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ΚΟΛΧΙΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ 
(Phasianus colchicus colchicus) 

-Στο Δ. Νέστου απαντά ο τελευταίος γηγενής πληθυσμός 
του κολχικού φασιανού στην Ευρώπη. Ο πληθυσμός αυτός 
χαρακτηρίζεται ως άμεσα απειλούμενος με εξαφάνιση 
σύμφωνα με τα κριτήρια της Κόκκινης Λίστας της IUCN 
(Σώκος και Μπίρτσας 2005). 
 

-πηγές αναφέρουν ότι το είδος εξαπλώνονταν τον 19ο 
αιώνα μέχρι την Αττική, την Εύβοια και την 
Αιτωλοακαρνανία. 
 

-η παράδοση θέλει το φασιανό να είναι το χρυσόμαλλο 
δέρας που έφερε ο Ιάσονας από την Κολχίδα στην 
Αργοναυτική εκστρατεία.  
 



• στις μέρες μας εκτρέφονται πολλά εκατομμύρια  
φασιανοί σε όλο τον κόσμο, κυρίως υβρίδια του 
κολχικού φασιανού με σκοπό το κυνήγι τους 

• στα κρατικά εκτροφεία της χώρας μας εκτρέφεται ο 
κυνηγετικός φασιανός(υβρίδιο κολχικού), ο οποίος 
φέρει λευκό περιλαίμιο στο αρσενικό άτομο κάτι 
που απουσιάζει από το γνήσιο κολχικό φασιανό 

• υπάρχουν όμως υβρίδια χωρίς λευκό περιλαίμιο που 
συγχέονται με το γνήσιο κολχικό φασιανό 



ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

• οι Jerrentrup and Resch (1989) αναφέρουν ότι στην περιοχή 
εντόπισαν 50 αρσενικά άτομα.  

 

• Σύμφωνα με τον Παπαγεωργίου (1992) στην περιοχή 
υπήρχαν 200-300 άτομα το 1985.  

 

• οι Paralikidis et al. (1997) αναφέρουν πως στην περιοχή 
υπήρχαν 800, 1047, 710 και 750 άτομα το 1990, 1991, 1992 
και 1994 αντίστοιχα.  

 

• την  δεκαπενταετία(2003 – 2017) οι απογραφές των 
χωροκρατειών από ερευνητές της ΚΟΜΑΘ, έδειξαν ότι ο 
πληθυσμός ανέρχεται σε 100 – 250 άτομα κατά την περίοδο 
της αναπαραγωγής  
 

  
 



Δράσεις για το φασιανό στο Νέστο 
πριν τη ΚΟΜΑΘ 

• η θήρα του κολχικού φασιανού απαγορεύτηκε το 1923 και από 
τότε δεν επιτεύχθηκε ούτε η αύξηση του πληθυσμού του, ούτε και 
η επαναφορά του μεταξύ των θηρεύσιμων ειδών.  

• η απαγόρευση της απελευθέρωσης στο Δ. Νέστου εκτρεφόμενων 
φασιανών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
γενετικής μόλυνσης. 

• οι καλλιέργειες που πραγματοποιούνταν μέχρι τις αρχές της 
δεκαετίας 1990 από τη Δασική Υπηρεσία με υπόδειξη του 
καθηγητή κ. Ν. Παπαγεωργίου(Α.Π.Θ) και ταυτόχρονα η 
καταπολέμηση των φυσικών τους εχθρών 

• οι περιφράξεις οι οποίες κατασκευάστηκαν τις δύο προηγούμενες 
δεκαετίες από τη Δασική Υπηρεσία . Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 
περιοριστεί η όχληση από τη βόσκηση και να μειωθεί ίσως η 
λαθροθήρα.  

• η λειτουργία του εκτροφείου Χρυσούπολης 
 
 
 



ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ στο 
ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ 

• Πύκνωση της βλάστησης(βάτα ή βατσινιές)-
έλλειψη διακένων(μωσαϊκό) 

• Μονοκαλλιέργειες υβριδίων λεύκης 

• Εκτεταμένες καλλιέργειες ψευδακακίας 

• Αύξηση του πληθυσμού των 
αρπάγων(τσακαλιού-αγριόχοιρου) 

• Λαθροθηρία 

• Πιθανές αιμομιξίες  

 

 



Μωσαϊκό 



Σημειωτέον 

• τα τελευταία δέκα έτη έχει σταματήσει η 
δημιουργία μονοκαλλιεργειών και γίνεται 
αξιόλογη προσπάθεια, από το Δασαρχείο 
Καβάλας για την επαναφορά της αυτοφυούς 
βλάστησης, είτε με απευθείας φυτεύσεις είτε με 
τη δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την 
φυσική εγκατάσταση της βλάστησης.  

• Επιπλέον έγινε υλοτόμηση μέρος των φυτειών 
λεύκης και ψευδακακίας από το Δασαρχείο 
Καβάλας με αποτέλεσμα τη διάνοιξη των θέσεων 
αυτών 
 
 



Υλοτόμηση ψευδακακίας 



ΑΛΛΑ 
Πρεμνοβλάστηση ψευδακακίας 



ΚΟΜΑΘ 
Ερευνητικά προγράμματα 

• «Διάσωση του κολχικού φασιανού (Phasianus 
Colchicus Colchicus) στο Δέλτα του Νέστου και 
δημιουργία δομής για την επαναεισαγωγή του 
σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας (συνεισφορά 
του ΥΠΕΧΩΔΕ 25.000 ΕΥΡΩ, από πιστώσεις του 
Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., 2002)»  

• και διάθεση κάθε έτος περίπου 5000 - 10000 
ευρώ από το πρόγραμμα ¨Βελτίωσης 
ενδιαιτημάτων της ΚΣΕ,¨ σε έργα που αφορούν 
το κολχικό φασιανό 

  
 
 



Τι κάναμε μέχρι σήμερα 

• με χρηματοδότηση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας 
Μακεδονίας & Θράκης και σε συνεργασία με το αρμόδιο 
Δασαρχείου Καβάλας υλοποιήθηκαν διανοίξεις περιοχών(50-
200 στρμ/έτος) με βάτο και σπορές κατά τα έτη 2003 -2016. 
Αυτές οι δράσεις είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργείται το 
επιθυμητό μωσαϊκό και να προσφέρεται τροφή. 

• καταγραφή χωροκρατειών-εκτίμηση πληθυσμού 
• καταγραφή αρπάγων 
• εγκατάσταση ποτίστρων στο δέλτα του Νέστου. 
• ενίσχυση θηροφυλακής(προσωπικού-μέσων)  
• ενημερωτικές ημερίδες 
• επιστημονικές δημοσιεύσεις 
 

 
 

 



Διανοίξεις 



Διανοίξεις - σπορές 



Διάνοιξη 



Πύκνωση 



ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

Αριθμός χωροκρατειών αρσενικών φασιανών που καταγράφηκαν τέλη 
Απριλίου έως αρχές Μαΐου από ερευνητές της ΚΟΜΑΘ. 



Χάρτης 3. Χαρακτηρισμός των επιφανειών αξιολόγησης (τετράγωνα 500×500m) στο 
Δ. Νέστου με βάση την τιμή του ΔΚΕ (ακατάλληλο 0 – άριστο 1). (1) υφιστάμενη 

κατάσταση, (2) επιδιωκόμενη (στους Σώκος κ.α. 2004).    

  

 

(1) υφιστάμενη      (2) επιδιωκόμενη

ΔΚΕ ενδιαίτημα 

0,76 – 1 καλό – άριστο 

0,51 – 0,75 ικανοποιητικό 

0,26 – 0,5 υποβαθμισμένο 

0 – 0,25 ακατάλληλο 



ΑΡΠΑΓΕΣ 
Τσακάλι 



ΑΛΕΠΟΥ 

 



ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΙ 

 



Θηροφύλαξη 



Νέο έργο 

• «Σχέδιο αύξησης του πληθυσμού του 
κολχικού φασιανού και της ποικιλότητας 
ειδών με τη διαχείριση της βλάστησης στο 
Δέλτα Νέστου»,(ΚΟΜΑΘ-ΤΕΙ Δασοπονίας 
Καρδίτσας, 2016), (προυπολογισμός 16.500 
ευρώ από τα φιλοθηραματικά Κυνηγετικών 
Συλλόγων Χρυσούπολης ,Καβάλας και 
ΚΟΜΑΘ)(οι δράσεις του έργου αφορούν 
αποκλειστικά διανοίξεις και σπορές)  



Συνεργασίες 

• η όλη δουλειά μας κίνησε το ενδιαφέρον της 
παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας και 
συγκεκριμένα του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Φασιανοειδών (WPA) και του Οργανισμού Θήρας 
και Προστασίας Άγριας Ζωής της Μεγάλης 
Βρετανίας (Game & Wildlife Conservation Trust). 
Ειδικοί επιστήμονες από αυτούς τους 
οργανισμούς, σε συνεργασία με το επιστημονικό 
προσωπικό της ΚΟΜΑΘ  προέβησαν στην 
κατάρτιση ειδικών διαχειριστικών σχεδίων και 
στην από κοινού δράση για την προστασία και 
ανάδειξη του κολχικού φασιανού 



• και καταλήξαμε στη σύναψη επίσημης συνεργασίας 
και την έναρξη ειδικού έργου «Πειραματικές Δράσεις 
για την Προστασία του Κολχικού Φασιανιού στο Δέλτα 
του Νέστου – Experimental Conservation Actions for 
Black Necked Pheasant in Nestos Delta”. Το έργο έχει 
διάρκεια 6 ετών (2017-2022) και χρηματοδοτείται 
κατά 50% από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Φασιανοειδών (WPA) και κατά 50% από την 
Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης, ενώ 
θα υλοποιηθεί με την συμμετοχή των τμημάτων του 
WPA στην Αγγλία και τη Γαλλία και του Οργανισμού 
Θήρας και Προστασίας Άγριας Ζωής της Μεγάλης 
Βρετανίας. 



Επίσκεψη στις ανενεργές 
εγκαταστάσεις του εκτροφείου 



Εντοπισμός χωροταξιών 



Συλλογή καρπών 



Καρποί αγριοκορομηλιάς-
τσαπουρνιάς και αγριοκρανιάς 



ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ 

• στο Δ. Νέστου ο κολχικός φασιανός είναι το είδος που 
χρήζει της μεγαλύτερης ανάγκης προστασίας, οπότε 
καθίσταται είδος – έμφαση (emphasis species, Payne and 
Bryant 1998) και αποτελεί προτεραιότητα στη διαχείριση 
του οικοσυστήματος  

• σκοπός είναι να διατηρηθεί και να αυξηθεί περαιτέρω ο 
αναπαραγόμενος πληθυσμός από 200 άτομα που είναι 
σήμερα στα 500, 

•  ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση του είδους (Lande and 
Barrowclough 1987) και να παράγεται ένα ετήσιο 
πλεόνασμα το οποίο να ικανοποιεί τις ανάγκες σύλληψης 
και μεταφοράς για εγκατάσταση νέων πληθυσμών στην 
Ελλάδα ή και για την εκ νέου εκτροφή του. 
 



Διαχειριστικά μέτρα προς επίτευξη 
του σκοπού: 

 
• διερεύνηση εκ νέου της γενετικής τους 

καθαρότητας(DNA) 
• συνέχιση των καταμετρήσεων – βελτίωση 

μεθοδολογίας  
• δημιουργία διακένων και  εγκατάσταση ποώδους 

βλάστησης (σπορών) 
• φυτεύσεις γηγενών καρποφόρων δέντρων 
• ρύθμιση των πληθυσμών των αρπάγων 
• ενίσχυση της θηροφυλακής 
• ενημέρωση-ευαισθητοποίηση 
• επιστημονικές δημοσιεύσεις 

 



ΤΟ   ΣΤΟΛΙΔΙ  ΜΑΣ !!!!! 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 


