κατασκευή και συντήρηση της κατάλληλης περίφραξης, πολλές φορές
επενδυµένη µε φύλλα αλουµινίου ώστε να εµποδίζεται η ανάβαση του είδους
(δεδοµένης της εξαίρετης αναρριχητικής του ικανότητας και της ευκινησίας του).
Τοπικά στην Κρήτη, αναφέρονται εναλλακτικές µέθοδοι απώθησης ζουρίδων
µε τη χρήση άλλων οικόσιτων ειδών
εντός των περιφράξεων όπως οι χήνες
ή οι φραγκόκοτες, καθώς και η χρήση
σκύλου φύλαξης στην περίµετρο της
περίφραξης.
Επίσης έχει αναφερθεί η χρήση µιας πιο
επιλεκτικής µεθόδου, όπου δόλωµα µικρού µεγέθους τοποθετείται σε κύλινδρο µικρής διαµέτρου και παραχώνεται
στο έδαφος. Το ζώο εισέρχεται στο σωλήνα αλλά αδυνατεί να αναρριχηθεί και
µε αυτό τον τρόπο συλλαµβάνεται και
αποµακρύνεται.
Η αποτελεσµατικότητα της χρήσης ανα- Πετροκούναβο ή «ζουρίδα» (Martes foina).
κλαστήρων, αυτόµατα ενεργοποιούµε- Φωτ. Απόστολος Τριχάς/ΜΦΙΚ.
νων φωτιστικών συσκευών και ηχητικών συσκευών θεωρείται από κάποιους χρήστες αποτελεσµατική, αλλά γενικά
η χρήση τους δεν είναι αποδεκτή ιδιαίτερα σε κατοικηµένες περιοχές και η αποτελεσµατικότητά τους δεν είναι επαρκώς τεκµηριωµένη από τους επιστήµονες.
(2) Έλεγχος πληθυσµού
Σε ορισµένες περιοχές που µπορεί να εµφανισθεί σοβαρό πρόβληµα από την παρουσία του είδους, όπως στην Κρήτη και την Πελοπόννησο, απαιτείται να εφαρµόζεται οργανωµένα, κατόπιν σχετικού αιτήµατος προς τις αρµόδιες υπηρεσίες
(Διευθύνσεις Δασών), ο τοπικός έλεγχος του πληθυσµού.
Να σηµειωθεί όµως ότι λόγω της ιδιαίτερα εκτεταµένης κατανοµής του είδους και
της πιθανής µεγάλης πυκνότητάς του κατά τόπους, η µέθοδος της ενεργού µείωσης του πληθυσµού δεν είναι δυνατόν να έχει µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα,
εφόσον δεν συνοδεύεται από µείωση των ανθρωπογενών πηγών τροφής.

Πρόγραµµα After LIFE
«Καινοτόµες Δράσεις Ενάντια στα Δηλητηριασµένα Δολώµατα»

13

Πρόληψης Ζηµιών από Είδη της Άγριας Πανίδας

Τεχνικό φυλλάδιο

Τεχνικό φυλλάδιο

14

ΑΣΒΟΣ (Meles meles)

Φωτ. Απόστολος Τριχάς/ΜΦΙΚ.

Κατανοµή και πληθυσµός
Ο ασβός είναι σαρκοφάγο θηλαστικό που δραστηριοποιείται κυρίως τη νύχτα. Είναι αρκετά διαδεδοµένο ζώο στις εύκρατες περιοχές της Ευρώπης και της Ασίας.
Στην Κρήτη είναι γνωστότερος ως άρκαλος και αποτελεί υποείδος του κοινού
ασβού. Είναι κοινός σε όλο το νησί και εντοπίζεται σε υψόµετρο έως και 1.500 µ.
Κατασκευάζει λαγούµια κοντά στην επιφάνεια του εδάφους και είναι ενεργός τη
νύχτα. Είναι παµφάγος και η δίαιτά του περιλαµβάνει ζώα, φρούτα και σπόρους
µε ιδιαίτερη προτίµηση στα εδαφόβια
έντοµα, τα σαλιγκάρια και τους γαιοσκώληκες. Στο παρελθόν, µέχρι τη δεκαετία του ’60 θηρευόταν για το δέρµα
του, κάτι το οποίο πλέον απαγορεύεται.
Απειλείται από τη χρήση δηλητηρίων
και φυτοφαρµάκων, ενώ µεγάλος αριθµός ζώων σκοτώνονται από αυτοκίνητα
σε όλο το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο
του νησιού.
Με το φως της ηµέρας συχνά αντικρίζουµε

Επιπτώσεις/Ζηµιές

δυσάρεστες εικόνες στους δρόµους.
Φωτ. Γιάννης Χαρκούτσης/ΜΦΙΚ.

Οι διατροφικές συνήθειες του είδους δηµιουργούν πολλές φορές πρόβληµα στις
αγροτικές περιοχές, ιδιαίτερα στις καλοκαιρινές καλλιέργειες κηπευτικών. Ψάχνοντας για γαιοσκώληκες στους κήπους, µπορεί να καταστρέψει το ριζικό σύστηµα των φυτών ή και να ξεπατώσει ολόκληρη την καλλιέργεια.

Τεχνικές αντιµετώπισης, πρόληψης και ελέγχου
(1) Φύλαξη και πρόληψη
Οι περιφράξεις που παρεµποδίζουν την πρόσβαση σαρκοφάγων ή άλλων ενοχλητικών ειδών σε περιοχές µε καλλιέργειες, είναι από τις πλέον διαδεδοµένες και
παλαιότερες µεθόδους προστασίας. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι περίφραξης, όπως πρωτόγονες κατασκευές µε κλαδιά αγκαθωτών δένδρων, καλάµια, πέτρες, χώµα, ξύλα και σύγχρονα συρµατοπλέγµατα διαφόρων µεγεθών και
τύπων, ανάλογα µε τον τόπο και το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των ιδιοκτητών
γης. Η αποτελεσµατικότητα είναι ανεξάρτητη από το κόστος κατασκευής και τη
σύγχρονη ή πρωτόγονη µορφή της περίφραξης, στην περίπτωση όµως παρουσίας
αρκάλου καλό είναι να προβλέπεται η τοποθέτηση ειδικού υπόγειου πλέγµατος
(ποδιά), βάθους 50 – 60 εκατ., η οποία όµως αυξάνει αρκετά το κόστος κατασκευής.
Στην Κρήτη έχει αναφερθεί και η δηµιουργία κενών επιφανειακών λάκκων χωριστά και σε αρκετή απόσταση από τον κήπο, στους οποίους τοποθετείται κοπριά και
ποτίζονται κανονικά όπως και ο κυρίως κήπος. Η µέθοδος αυτή «παραπλανά» και
αποµακρύνει το προβληµατικό ζώο, δίνοντάς του τη δυνατότητα να τραφεί χωρίς
να καταστρέψει την καλλιέργεια.
(2) Απωθητικά ήχου και εικόνας
Σε περίπτωση µεγάλων καλλιεργειών όπου το κόστος περίφραξης είναι υψηλό,
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ηχητικές συσκευές απώθησης ή φωτιστικές συσκευές αυτόµατα ενεργοποιούµενες, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε µικρούς
κήπους και κοντά σε κατοικηµένες περιοχές, συνίσταται η χρήση αυτόνοµων
φωτιστικών χαµηλής έντασης και η χρήση αυτοσχέδιων κατασκευών παραγωγής
ήχου. Οι ασβοί γενικά αποφεύγουν την ανθρώπινη παρουσία, την οποία µπορούν
να εντοπίσουν πολύ εύκολα όχι µόνο µέσω της όρασης και της ακοής, αλλά και
µέσω της ιδιαίτερα οξυµένης όσφρησής τους. Ενοχλητικές µυρωδιές όπως π.χ. το
θειάφι µπορούν επίσης να αποτρέψουν την παρουσία τους στην ευρύτερη περιοχή
του κήπου.
(3) Σύλληψη και αποµάκρυνση
Σε περιπτώσεις ασβών που προκαλούν έντονες ζηµιές και εντοπίζονται να φωλιάζουν κοντά σε κατοικηµένες περιοχές, έχει εφαρµοστεί η σύλληψη των ζώων µε
κλωβούς παγίδευσης και η µεταφορά τους σε αποµακρυσµένες περιοχές. Η σύλληψη συνίσταται να γίνεται από έµπειρα άτοµα µε τη χρήση ευµεγέθους κλουβιού
στο οποίο έχει τοποθετηθεί τροφή (υπερώριµα φρούτα, σαλιγκάρια, γαιοσκώληκες κ.ά.). Το συλληφθέν ζώο απελευθερώνεται σε περιοχή µε χαρακτηριστικά παρόµοια του ενδιαιτήµατός του, κατά προτίµηση κοντά σε ρέµατα µε πλούσια βλάστηση. Χρειάζεται να σηµειωθεί πως η διαδικασία αν και εφαρµόζεται σε πολλές
χώρες του εξωτερικού δεν προβλέπεται στην ελληνική νοµοθεσία.
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ΚΟΡΑΚΟΕΙΔΗ (Corvidae)
Κατανοµή & πληθυσµός
Τα κορακοειδή ανήκουν στα στρουθιόµορφα πουλιά µε µεσαίο και µεγάλο µέγεθος. Είναι πολύ εξελιγµένα, έξυπνα,
ιδιαίτερα κοινωνικά και οργανωµένα σε
σµήνη, ενώ µαθαίνουν και προσαρµόζονται πολύ γρήγορα. Η διατροφή τους περιλαµβάνει έντοµα, σπόρους, καρπούς,
απορρίµµατα, υπολείµµατα σφαγείων,
αυγά και νεοσσούς άλλων πουλιών.

Από τα κορακοειδή, τα είδη µε εκτεταµένη κατανοµή σε όλη τη χώρα είναι κυρίως η
κουρούνα (Corvus corone cornix) και δευτερευόντως η καρακάξα (Pica pica). Η κουρούνα έχει ιδιαίτερα οµοιόµορφη κατανοµή σε όλη την Ελλάδα και συγκεντρώνεται
σε αποικίες που βρίσκονται συνήθως σε φυσικές ή τεχνητές συστάδες δένδρων. Τα
σµήνη αυτά είναι ιδιαίτερα πολυπληθή σε αγροτικές περιοχές µε µικρή φυτοκάλυψη, όπου εκατοντάδες άτοµα συγκεντρώνονται στα λιγοστά δέντρα.

Κουρούνα (Corvus corone cornix).
Φωτ. Μιχάλης Δρετάκης/ΜΦΙΚ.
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Κοράκι ή µαυροκόρακας (Corvus corax).
Φωτ. Πέτρος Λυµπεράκης/ΜΦΙΚ.

Κάργια (Corvus monedula).
Φωτ. Γιάννης Χαρκούτσης/ΜΦΙΚ.

Τοποθέτηση ανακλαστικής ταινίας απώθησης κορακοειδών σε κτηνοτροική εγκατάσταση, στο πλαίσιο του έργου LIFE+ «Καινοτοµίες Ενάντια στα Δηλητηριασµένα Δολώµατα» (LIFE09 NAT/ES/0005333).
Φωτ. Πόπη Μπαξεβάνη/ΜΦΙΚ.

Αντίθετα, για την Κρήτη, ο κόρακας (τοπικά µαυροκόρακας – Corvus corax) παρουσιάζει µεγάλη πληθυσµιακή αύξηση και ευρεία κατανοµή, κάτι που δεν συµβαίνει
στην ηπειρωτική χώρα. Μπορεί να σχηµατίσει µεγάλα σµήνη (100-150 άτοµα), ειδικά το φθινόπωρο κατά τη φάση ανεξαρτητοποίησης και διασποράς των νεαρών
πουλιών.

Επιπτώσεις/Ζηµιές
Λόγω της οικολογίας του είδους, οι κουρούνες µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα σε ορισµένες
καλλιέργειες. Η καρακάξα, παρόλο τον µεγάλο πληθυσµό της, δεν έχει την ίδια οµοιοµορφία στην κατανοµή (απουσιάζει από την Κρήτη) και προκαλεί µικρότερες ζηµιές, µάλλον σε αµελητέο επίπεδο. Ένα
άλλο είδος που µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα κατά τόπους είναι οι κάργιες (Corvus monedula). Καρακάξα (Pica pica).
Το είδος αυτό συγκεντρώνεται επίσης σε αποικίες, Φωτ. Νίκος Πέτρου.
που είναι όµως περιορισµένες. Στην περιοχή όπου
βρίσκεται µια αποικία είναι δυνατόν να προκληθούν ζηµιές σε ορισµένες ευαίσθητες καλλιέργειες (κηπευτικά, φρούτα). Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί
η αποικία του φαραγγιού της Αγίας Ειρήνης, νότια του Ηρακλείου Κρήτης, όπου
απαντάται µια από τις µεγαλύτερες αποικίες του είδους στα Βαλκάνια. Τα πουλιά
αυτά προκαλούν εποχιακές ζηµιές στους εκτεταµένους αµπελώνες της περιοχής.
Επίσης τοπικά, και σε ορισµένες συνθήκες εκτατικής και αφύλακτης κτηνοτροφίας
αιγοπροβάτων (Κρήτη), έχουν παρατηρηθεί κρούσµατα θήρευσης νεογέννητων
αρνιών από µαυροκόρακες (Corvus corax). Χρειάζεται, τέλος, να υπογραµµισθεί
ότι όλα τα κορακοειδή ευνοούνται ιδιαίτερα από την ύπαρξη µεγάλων αποθεµάτων
οργανικών υπολειµµάτων (οικιακά σκουπίδια, υπολείµµατα σφαγείων κ.ά.).

Τεχνικές αντιµετώπισης, πρόληψης και ελέγχου
(1) Χρήση διχτυών
Η πλέον συνηθισµένη µέθοδος αντιµετώπισης των ζηµιών από κορακοειδή σε
δενδροκαλλιέργειες ή κηπευτικά είναι η χρήση διχτυών κάλυψης. Τα δίχτυα αυτά
διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, ανάλογα µε τον τρόπο ανάπτυξής τους:
α) τα δίχτυα πλήρους κάλυψης µονής σειράς, β) τα δίχτυα πλήρους κάλυψης πολλαπλών σειρών, και γ) τα δίχτυα περιφερειακής κάλυψης. Τα δίχτυα όλων των τύπων παρουσιάζουν σηµαντικά µειονεκτήµατα, όπως το υψηλό κόστος εφαρµογής
(δίχτυα και στήριξη), τις φθορές και την ανάγκη αποθήκευσης και συντήρησης,
ενώ απαιτούν προσωπικό και εργασία για την τοποθέτηση και τη δίπλωσή τους.
Επίσης τα δίχτυα πλήρους κάλυψης σε καλλιέργειες προκαλούν σκίαση στο φύλλωµα, γεγονός που επηρεάζει την ένταση της φωτοσύνθεσης. Παρόλα τα µειονεκτήµατά τους, τα δίχτυα αποτελούν σίγουρα την πλέον αποτελεσµατική λύση, αν
και σε ορισµένες περιοχές δεν προσφέρουν πλήρη προστασία, οπότε χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα και κάποιες µέθοδοι αποµάκρυνσης των πουλιών.
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Δίχτυα κάλυψης για την προστασία καλλιεργειών από κορακοειδή. Φωτ. Κώστας Γρίβας.

Ηλεκτρονικές συσκευές απώθησης µε
ακουστικά ερεθίσµατα.

(2) Απωθητικά ήχου και εικόνας
Σε περίπτωση µεγάλων αγροκτηµάτων όπου το κόστος κάλυψής τους µε δίχτυα
είναι απαγορευτικό, χρησιµοποιούνται συνήθως ακουστικές συσκευές απώθησης που εκπέµπουν φωνές ατόµων/ειδών σε κατάσταση κινδύνου (alarm calls). Η
ενόχληση από τα κορακοειδή γενικώς δεν θεωρείται σηµαντική και µόνο σε ορισµένες ακραίες περιπτώσεις ζηµιών συνίσταται η λήψη µέτρων προστασίας.
Σηµαντικό πλεονέκτηµα των οπτικών και ακουστικών µέσων είναι η άµεση εµφάνιση αποτελεσµάτων. Η εφαρµογή των συστηµάτων αυτών περιορίζεται όµως από
δύο βασικά µειονεκτήµατα: οι περιοχές που προστατεύονται είναι περιορισµένης
έκτασης (µικρό αγρόκτηµα, χώροι σταβλισµού, µελισσοκοµικές µονάδες) και η
αποτελεσµατικότητα της µεθόδου µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου, αφού τα
ενοχλητικά είδη συνηθίζουν τα ερεθίσµατα και δεν αποµακρύνονται. Στα µειονεκτήµατα των συσκευών περιλαµβάνεται επίσης η όχληση των γειτονικών περιοχών, όταν υπάρχουν ανθρώπινες κατοικίες, και η εκµάθηση των ενοχλητικών
ζώων στα ακουστικά και οπτικά τους ερεθίσµατα, που είναι δυνατόν να συµβεί
ακόµη και σε σύντοµα χρονικά διαστήµατα 15 – 30 ηµερών (ανάλογα µε το είδος
του κορακοειδούς).
Από παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια µελέτης εφαρµογής οπτικών συσκευών
απώθησης προκύπτει ότι η χρήση τους δεν µπορεί να εξαλείψει εντελώς το πρόβληµα της θήρευσης. Αν και οι κουρούνες και τα κοράκια αποθαρρύνονται αρχικά από την παρουσία των µέσων αποτροπής, µετά από λίγες µέρες επιστρέφουν
και συνεχίζουν να προκαλούν ζηµιές. Μόνο µετά την τοποθέτηση ανακλαστικών
ταινιών αλλά και τη δηµιουργία πλέγµατος µε µεσινέζα, φάνηκε να αποθαρρύνονται επαρκώς τα κοράκια από την περιοχή µελέτης. Ενδεχοµένως η τοποθέτηση
περισσότερων αποτρεπτικών µέσων σε πυκνότερη διάταξη θα είχε κάποια αποτελέσµατα, όπως και η χρήση άλλων µέσων (κινούµενα σκιάχτρα και συσκευές
λάµψης και κρότου.

(3) Εµετικά σκευάσµατα απώθησης/αποτροπής θήρευσης
Στόχος της µεθόδου αυτής είναι το ενοχλητικό πτηνό να συσχετίσει τη λήψη τροφής από καλλιέργειες ή το κρέας των
κτηνοτροφικών ζώων µε αδιαθεσία, διάρροια, ναυτία ή έµετο.
Η µέθοδος αυτή µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµη στη
διαχείριση προστατευόµενων περιοχών, καθότι αποτελεί µη
θανατηφόρο µέθοδο ελέγχου των ζηµιών, δεν παρουσιάζει
αρνητικές επιπτώσεις στην υπόλοιπη πανίδα και χαρακτηρίζεται από µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα (εφόσον τα ενοχλητικά άτοµα έχουν σταθερές και αποκλειστικές επικράτειες,
παρεµποδίζοντας έτσι άλλα άτοµα του ίδιου είδους να πλησιάσουν στις ευαίσθητες περιοχές). Η χρήση των εµετικών
δολωµάτων εφαρµόζεται σε ακτίνα ασφαλείας από την εκµετάλλευση, για να επιτευχθούν ικανοποιητικά αποτελέσµατα.
Οι σχετικές µελέτες έχουν δείξει ότι η µέθοδος αυτή έχει κάποιες ενθαρρυντικές προοπτικές, αλλά δεν έχει ακόµα εφαρµοσθεί εκτεταµένα, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά χρόνια
από τις πρώτες εφαρµογές της.

Φωτ. Γιάννης Χαρκούτσης/ΜΦΙΚ.

Οπτικά µέσα αποπροσανατολισµού και απώθησης µικρόπουλων.
Τοποθέτηση συσκευής οπτικής απώθησης κορακιών σε κτηνοτροφική εγκατάσταση κτηνοτρόφου-µέλους του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κτηνοτρόφων Ενάντια
στην Παράνοµη Χρήση
Δηλητηριασµένων
Δολωµάτων
(έργο LIFE09 NAT/
ES/000533)
(Φωτ. Πόπη
Μπαξεβάνη/
ΜΦΙΚ).
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Αρµοδιότητες/υποχρεώσεις φορέων και υπηρεσιών
Οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών ως προς την αντιµετώπιση των περιστατικών δηλητηρίασης είναι περίπλοκες και αρκετές φορές αλληλεπικαλύπτονται. Για τον
λόγο αυτό είναι αποσπασµατικές και παρουσιάζεται συχνά σύγχυση ως προς το
ποια υπηρεσία είναι αρµόδια για την αντιµετώπιση του περιστατικού, την ποινική
δίωξη και τη συλλογή/διάθεση των δηλητηριασµένων δολωµάτων/ζώων.
Ενδεικτικά και µε βάση τη µέχρι σήµερα ισχύουσα νοµοθεσία (2017), γίνεται µια
προσπάθεια αποσαφήνισης των αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών:

Δασικές Υπηρεσίες
Οι αρµοδιότητες των Δασικών Υπηρεσιών αναφορικά µε την καταπολέµηση της
παράνοµης χρήσης δηλητηριασµένων δολωµάτων περιγράφονται στον Δασικό
Κώδικα και στην ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/17.2.2012 (ΦΕΚ 415/Β/23.2.2012). Σύµφωνα µε το άρθρο 5Ζ της προαναφερθείσας ΚΥΑ «οι κατά τόπο Δασικές Υπηρεσίες
µεριµνούν µε ενηµερωτικές εκστρατείες και µε τακτικούς επιτόπιους ελέγχους
για τον εντοπισµό της χρήσης δηλητηριασµένων δολωµάτων» και «µεριµνούν
για την προώθηση νόµιµων µεθόδων ελέγχου σαρκοφάγων θηλαστικών σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας σχετικά µε τη θανάτωση ατόµων, για
την τοποθέτηση περιφράξεων και λοιπών σχετικών εγκαταστάσεων, καθώς και
για την προώθηση της φύλαξης παραγωγικών ζώων µε ελληνικούς ποιµενικούς
σκύλους».
Τόσο οι υπάλληλοι των Διευθύνσεων Δασών όσο και η Οµοσπονδιακή Θηροφυλακή, µπορούν να πραγµατοποιήσουν ελέγχους σε όλη την ύπαιθρο και ιδιαίτερα
σε δασικές περιοχές, ενώ όλες οι περιοχές NATURA 2000 εµπίπτουν στην αρµοδιότητά τους. Παρόλα αυτά, εφόσον εντοπιστούν νεκρά άγρια ζώα εντός αστικών
περιοχών, µπορούν να επιληφθούν του περιστατικού, να ασκήσουν δίωξη, να διενεργήσουν προανακριτική διαδικασία, να υποβάλλουν µήνυση, να παραγγείλουν
τοξικολογικές εξετάσεις και να προβούν ακόµα και σε σύλληψη αν χρειαστεί.
Εφόσον διαπιστωθεί η χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων, θα πρέπει να ενηµερώνεται αρµοδίως και η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της
εκάστοτε Περιφέρειας, από τις οποίες µπορεί να ζητηθεί η συνδροµή για την πραγµατοποίηση νεκροψίας/νεκροτοµής/λήψης δειγµάτων ιστού αλλά και καταστροφής δηλητηριασµένων δολωµάτων/δηλητηριασµένων νεκρών ζώων, ανάλογα
µε τη στελέχωση και τον εξοπλισµό της εκάστοτε υπηρεσίας.

Οροπέδιο Λασιθίου.
Φωτ. Μίνα Τρικάλη/ΜΦΙΚ.

Αστυνοµία
Τα κατά τόπους αστυνοµικά τµήµατα είναι υποχρεωµένα να δεχθούν και να ερευνήσουν οποιαδήποτε καταγγελία ύπαρξης δηλητηριασµένων δολωµάτων ή περιστατικού δηλητηρίασης οικόσιτου ή άγριου ζώου, εντός των αστικών περιοχών.
Ειδικά εάν εντοπιστεί νεκρό δηλητηριασµένο άγριο ζώο, ενηµερώνεται και η τοπική Δασική Υπηρεσία. Αφού γίνει η αυτοψία και έρευνα από τα αστυνοµικά όργανα, καταγράφεται το συµβάν, ζητείται η συνδροµή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας
για τη διενέργεια νεκροψίας και τη λήψη δειγµάτων ιστού για τις τοξικολογικές
εξετάσεις, συντάσσεται δικογραφία και ενηµερώνεται ο Εισαγγελέας. Τοξικολογικές εξετάσεις µπορεί να παραγγείλει είτε η αστυνοµία, είτε ο εισαγγελέας, ο
οποίος επιπλέον έχει τη δυνατότητα να διερευνήσει την προέλευση και εµπορία
του δηλητηρίου.

Νεκρή γερακίνα και το δόλωµα που της στοίχισε
τη ζωή, Πύργος Μονοφατσίου.
Φωτ. Πόπη Μπαξεβάνη/ΜΦΙΚ.

Δηλητηριασµένος στικταετός στην περιοχή της
Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου.
Φωτ. Μ. & Ν. Καµπιτάκης/ΜΦΙΚ.

Δήµοι
Η εκάστοτε Δηµοτική Αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων
της επικράτειάς της. Υπό την εποπτεία της ιδρύονται καταφύγια/κυνοκοµεία αδέσποτων, στα οποία οδηγούνται τα µη δεσποζόµενα ζώα συντροφιάς αφού περισυλλεχθούν από την αρµόδια δηµοτική υπηρεσία. Οι δηµοτικοί υπάλληλοι επίσης, έχουν το δικαίωµα να ελέγξουν εάν ένα δεσποζόµενο ζώο συντροφιάς φέρει
σήµανση. Σε περίπτωση εντοπισµού δηλητηριασµένων δολωµάτων ή νεκρών δηλητηριασµένων ζώων, οικόσιτων ή άγριων, ο εκάστοτε Δήµος έχει το δικαίωµα και
την υποχρέωση να αναφέρει το περιστατικό, να υποβάλλει µήνυση και να ασκήσει
δίωξη, σε συνεργασία µε τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής,
την Αστυνοµία και τις Δασικές Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που εντοπιστεί νεκρό
δηλητηριασµένο αδέσποτο ζώο σε βοσκότοπο, ο Δήµος ευθύνεται λόγω της µη
ορθής διαχείρισης του βοσκοτόπου. Είναι επίσης υποχρεωµένος για την περισυλλογή του, καθώς θεωρείται προσωρινός κάτοχος του αδέσποτου ζώου. Εάν το
αφήσει εκτεθειµένο, διώκεται ποινικά και πειθαρχικά ως κάτοχος αποβλήτου.
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Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
Οι Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών της χώρας είναι αρµόδιες αρχικά για την τήρηση µητρώου ζώων συντροφιάς (σήµανση µε ηλεκτρονική ταυτότητα), για τον έλεγχο της ταυτότητας του
δεσποζόµενου ζώου, για τη χορήγηση άδειας µεταφοράς και την έγκριση συνοδευτικών εγγράφων των νεκρών ζώων προς διάθεση ή διαχείριση. Οι Διευθύνσεις
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής είναι αρµόδιες να δέχονται αναφορές συµβάντων για ύπαρξη δηλητηριασµένων δολωµάτων και να καταγράφουν τα συµβάντα, για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενηµερώνονται σε οποιοδήποτε περιστατικό
χρήσης δηλητηριασµένων δολωµάτων ή παρουσίας νεκρού δηλητηριασµένου
ζώου, είτε σε αστική περιοχή είτε στην ύπαιθρο. Νεκροτοµές/νεκροψίες σε νεκρά
ζώα (οικόσιτα και άγρια) τα οποία δεν βρίσκονται σε προχωρηµένη σήψη, διενεργούνται από τα κατά τόπους κρατικά κτηνιατρεία ή τα κτηνιατρικά εργαστήρια της
εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, τα οποία εκδίδουν σχετική γνωµάτευση που
συνοδεύει τη σχηµατισθείσα κάθε φορά δικογραφία.

Αστερούσια Όρη. Φωτ. Γιάννης Χαρκούτσης/ΜΦΙΚ.

Οροπέδιο Νίδας, Ψηλορείτης. Φωτ. Κατερίνα Βαρδινογιάννη/ΜΦΙΚ.
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Στοιχεία επικοινωνίας αρµόδιων υπηρεσιών:
Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
Πλατεία Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο, Τηλ.: 2813 404 137
Διεύθυνση Συντονισµού και Επιθεώρησης Δασών
Περιοχή ΤΕΙ, Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο,
Ηράκλειο, Τηλ.: 2810 264 964
Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου
Περιοχή ΤΕΙ, Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο,
Ηράκλειο, Τηλ.: 2810 264 964
Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου
Ρ. Καπετανάκη 8, Τ.Κ. 72100 Άγ. Νικόλαος, Τηλ.: 28410 21930,82489,82515
Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύµνου
Κόµβος Αµαρίου, Τ.Κ. 74100, Ρέθυµνο, Τηλ: 28310 29193
Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων
Χρυσοπηγής, ΤΚ:73100, Χανιά, Τηλ.: 28210 84209, 28210 84210
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κρήτης
Πλάτωνος 67, Τ.Κ. 71307 Ηράκλειο, 2810 24348
Τµήµατα Κτηνιατρικής
Π.Ε. Ηρακλείου: Πλάτωνος 67, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο, Τηλ: 2810 242625
Π.Ε. Λασιθίου: Τέρµα Πολυτεχνείου, Τ.Κ. 72100, Άγ. Νικόλαος, Τηλ.: 28413 40535
Π.Ε. Ρεθύµνου: Δηµητρακάκη 17, Τ.Κ. 74100, Ρέθυµνο, Τηλ: 28313 43817
Π.Ε. Χανίων: Όαση Νέας Κυδωνίας, Τ.Κ. 73100, Χανιά, Τηλ: 28213 46603
Α’ Κυνηγετική Οµοσπονδία Κρήτης & Δωδεκανήσου (Α’ ΚΟΚΔ)
Οµοσπονδιακή Θηροφυλακή
Πειραιώς 1-5 (κτίριο Πλάζα), Τ.Κ. 73131, Χανιά, Τηλ.: 28210 98147
Κρητική Οµάδα Σκύλων Ανίχνευσης Δηλητηριασµένων Δολωµάτων (ΚΟΣ)
Κλιµάκιο Ανατολικής Κρήτης: Σπύρος Νηστικάκης, 6948 512177
Κλιµάκιο Δυτικής Κρήτης: Γιάννης Γρηγοράκης, 6948 512153
Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ
Μενελάου 134, Τ.Κ. 17676, Καλλιθέα, Αθήνα. Τηλ.: 210 9510075, 6972 664675

Πρόγραµµα After LIFE
«Καινοτόµες Δράσεις Ενάντια στα Δηλητηριασµένα Δολώµατα»

23

Πρόληψης Ζηµιών από Είδη της Άγριας Πανίδας

Τεχνικό φυλλάδιο

Τεχνικό φυλλάδιο

24

Κρητική Οµάδα Σκύλων Ανίχνευσης Δηλητηριασµένων Δολωµάτων (ΚΟΣ)
Η Κρητική Οµάδα Σκύλων Ανίχνευσης Δηλητηριασµένων Δολωµάτων αποτελεί
µία νέα υπηρεσία της Α’ Κυνηγετικής Οµοσπονδίας Κρήτης & Δωδεκανήσου (Α’
ΚΟΚΔ) και δραστηριοποιείται υπό την επιστηµονική επίβλεψη του Πανεπιστηµίου
Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ).
Αποτελείται από δύο Οµοσπονδιακούς Θηροφύλακες και δύο Γερµανικούς Ποιµενικούς σκύλους, ειδικά εκπαιδευµένους για να ανιχνεύουν δηλητηριασµένα δολώµατα και νεκρά δηλητηριασµένα ζώα.
Χωρίζεται σε δύο κλιµάκια που περιπολούν στην Ανατολική και Δυτική Κρήτη αντίστοιχα, µε προτεραιότητα στην ύπαιθρο, έπειτα από σχετική ενηµέρωση/καταγγελία από ιδιώτες ή/και αρµόδιες υπηρεσίες.
Για καταγγελία/ενηµέρωση για πιθανά περιστατικά δηλητηρίασης τα τηλέφωνα
επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα:


Κλιµάκιο Δυτικής Κρήτης (Π.Ε. Χανίων & Ρεθύµνου): Γιάννης Γρηγοράκης,
τηλ.: 6948 512153



Κλιµάκιο Ανατολικής Κρήτης (Π.Ε. Ηρακλείου & Λασιθίου): Σπύρος Νηστικάκης, τηλ.: 6948 512177



Α’ Κυνηγετική Οµοσπονδία Κρήτης & Δωδεκανήσου (Α’ ΚΟΚΔ):
Τάσος Σακούλης, τηλ.: 28210 98147



Πανεπιστήµιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ):
Πόπη Μπαξεβάνη, τηλ.: 2810 393281

Αυτοψία από την Ευρωπαϊκή Οµάδα Σκύλων,
Οκτώβριος 2012.
Φωτ. Jesus Lopez Valliadolid/ΜΦΙΚ.

Η Κρητική Οµάδα Σκύλων Ανίχνευσης Δηλητηριασµένων Δολωµάτων. Φωτ. Αναστάσιος Σακούλης.

Κλιµάκιο Δυτικής Κρήτης (Χανιά και Ρέθυµνο)
Γιάννης Γρηγοράκης & Καρίνα.
Φωτ. Αναστάσιος Σακούλης.

Κλιµάκιο Ανατολικής Κρήτης (Ηράκλειο και Λασίθι). Σπύρος Νηστικάκης και Ντάικα.
Φωτ. Πόπη Μπαξεβάνη/ΜΦΙΚ.
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Υποχρεώσεις ιδιωτών κατόχων κατοικιδίων


Αφαιρείται η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του οποίου ο σκύλος που
χρησιµοποιείται στο κυνήγι δεν έχει σηµανθεί και δεν διαθέτει
ενηµερωµένο βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο κατά τη διάρκεια του
κυνηγιού ή την οποιαδήποτε µετακίνησή του.

Φωτογραφίες: Βασίλης Πιτροπάκης/ΜΦΙΚ.


Ο κάτοχος ζώου συντροφιάς υποχρεούται σε σήµανση του ζώου. Η
παράλειψη εµπρόθεσµης σήµανσης και καταγραφής ή δήλωσης
της απώλειάς του συνεπάγεται πρόστιµο 300 €.



Ο κάτοχος ζώου συντροφιάς απαγορεύεται να εγκαταλείπει το
ζώο του. Σε περίπτωση που επιθυµεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, πρέπει να το γνωστοποιήσει στην αρµόδια υπηρεσία
του Δήµου του τόπου κατοικίας του, να το παραδώσει σε αυτή την
υπηρεσία και να λάβει από πιστοποιηµένο κτηνίατρο αντίγραφο
της µεταβολής της εγγραφής του ζώου του στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς,
όπου θα αναφέρεται ο Δήµος ως προσωρινός κάτοχος του αδέσποτου πλέον ζώου.



Απαγορεύεται η κατοχή άγριου ζώου ως ζώου συντροφιάς.



Απαγορεύεται η εισαγωγή, η εξαγωγή, η κατοχή και η διατήρηση
ζώντων ζώων που αφορούν σε είδη που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Α του Κανονισµού (ΕΚ) 338/97.



Όποιος αφήνει να περιφέρεται ελεύθερα άγριο ζώο τιµωρείται µε
πρόστιµο και κράτηση.

Ενδεικτική διαδικασία σε περίπτωση εντοπισµού πιθανά δηλητηριασµένου δολώµατος ή δηλητηριασµένου νεκρού ζώου (οικόσιτου
ή άγριου)
Η χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων αποτελεί περιβαλλοντικό έγκληµα και
διώκεται ποινικά από την ελληνική νοµοθεσία. Η έκθεση δηλητηριασµένων δολωµάτων ή και νεκρών δηλητηριασµένων ζώων στην ύπαιθρο, µπορεί να προκαλέσει µια σειρά από ανώφελες δηλητηριάσεις (δευτερογενείς), τόσο σε κατοικίδια ζώα, όσο και σε ζώα της άγριας πανίδας (π.χ. πτωµατοφάγα πουλιά, γεράκια,
ζουρίδες κ.ά.).
Η προστασία του περιβάλλοντος, είναι ευθύνη, υποχρέωση και δικαίωµα του κάθε
πολίτη. Αναφέρετε και καταγγείλετε επώνυµα οποιοδήποτε πιθανό περιστατικό
πέφτει στην αντίληψή σας, στις αρµόδιες υπηρεσίες (Αστυνοµία, ή/και Δήµος, ή/
και Δασική Υπηρεσία). Βοηθάει τους υπεύθυνους φορείς στην αντιµετώπιση του
φαινοµένου και στη µείωση ή/και στην εξάλειψη των περιστατικών παράνοµης
χρήσης δηλητηριασµένων δολωµάτων.
Σε περίπτωση υποψίας περιστατικού χρήσης δηλητηριασµένων δολωµάτων ή
εντοπισµού νεκρού ζώου, πιθανά δηλητηριασµένου, καλό είναι να τηρείται η
ακόλουθη διαδικασία:






Άµεση ενηµέρωση µίας εκ των ακόλουθων υπηρεσιών : Διεύθυνση Δασών
και/ή Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής και/ή Θηροφυλακή, εάν το περιστατικό συµβαίνει στην ύπαιθρο. Εάν πρόκειται για περιφραγµένο χώρο καλείται και η Αστυνοµία (βλέπε σελ. 23).
Άµεση ενηµέρωση της Κρητικής Οµάδας Σκύλων Ανίχνευσης Δηλητηριασµένων Δολωµάτων (ΚΟΣ) για την πραγµατοποίηση περαιτέρω αυτοψίας
(βλέπε σελ. 24).
Δίνουµε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για τον τόπο και τις συνθήκες του περιστατικού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας µας.

Κλιµάκιο της Ευρωπαϊκής Οµάδας Σκύλων (CCT), της Δ/νσης Δασών Αγ. Νικολάου, της Α’ ΚΟΚΔ και του
ΜΦΙΚ µε τα ευρήµατα περιπολίας στο οροπέδιο Καθαρό (2012). Φωτ. Ματθαίος Φιλιππάκης/ΜΦΙΚ.
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Δεν αγγίζουµε και δεν µετακινούµε τα ευρήµατα µέχρι την άφιξη των αρµόδιων υπηρεσιών.
Περιµένουµε τις αρµόδιες υπηρεσίες για να βοηθήσουµε στην υπόδειξη
της θέσης.
Φωτογραφίζουµε τα ευρήµατα.
Πραγµατοποιούµε αναζήτηση στη γύρω περιοχή για πιθανό εντοπισµό της
συσκευασίας του δηλητηρίου ή άλλων δολωµάτων ή άλλων νεκρών ζώων.

Φωτ. Αρχείο ΜΦΙΚ.

Φωτ. Αρχείο ΜΦΙΚ.

Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω παραµονής µας στο χώρο και µπορούµε να βοηθήσουµε:
 Συλλέγουµε τα δολώµατα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ µε τη χρήση προστατευτικών
γαντιών και τα τοποθετούµε σε πλαστική σακούλα. Η συλλογή συνίσταται
µόνο εάν δεν υπάρξει άµεση ανταπόκριση από τις προαναφερόµενες υπηρεσίες ή την ΚΟΣ. Τα ευρήµατα παραδίδονται στην υπηρεσία που θα γίνει η
αναφορά/καταγγελία/µήνυση και αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία.
 Μεταφέρουµε το νεκρό ζώο σε κτηνιατρική υπηρεσία για λήψη ιστών (εάν
δεν παρευρεθεί αρµόδιος κτηνιατρικός υπάλληλος). Το πτώµα δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε προχωρηµένη σήψη και η µεταφορά του θα πρέπει να
γίνεται άµεσα, σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να καταψυχθεί και να
σταλεί το ταχύτερο δυνατόν για νεκροψία/νεκροτοµή.

Φωτ. Λάζαρος Γεωργιάδης/
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ.

 Εάν δεν είναι εφικτή η µεταφορά του νεκρού ζώου ή εάν αυτό βρίσκεται σε

προχωρηµένη σήψη, πραγµατοποιείται άµεση ταφή του ή κάλυψή του µε
οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο (π.χ. πλαστικές σακούλες και πέτρες), προκειµένου να διασφαλιστεί η µη επιµόλυνση άλλων ζώων.
 Συνίσταται η κατάθεση αναφοράς ή/και µήνυσης/καταγγελίας, ακόµα και
αν ο δράστης είναι άγνωστος.
 Εάν εντοπιστεί νεκρό οποιοδήποτε άγριο ζώο καλό είναι να ενηµερώνεται
και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.
Σε περίπτωση που στο χώρο του περιστατικού εντοπιστεί συσκευασία µε γεωργικό φάρµακο είναι σηµαντικό:





Να λαµβάνεται φωτογραφία της συσκευασίας, ιδιαίτερα µε το εµπορικό
όνοµα του σκευάσµατος
Να συλλέγεται µε προστατευτικά γάντια και να τοποθετείται σε πλαστική
σακούλα. Εάν δε, περιέχει υγρό, για λόγους ασφαλείας να τοποθετείται και
σε δεύτερη συσκευασία.
Να παραδίδεται στην αστυνοµική ή άλλη αρχή, που διεξάγει την έρευνα για
το περιστατικό ή σε άλλη περίπτωση, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας
και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εντοπίστηκε το
σκεύασµα.

Συνήθεις τοξικές ουσίες δηλητηρίασης άγριων ζώων:


Εντοµοκτόνα (οργανοφωσφορικά, καρβαµιδικά).



Ποντικοφάρµακα (αιµορραγικά).



Άλλες τοξίνες (στρυχίνη, κυανιούχο κάλιο).
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Βασικές αρχές πρώτων βοηθειών σε περιστατικά δηλητηρίασης
Για την παρασκευή δηλητηριασµένων δολωµάτων χρησιµοποιούνται κυρίως
µια σειρά τοξικών ουσιών, οι οποίες δυστυχώς διατίθενται ελεύθερα και χωρίς
έλεγχο στο εµπόριο (αλλά και στη µαύρη αγορά εάν πρόκειται για απαγορευµένα
σκευάσµατα). Συνήθως οι χρήστες εµποτίζουν κοµµάτια τροφής (κρέας, αλλαντικά, ψάρια, αυγά κ.λπ.) µε γεωργικά φυτοφάρµακα, εντοµοκτόνα (οργανοφωσφορικά, καρβαµιδικά), ποντικοφάρµακα και άλλες τοξίνες (στρυχνίνη, κυανιούχο
κάλιο). Τα δηλητηριασµένα δολώµατα τοποθετούνται τυχαία ή και συστηµατικά,
ακόµα και σε κατοικηµένες περιοχές.
Το ζώο που θα καταναλώσει εντέλει το δόλωµα, παρουσιάζει αµέσως συµπτώµατα δηλητηρίασης, όπως εµετός, δύσπνοια, σπασµοί, δυσκαµψία των άκρων, αρρυθµία, αστάθεια στο βάδισµα, πράσινα κόπρανα ή και διάρροια.
Η άµεση εξάλειψη ή αδρανοποίηση της τοξικής ουσίας από τον οργανισµό είναι
ύψιστης σηµασίας για την επιβίωση του εκάστοτε ζώου.
Για τον λόγο αυτό, σηµαντικό είναι αµέσως µόλις εντοπίσουµε τα συµπτώµατα να
διαθέσουµε στο ζώο εµετικό σκεύασµα, πόσιµο ή ενέσιµο, ανάλογα µε το είδος
και το βάρος του ζώου. Ακολουθεί η αδρανοποίηση του δηλητηρίου µε τη χορήγηση ενεργού άνθρακα (ταµπλέτες ή καρβουνάκια διαλυµένα σε νερό) και η άµεση
µεταφορά σε κτηνίατρο.
Η αδρανοποίηση του δηλητηρίου µπορεί να γίνει µε τη χορήγηση
ενεργού άνθρακα σε µορφή ταµπλετών (Norit) ή µε καρβουνάκια που χορηγούνται µε σύριγγα
(και στοµατογαστρικό καθετήρα),
αφού πρώτα διαλυθούν στο νερό.

Σηµαντικό είναι αµέσως µόλις εντοπίσουµε τα συµπτώµατα να διαθέσουµε
στο ζώο εµετικό σκεύασµα.
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Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, απαιτείται η άµεση χορήγηση ατροπίνης. Πρόκειται
για ενέσιµο φάρµακο που διατίθεται ελεύθερα στα φαρµακεία (προβλέπεται για
ανθρώπινη χρήση) σε µορφή αµπούλας και χορηγείται ενδοµυικά. Το κόστος του
είναι ελάχιστο και µπορεί να σώσει άµεσα ένα ζώο. Η δοσολογία εξαρτάται πάντοτε από το είδος του ζώου και το βάρος του. Σχετικές συµβουλές χρήσης µπορεί να
δώσει ο εκάστοτε φαρµακοποιός ή κτηνίατρος και από τηλεφώνου.
Επισηµαίνεται ότι οποιοδήποτε ζώο εκτεθεί σε δηλητήριο, ακόµα και αν διασωθεί,
πρέπει να παρακολουθείται στη συνέχεια από κτηνίατρο, καθώς τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα, παρουσιάζει επιπλοκές και προβλήµατα υγείας
που σχετίζονται µε την έκθεσή του στην τοξική ουσία.

Εντοπισµός νεκρού δηλητηριασµένου όρνιου. Φωτ. Γιώργος Ανδρέου/ΜΦΙΚ.

Όρνιο που περιθάλπηκε µε συµπτώµατα δηλητηρίασης, απελευθερώνεται υγιές στον Πατσό.
Φωτ. Σταύρος Ξηρουχάκης/ΜΦΙΚ.
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Γραφιστική επιµέλεια:
Γιάννης Χαρκούτσης - ΜΦΙΚ

Η παραγωγή του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου
χρηµατοδοτήθηκε από το Ίδρυµα Α.Γ. Λεβέντης.

