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Executive Summary
The main goal of the LIFE+ project “Urgent measures to secure the survival of the Egyptian vulture (Neophron
percnopterus) in Bulgaria and Greece” (LIFE10 NAT/BG/000152) is to prevent the extinction of the Egyptian
vulture from these two countries, by examining the threats they face. Poison baits are considered to be the
main threat and are the major responsible of the rapid decrease in the population numbers. Only in the five
years of the current project six Egyptian Vultures were poisoned in Greece, five of them mortally. Taking
into account that only a small percentage of poisoned animals are actually found, the latter number is but a
reflection of the real impact of the illegal use of poison baits in the Greek population.
In the framework of this project, in March 2014 two Canine Teams (CT) were created for the detection
of poison baits in Greece and are currently working in Central Greece and Thrace. Their main aim is to
detect poisoned baits and animals in the countryside in order to remove them as soon as possible before
they can cause further poisoning. For this reason, patrols were carried out in those areas where a new
poisoning incident had taken place but also in areas where poisoning incidents had occurred in the recent
past. Information and warnings of poisoning incidents were provided by Forestry Services, Management
Bodies of protected areas or, on most occasions, civilians (livestock breeders, hunters, etc).
In 2016, the third year of operation of the CT, 40 patrols were carried out in Central Greece and 12 in Thrace
and 105 km were covered by the handlers. Totally, 25 dead animals were found poisoned throughout the
course of 17 patrols. The most commonly found species was the dog (shepherd, hunting and/or feral dogs),
with a total number of 13 dead individuals (52% of the findings), followed by the fox (Vulpes vulpes) with
seven dead individuals (28% of the findings). Additionally three Beech Martens (Martes foina), two Wolves
(Canis lupus) were found poisoned. In total, 20 poison baits were found (a piece of poisoned meat in some
cases, a whole carcass in some other cases while in others, it was a sophisticated wax “capsule” made of
animal fat containing a toxic substance). The main suspected reasons for the use of poison baits - based
on the evidences found and/or the declarations of the affected parties -, were the following: fox or wolf
extermination, stray dogs control and personal disputes between shepherds and/or hunters.
The toxicological analyses carried out have identified four active ingredients. Three of them are pesticides,
Carbofuran (illegal in Greece), Methomyl (legal in Greece) and Organophosphate Ester (the exact substance
couldn’t determined in the toxicological analyses carried out) while the fourth active ingredient was the
highly toxic Potassium Cyanide. Results from on ongoing analyses were not available at the time this report
was written.
Summarizing the work of the two CT for three years (2014-2016) of their operation we have the following
results: in total, 207 patrols have been carried out covering 481 km (by the handlers). In 49 of them, 91
poisoned animals and 72 poisoned baits have been located. The most commonly found species was the
dog (shepherd, hunting dogs, feral dogs), with a total number of 58 dead individuals (64% of the findings),
followed by the fox with 20 dead individuals (22% of the findings). 79% of the poisoning incidents occurred
when the Egyptian vulture is present in Greece. In 51% of the cases, a complaint was filed while in 46% of
them a toxicological analysis was carried out. From these analyses six different toxic substances or substance
groups where identified while in 50% of the poisoning incidents where the poisoning substance had been
identified, the substance used was classified as illegal. The social group that most frequently informed the CT
about poisoning incidents was that of the shepherds/livestock breeders (31% of the cases).
The Canine Teams are an innovative and effective prevention action that has contributed to throw some
light on the extent of the illegal use of poison baits. In addition, this action has also potentially saved many
scavengers, including that of the globally threatened Egyptian vulture, from certain death.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το πρόγραμμα LIFE+ με τίτλο «Επείγοντα μέτρα για την εξασφάλιση της επιβίωσης του Ασπροπάρη
(Neophron percnopterus) στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία» έχει ως κύριο στόχο την αποτροπή της εξαφάνισης
του Ασπροπάρη και στις δύο χώρες μελετώντας τις απειλές του. Τα δηλητηριασμένα δολώματα παρόλο που
απαγορεύονται ρητώς από το ελληνικό δίκαιο θεωρούνται κύρια απειλή και αιτία θανάτου του Ασπροπάρη
στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, δημιουργήθηκαν το 2014 δύο Ομάδες Σκύλων για την Ανίχνευση
Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (εφεξής ΟΣ), οι οποίες δραστηριοποιούνται έκτοτε στην Κεντρική Ελλάδα και
τη Θράκη. Ο στόχος των ΟΣ είναι ο έλεγχος και ο έγκαιρος καθαρισμός της υπαίθρου από δηλητηριασμένα
δολώματα ή/και ζώα που μπορούν να προκαλέσουν επιπλέον δηλητηριάσεις. Στην παρούσα αναφορά
παρουσιάζεται η δράση των ΟΣ κατά την διάρκεια του 2016, τον τρίτο χρόνο λειτουργίας τους αλλά και μια
σύνοψη των δράσεων τους για την περίοδο 2014-2016.
Οι ΟΣ πραγματοποίησαν περιπολίες στην ύπαιθρο, σε περιοχές που χρησιμοποιεί τακτικά ο Ασπροπάρης
και άλλα δυο είδη γυπών, το Όρνιο και ο Μαυρόγυπας. Οι ΟΣ έδωσαν μεγάλη έμφαση σε σημεία όπου
είχε συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν κάποιο περιστατικό δηλητηρίασης ή σε σημεία νέων περιστατικών
κατόπιν γνωστοποίησης από τις δασικές υπηρεσίες, τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών,
κυνηγετικές ομοσπονδίες αλλά και πολίτες.
Το 2016 διεξήχθησαν 40 περιπολίες στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα και 12 στη Θράκη. Συνολικά, σε
17 περιπολίες βρέθηκαν 25 νεκρά ζώα τα οποία ταυτοποιήθηκαν ως δηλητηριασμένα. Τα πιο κοινά είδη
που βρέθηκαν νεκρά ήταν σκυλιά (ποιμενικοί σκύλοι ή/και οικόσιτοι σκύλοι), με 13 θανάτους (52% των
ευρημάτων) και αμέσως μετά οι αλεπούδες με 7 θανάτους (28% των ευρημάτων). Συνολικά εντοπίστηκαν
20 δηλητηριασμένα δολώματα, όπου σε κάποιες περιπτώσεις ήταν ένα κομμάτι κρέας με τοξική ουσία, σε
άλλες είχε χρησιμοποιηθεί ολόκληρο το κουφάρι ενός νεκρού ζώου, ενώ σε άλλες ήταν κάψουλα παραφίνης
με περιεχόμενο λίπους και τοξικής ουσίας. Βάσει των εμπειριών που έχουν αποκτήσει οι ΟΣ και σύμφωνα με
τις μαρτυρίες των ντόπιων, οι κύριοι λόγοι χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων πιθανότατα ήταν οι εξής:
εξόντωση αλεπούς ή λύκου, έλεγχος των αδέσποτων σκύλων και προσωπικές αντιδικίες μεταξύ βοσκών ή/
και κυνηγών.
Από τα τοξικολογικά αποτελέσματα που ήταν διαθέσιμα μέχρι τη στιγμή συγγραφής της αναφοράς, έχουν
αναγνωριστεί τρείς δραστικές ουσίες φυτοφαρμάκων, δύο από αυτές ανήκουν στους καρβαμιδικούς εστέρες,
το Carbofuran (παράνομο σε όλη την Ε.Ε.) και το Methomyl (νόμιμο στην Ελλάδα) και άλλη μία δραστική
ουσία που ανήκει στους οργανοφωσφορικούς εστέρες χωρίς ωστόσο να είναι εφικτή η ταυτοποίησή της.
Επιπλέον, στις τοξικολογικές αναλύσεις ανιχνεύθηκαν και κυανιούχα άλατα και συγκεκριμένα το κυανιούχο
κάλιο.
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της δράσης των ΟΣ, την περίοδο 2014-2016 πραγματοποιήθηκαν 207
περιπολίες και καλυφθήκαν 481 χλμ. από τους χειριστές. Σε 49 από αυτές τις περιπολίες βρέθηκαν 91
δηλητηριασμένα ζώα και 72 δηλητηριασμένα δολώματα. Τα πιο κοινά είδη που βρέθηκαν νεκρά ήταν
σκυλιά (ποιμενικοί σκύλοι, κυνηγετικοί σκύλοι, οικόσιτα σκυλιά), με 58 θανάτους (64% των ευρημάτων) και
αμέσως μετά οι αλεπούδες με 20 θανάτους (22% των ευρημάτων). Το 79% των περιστατικών έλαβε χώρα
την περίοδο παρουσίας του Ασπροπάρη στην Ελλάδα, ενώ 56% από αυτά έγιναν σε απόσταση λιγότερη ή
ίση των 10 χλμ. από το κέντρο ενεργής επικράτειας Ασπροπάρη. Στο 51% των περιστατικών υποβλήθηκε
μήνυση κατά αγνώστων και στο 46% πραγματοποιήθηκε τοξικολογική ανάλυση. Από τα αποτελέσματα
των τοξικολογικών ουσιών προέκυψαν 6 διαφορετικές τοξικές ουσίες ή ομάδες ουσιών και στο 50% των
περιστατικών δηλητηρίασης χρησιμοποιήθηκε παράνομη ουσία. Οι περισσότερες καταγγελίες/ενημερώσεις
για περιστατικά δηλητηριάσεων έγιναν από κτηνοτρόφους (31% των ενημερώσεων).
Οι ΟΣ είναι μία πρωτοποριακή και αποτελεσματική δράση πρόληψης που συμβάλλει στην ανάδειξη της
έκτασης της παράνομης χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων. Επίσης, αυτή η δράση έχει πιθανώς
σώσει πολλά πτωματοφάγα ζώα από βέβαιο θάνατο, μεταξύ άλλων και του παγκοσμίως απειλούμενου
Ασπροπάρη.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το πρόγραμμα LIFE+ με τίτλο «Επείγοντα μέτρα για την εξασφάλιση της επιβίωσης του Ασπροπάρη (Neophron
percnopterus) στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία» (LIFE10 NAT/BG/000152) ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2011
και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2016. Το πρόγραμμα ήταν μια κοινή πρωτοβουλία της Βουλγάρικης
Ορνιθολογικής Εταιρείας (BSPB), της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ), του WWF Ελλάς και της
Βρετανικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (RSPB). Το έργο υλοποιείται σε 27 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του
Δικτύου Natura 2000 (15 στην Ελλάδα και 12 στη Βουλγαρία). Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η
αποτροπή της εξαφάνισης του Ασπροπάρη και στις δύο χώρες μελετώντας τις απειλές που αντιμετωπίζει,
τις αιτίες της αναπαραγωγικής του αποτυχίας, τα χαμηλά ποσοστά επιβίωσης και τέλος την κατάσταση του
είδους στην Αφρική, όπου και διαχειμάζει.
Ο Ασπροπάρης είναι ο μικρότερος από τους τέσσερις γύπες της Ευρώπης με ευρύτερη γεωγραφική κατανομή
στη Νότια Παλαιαρκτική και τη Βόρεια Αφρική (Cramp & Simmons 1980, del Hoyo et al. 1994, Baumgart
2001). Κάθε χρόνο μεταναστεύει και διαχειμάζει στην Αφρική. Το είδος είναι παγκοσμίως απειλούμενο και
περιλαμβάνεται στην Κόκκινη Λίστα της IUCN ως “Κινδυνεύον”, λόγω της απότομης και συνεχούς μείωσης
σε όλη την κατανομή του (Birdlife International 2008), ενώ στην Ελλάδα είναι χαρακτηρισμένο ως «Κρισίμως
Κινδυνεύον» στο Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο. Την τελευταία δεκαετία ο πληθυσμός του έχει μειωθεί δραματικά
σε όλα τα Βαλκάνια (Velevski et al. 2015). Το 2016 καταγράφηκαν μόνο 7 ενεργές επικράτειες στην Ελλάδα,
περιορισμένες στη Θράκη και την Κεντρική Ελλάδα (LIFE10 NAT/BG/000152).
Τα δηλητηριασμένα δολώματα θεωρούνται κύρια απειλή και αιτία θανάτου του Ασπροπάρη, αλλά γενικά και
των άλλων γυπών στα Βαλκάνια (Andevski 2013, Dobrev & Stoychev 2013). Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί
τουλάχιστον 15 δηλητηριασμένοι Ασπροπάρηδες κατά την περίοδο 2003-2015 (Skartsi et al. 2014, Saravia et
al., 2016)). Λαμβάνοντας υπόψη το μικρό ποσοστό των δηλητηριασμένων ζώων που πράγματι εντοπίζονται,
ο αριθμός αυτός αντικατοπτρίζει την πραγματική επίπτωση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων
δολωμάτων που πρέπει να είχε στον ελληνικό πληθυσμό του Ασπροπάρη. Η ιστορία του Λάζαρου, ενός
Ασπροπάρη που δηλητηριάστηκε δυο φορές (την πρώτη φορά διασώθηκε, τη δεύτερη όχι)1, αλλά και του
Ασπροπάρη που βρέθηκε δηλητηριασμένος μέσα στην φωλιά του στην περιοχή των Μετεώρων τον Ιούλιο
του 20152 δείχνει αναμφισβήτητα το μεγάλο πρόβλημα της χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων στην
Ελλάδα, ειδικά για αυτό το εμβληματικό είδος.
Τα σκυλιά με την οξεία όσφρηση τους χρησιμοποιούνται από την αστυνομία και το στρατό για τον εντοπισμό
διαφόρων οσμών και τη διάσωση ανθρώπων. Χρησιμοποιούνται επίσης σε δράσεις προστασίας της φύσης,
στο κυνήγι και τώρα τελευταία στη διάγνωση μερικών μορφών καρκίνου (Miklosi, 2011). Σε κάποια πεδία
που εργάζονται τα σκυλιά είναι αδύνατον να ανταποκριθεί ο άνθρωπος, αλλά όμως και σε αυτά που μπορεί,
πάλι τα σκυλιά αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικά. Μια βασική διαφορά μεταξύ σκύλου και ανθρώπου
είναι ότι ο σκύλος τον κόσμο γύρω του τον αντιλαμβάνεται από την όσφρηση του, έχοντας περίπου 220
εκατομμύρια αισθητήρες (ο άνθρωπος περίπου 5 εκ.) (Jensen, 2007).
Στην Ισπανία ήδη από το 2004 χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των δηλητηριασμένων δολωμάτων
ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι. Κατά την περίοδο 2004-2012, η ισπανική Ομάδα Σκύλων εντόπισε πάνω από
5.000 δολώματα/δηλητηριασμένα ζώα μόνο στην Ανδαλουσία (Boletín informativo sobre Geodiversidad y
Biodiversidad de Andalucía, 2015). Η αποτελεσματικότητα των σκύλων στον εντοπισμό δηλητηριασμένων
δολωμάτων ήταν μεγαλύτερη από 85% αποδεικνύοντας ότι το συγκεκριμένο εργαλείο αποτελεί ένα
εξαιρετικό μέσο στην καταπολέμηση της χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων (Συνοπτική παρουσίαση
προγράμματος LIFE09 NAT/ES/00533). Η μοναδικότητα των Ομάδων Σκύλων ως διαχειριστικό εργαλείο
στην μάχη ενάντια στα δηλητηριασμένα δολώματα τις έχει κάνει πολύ δημοφιλή σε πολλές Ευρωπαϊκές
χώρες. Αυτή τη στιγμή, τέτοιες ομάδες δραστηριοποιούνται εκτός από την Ισπανία, στην Πορτογαλία, την
Ιταλία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Στην Ελλάδα από τον Ιούλιο του 2016, στο πλαίσιο του
προγράμματος «Καινοτομίες Ενάντια στην Παράνομη Χρήση Δηλητηριασμένων Δολωμάτων – Πρόγραμμα
1
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After-LIFE» λειτουργούν άλλες δυο Ομάδες Σκύλων3 με περιοχή δράσης το νησί της Κρήτης. Το πρόγραμμα
υλοποιεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, ενώ τη λειτουργία της Κρητικής Ομάδας Σκύλων έχει
αναλάβει η Α’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης-Δωδεκανήσου. Πολλές ακόμα χώρες σκοπεύουν στο άμεσο
μέλλον να αποκτήσουν τέτοιους σκύλους. Σε πολλές περιπτώσεις τις Ομάδες Σκύλων λειτουργούν και
διαχειρίζονται δημόσιοι φορείς με αρμοδιότητα την προστασία του περιβάλλοντος.
Το Φεβρουάριο του 2014 στην Ισπανία, δυο συνεργάτες της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και του
WWF Ελλάς αντίστοιχα, έλαβαν εντατική εκπαίδευση ώστε να αποκτήσουν την εξειδίκευση του χειριστή
σκύλου, των πρώτων Ομάδων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων στην Ελλάδα. Η εκπαίδευση
πραγματοποιήθηκε από τον επαγγελματία εκπαιδευτή Jesus Lopez Valladolid, ο οποίος διαθέτει πάνω
από 20 χρόνια εμπειρίας στο θέμα4. Η μέθοδος της εκπαίδευσης είναι γνωστή ως ARCON METHOD (Parejo
Garcia, 2013) και βασίζεται στην επιβράβευση του σκύλου με παιχνίδι. Πλέον από το Μάρτιο του 2014 οι
δύο Ομάδες Σκύλων για την Ανίχνευση Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (εφεξής ΟΣ) βρίσκονται στην Κεντρική
Ελλάδα και τη Θράκη με στόχο τον έλεγχο και τον καθαρισμό της υπαίθρου από δηλητηριασμένα δολώματα
και ζώα που μπορούν να προκαλέσουν επιπλέον δηλητηριάσεις. Όσες περισσότερες περιοχές ελεγχθούν και
«καθαριστούν», τόσες λιγότερες πιθανότητες υπάρχουν για να δηλητηριαστούν Ασπροπάρηδες και άλλα
ζώα (γύπες, αετοί, θηλαστικά κ.λπ.). Η λειτουργία των δύο ΟΣ εντάσσεται στη δράση C15 του προγράμματος
LIFE10 NAT/BG/000152. Το 2014-2015 διεξήχθησαν 155 περιπολίες, καλύπτοντας 376 χλμ. και σε 35 από
αυτές τις περιπολίες έχουν εντοπιστεί 66 δηλητηριασμένα ζώα και 52 δηλητηριασμένα δολώματα (Kret et
al. 2015; Βαβύλης et al. 2016).
Όταν αναφερόμαστε σε ένα δηλητηριασμένο δόλωμα ή «φόλα» όπως είναι ευρέως γνωστό, εννοούμε
ένα κομμάτι τροφής (συνήθως κρέας, αλλά όχι μόνο) στο οποίο έχει προστεθεί κάποια δηλητηριώδης
ουσία με στόχο τη θανάτωση ζώων. Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα είναι παράνομη
και διώκεται ποινικά6. Η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι έγκλημα που διώκεται
αυτεπάγγελτα, αυτό σημαίνει ότι οι αρμόδιες διωκτικές αρχές είναι υποχρεωμένες να προχωρήσουν σε
προανακριτική διαδικασία και έρευνα αν λάβουν γνώση για την τέλεση του από οποιοδήποτε πολίτη ή
άλλη πηγή. Στην συνέχεια πρέπει να διαβιβάσουν την δικογραφία στην εισαγγελία. Παράλληλα οι αρχές
θα πρέπει να αιτηθούν τη διενέργεια τοξικολογικής ανάλυσης, ώστε να διαπιστωθεί το δηλητήριο που έχει
χρησιμοποιηθεί και να συμπεριληφθεί η έκθεση με τα ευρήματα στο φάκελο της δικογραφίας.
Τα είδη στα οποία στοχεύουν τα δηλητηριασμένα δολώματα είναι πολλά με τα πιο κύρια να είναι τα σκυλιά
(αδέσποτα, ποιμενικά, κυνηγετικά), οι αλεπούδες, οι λύκοι και οι αρκούδες. Τα κύρια κίνητρα για τη χρήση
των δολωμάτων είναι οι ζημιές που προκαλούνται από τα παραπάνω είδη σε παραγωγικά ζώα, καλλιέργειες
και θηράματα, καθώς και οι προσωπικές αντιδικίες μεταξύ χρηστών γης (Skartsi et al. 2014, Ντεμίρη & Saravia, 2016). Υπάρχουν διάφοροι τύποι δηλητηριασμένων δολωμάτων, μπορεί να είναι ένα κομμάτι κρέας,
κόκκαλο, λίπος ή ακόμα και ολόκληρο κουφάρι ζώου. Τα δηλητήρια που χρησιμοποιούνται επίσης ποικίλουν
και περιλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος χημικών ουσιών (συνήθως φυτοφαρμακευτικής προέλευσης), όπως
τα οργανοφωσφορικά, χλωριωμένα και καρβαμιδικά εντομοκτόνα, το κυανιούχο κάλιο (η χρήση των
κυανιούχων αλάτων για την παρασκευή δηλητηριασμένων δολωμάτων απαγορεύτηκε το 1993 με απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας7), μέχρι ακόμα και στρυχνίνη (Κορμπέτη & Πολίτης 2012; Ντεμίρη & Saravia, 2016). Όταν ένα ζώο καταναλώσει ένα δόλωμα δηλητηριάζεται και πολύ συχνά καταλήγει στο θάνατο.
3
4
5
6

7
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Δημιουργία Πιλοτικού Δικτύου Ενάντια στη Χρήση των Δηλητηρίων
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Όμως η δηλητηρίαση δεν σταματά εκεί, καθώς πολλά από τα δηλητήρια παραμένουν ενεργά στο κουφάρι
του ζώου. Συνεπώς, αν κάποιο πτωματοφάγο ζώο τραφεί από ένα δηλητηριασμένο ζώο δηλητηριάζεται και
αυτό δευτερογενώς. Έτσι από ένα μόνο δηλητηριασμένο δόλωμα αρχίζει μια αλυσίδα θανάτου πού μπορεί
να επηρεάσει και πολλούς άλλους οργανισμούς όπως πουλιά, σαπροφάγα έντομα, εντομοφάγα θηλαστικά
κ.α. (Εικόνα 2).

Εικόνα 2. Αναπαράσταση της «αλυσίδας θανάτου» που μπορεί να προκύψει από ένα και μόνο δηλητηριασμένο δόλωμα (Μ.
Βόντας/WWF Ελλάς).

Με την παρούσα τεχνική αναφορά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εργασίας των δύο ΟΣ κατά τον
τρίτο χρόνο λειτουργίας τους μέχρι και τον Οκτώβριο του 2016, τα οποία επ’ ουδενί δεν απεικονίζουν τον
πραγματικό αριθμό των περιστατικών παράνομης χρήσης δολωμάτων στην περιοχή μελέτης. Τα περιστατικά
είναι σαφώς περισσότερα, άγνωστο πόσα παραπάνω. Στην αναφορά παρουσιάζεται επίσης μια σύνοψη
των δράσεων των ΟΣ για τα τρία χρόνια λειτουργίας τους.
Τα περιστατικά αυτά αλλά και όσα εντοπίζονται από τους συνεργάτες της Ελληνικής Ορνιθολογικής
Εταιρείας και του WWF Ελλάς χωρίς τη χρήση των ΟΣ, λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης, καταχωρούνται στη
βάση καταγραφής περιστατικών δηλητηριασμένων δολωμάτων που ενημερώνεται και διαχειρίζεται από
την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (Ντεμίρη & Saravia 2016).
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
2.1. Περιοχή μελέτης
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στους Νομούς Έβρου, Ροδόπης, Τρικάλων, Γρεβενών και Ιωαννίνων (Χάρτες 1
& 2). Χαρακτηρίζεται από ορεινό και ημιορεινό ανάγλυφο και επικαλύπτεται πλήρως ή εν μέρει, με έντεκα
περιοχές ΖΕΠ του δικτύου Natura 2000, δύο από αυτές τις περιοχές ανήκουν στα Εθνικά Πάρκα: Δάσος
Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου και Βόρειας Πίνδου. Σε κάποιες περιπτώσεις που υπήρχε ανάγκη οι περιοχές
έρευνας επεκτάθηκαν εκτός των προαναφερόμενων περιοχών. Οι ΟΣ πραγματοποίησαν περιπολίες στην
ύπαιθρο, στις περιοχές τις οποίες χρησιμοποιεί τακτικά ο Ασπροπάρης και οι άλλοι γύπες, ο Μαυρόγυπας
(Aegypius monachus) και το Όρνιο (Gyps fulvus). Οι ΟΣ έδωσαν μεγάλη έμφαση σε σημεία όπου συνέβη
πρόσφατα κάποιο περιστατικό δηλητηρίασης με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης «Εκτίμηση της
παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα και
τη Βουλγαρία για το διάστημα 2003-2012» που συντάχθηκε στο πλαίσιο της δράσης Α38 του LIFE+ (Skartsi
et al. 2014) ή σε σημεία νέων περιστατικών κατόπιν γνωστοποίησης από τις δασικές υπηρεσίες, τους φορείς
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, κυνηγετικές ομοσπονδίες αλλά και από πολίτες.

Χάρτης 1. Περιοχή μελέτης στην Κεντρική Ελλάδα με 5 ΖΕΠ του δικτύου NATURA 2000 και ενεργές επικράτειες του Ασπροπάρη
το 2016.

8
Action A3: Study the mortality factors at project sites with specific accent on the historic and recent use of poison, and
their impacts to inform conservation actions and dissemination actions.
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Χάρτης 2. Περιοχή μελέτης στη Θράκη και Βουλγαρία με 6 ΖΕΠ του δικτύου NATURA 2000 (μια στη Βουλγαρία) και ενεργές
επικράτειες του Ασπροπάρη το 2016 στην Ελλάδα

2.2. Ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων και ζώων
Κάθε αποστολή της ΟΣ για την ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων απαιτούσε μια προσεκτική
προετοιμασία και σχεδιασμό της επίσκεψης, λαμβάνοντας υπόψη την τοπογραφία της περιοχής, τις
καιρικές συνθήκες, τις ιδιοκτησίες γης, τις πληροφορίες των χρηστών γης κ.λπ. Το καλοκαίρι, η έρευνα
ξεκινούσε πολύ νωρίς το πρωί για την αποφυγή των υψηλών θερμοκρασιών. Το 2016 η ΟΣ της Ελληνικής
Ορνιθολογικής Εταιρείας στην Κεντρική Ελλάδα πραγματοποιούσε περιπολίες τόσο ύστερα από καταγγελία
ή πληροφορία για κάποιο περιστατικό δηλητηρίασης όσο και προληπτικές περιπολίες σε περιοχές που στο
παρελθόν έχουν συμβεί περιστατικά ή περιοχές που χρησιμοποιεί συστηματικά ο Ασπροπάρης. Η ΟΣ του
WWF Ελλάς στην Θράκη, το 2016 πραγματοποιούσε περιπολίες κατόπιν καταγγελίας ή πληροφορίας για
κάποιο περιστατικό δηλητηρίασης.
Οι χειριστές, αλλά και τα σκυλιά έπρεπε να τηρούν ένα πρωτόκολλο ντυσίματος (Εικόνα 3). Επιπλέον, ο
εξοπλισμός των χειριστών περιλάμβανε: GPS, φωτογραφική μηχανή, πλαστικές σακούλες διαφορών
μεγεθών, δοχεία για δηλητηριασμένα δολώματα και γάντια νιτριλίου μιας χρήσης. Ο εξοπλισμός για τους
σκύλους περιλάμβανε: νερό, πρώτες βοήθειες και παιχνίδι για την επιβράβευση. Σε κάθε επίσκεψη, η
περιπολία του χειριστή καταγραφόταν μέσω GPS. Στις αρχές του 2016 στον εξοπλισμό του σκύλου για την ΟΣ
της Ορνιθολογικής προστέθηκε και ένα κολάρο GPS το οποίο κατέγραφε την ακριβή διαδρομή του σκύλου.
Κάθε φορά που οι ΟΣ είχαν προγραμματίσει περιπολία, ειδοποιούσαν πρώτα το δασαρχείο της αντίστοιχης
περιοχής. Λόγω της υποστελέχωσης της υπηρεσίας τους ή άλλων υποχρεώσεων και προτεραιοτήτων, οι
δασοφύλακες δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν σε όλες τις περιπολίες. Στη Θράκη σε κάποιες περιπολίες
συμμετείχε τo προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσος Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου.
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Εικόνα 3. Η ομάδα εν δράσει με τον απαραίτητο εξοπλισμό (Τ. Μπούνας/Ορνιθολογική).

Ο μέσος όρος της περιπολίας χωρίς ευρήματα ήταν περίπου μια ώρα, διότι η αποτελεσματικότητα
(επικέντρωση, κίνητρο και αυτονομία) των σκύλων μειώνεται αρκετά, αν την πρώτη ώρα δεν εντοπίσουν
κάτι. Όμως στην περίπτωση που εντόπιζαν κάποιο εύρημα, οι σκύλοι ήταν ικανοί να δουλέψουν μέχρι έξι
ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
Σε κάθε εύρεση δηλητηριασμένου δολώματος ή ζώου καταγράφηκαν οι γεωγραφικές συντεταγμένες της
θέσης του και πραγματοποιήθηκε η λήψη των απαραίτητων φωτογραφιών από όλες τις πλευρές του
ευρήματος. Το κάθε εύρημα συλλεγόταν προσεκτικά σε μια πλαστική σακούλα ή δοχείο και ανάλογα με
την περίπτωση, είτε μεταφερόταν άμεσα στο αγροτικό κτηνιατρείο της περιοχής ή αποθηκευόταν στους
καταψύκτες που διαθέτουν οι οργανώσεις για τη διεξαγωγή των τοξικολογικών εξετάσεων.
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το 2016 μέχρι και τις 31 Οκτώβρη διεξήχθησαν συνολικά 52 περιπολίες, εκ των οποίων 40 στην Κεντρική
και Βόρεια Ελλάδα και 12 στη Θράκη. Συνολικά οι χειριστές των σκύλων κάλυψαν 105 χιλιόμετρα (Πίνακας
1). Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι με τη χρήση του κολάρου GPS στον σκύλο της Ορνιθολογικής
καταγράφηκε ότι σε 26 περιπολίες ο σκύλος κάλυψε 84,7 χιλιόμετρα, ενώ ο χειριστής του 49,6. Δηλαδή ο
συγκεκριμένος σκύλος καλύπτει σε κάθε περιπολία κατά μέσο όρο περίπου 1,7 περισσότερη έκταση από
τον χειριστή του. Ευρήματα εντοπίστηκαν στις 17 από τις 52 περιπολίες. Από αυτά, τα 25 ήταν νεκρά ζώα τα
οποία ταυτοποιήθηκαν ως δηλητηριασμένα. Τα πιο κοινά είδη που βρέθηκαν νεκρά ήταν σκυλιά (ποιμενικοί
σκύλοι ή/και οικόσιτοι σκύλοι), με 13 θανάτους (56% των ευρημάτων) και αμέσως μετά οι αλεπούδες με
επτά θανάτους (28% των ευρημάτων). Όσον αφορά στα δηλητηριασμένα δολώματα εντοπίστηκαν συνολικά
20, όπου σε κάποιες περιπτώσεις ήταν ένα κομμάτι κρέας με δηλητήριο, σε άλλες ήταν λίπος κλεισμένο σε
κάψουλα παραφίνης μαζί με κυανιούχο άλας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις είχε χρησιμοποιηθεί ολόκληρο
κουφάρι ζώου. Βάσει της εμπειρίας που έχουν αποκτήσει οι ΟΣ και σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ντόπιων,
οι κύριοι λόγοι χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων πιθανότατα ήταν: εξόντωση αλεπούς ή λύκου, έλεγχος
των αδέσποτων σκύλων και προσωπικές αντιδικίες μεταξύ κτηνοτρόφων ή/και κυνηγών.
Πίνακας 1. Αριθμός περιπολιών, δηλητηριασμένων δολωμάτων (δδ) και ζώων που εντοπίστηκαν στην Κεντρική Ελλάδα και Θράκη
το 2016.
Ενότητες
περιοχής
μελέτης

ΖΕΠ

Κωδικός

Αριθμός
περιπολιών

Χλμ

Αριθμός
περιπολιών
με ευρήματα

Αριθμός
δ. ζώων

Είδη

Κεντρική & Βόρεια Ελλάδα

5 Τσοπανόσκυλα
Αντιχάσια Όρη και
Μετέωρα

GR1440005

26

44,5

8

12

4 Αλεπούδες
2 Οικόσιτα σκυλιά
1 Κουνάβι

Κεντρικό Ζαγόρι και
ανατολικό τμήμα
Όρους Μιτσικέλι

GR2130011

1

1

0

0

0

Αριθμός δδ
5 + 1*( 5 Kg
δολώματος,
υπόλειμμα
αγελάδας)
0

4 Τσοπανόσκυλα
Εκτός ΖΕΠ

13

25

6

9

3 Αλεπούδες
1 Λύκος

13

Θράκη

1 Κουνάβι
Ορεινός Έβρος –
Κοιλάδα Δερείου

GR1110010

2

6

0

0

0

0

Νότιο Δασικό
Σύμπλεγμα Έβρου

GR1110009

1

2

1

2

2 τσοπανόσκυλα

0

Byala Reka
(Βουλγαρία)

1 λύκος
BG0002019

3

9,5

2

2

1 κουνάβι

1
(υπολείμματα
προβάτου)

6

17

0

0

0

0

Εκτός ΖΕΠ

11 Τσοπανόσκυλα (44%)
7 Αλεπούδες (28%)
Σύνολο

52

105

17

25

3 Κουνάβια (12%)

20

2 Οικόσιτα σκυλιά (8%)
2 Λύκοι (8%)

Στην Κεντρική Ελλάδα τα μισά από τα περιστατικά ήταν εντός ΖΕΠ και σε αρκετές περιπτώσεις σε πολύ
μικρή απόσταση από ενεργές επικράτειες Ασπροπάρη εντός της αναπαραγωγικής περιόδου (Πίνακας 2,
Χάρτης 3). Τα περιστατικά στα οποία βρέθηκαν δηλητηριασμένα δολώματα ή/και δηλητηριασμένα ζώα
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ερευνήθηκαν έπειτα από ειδοποίηση είτε από το δασαρχείο είτε από ιδιώτες (κτηνοτρόφοι, κτηνίατροι,
πολίτες και κυνηγοί).
Στη Θράκη, τα περιστατικά με δηλητηριασμένα δολώματα έλαβαν χώρα εντός των περιοχών ΖΕΠ και κοντά
στις περιοχές του Ασπροπάρη, όμως προς το τέλος ή εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου (Πίνακας 2,
Χάρτης 5). Στο σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι όλες οι περιπολίες πραγματοποιήθηκαν
μετά από ειδοποίηση είτε των υπηρεσιών (δασαρχεία ή φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών)
είτε πολιτών (κτηνοτρόφοι, κυνηγοί και κάτοικοι χωριών). Επίσης η ΟΣ πήρε μέρος στην έρευνα σε ένα
μεγάλο περιστατικό δηλητηρίασης στη Βουλγαρία μετά από την ενημέρωση της BSPB.
Πίνακας 2. Ημερομηνία, περιοχή, απόσταση κάθε περιστατικού από το κέντρο γνωστής ενεργής επικράτειας Ασπροπάρη στην
Κεντρική Ελλάδα και Θράκη.

Θράκη

Κεντρική Ελλάδα

Ενότητα
περιοχής
μελέτης

9

Απόσταση
από το κέντρο
ενεργής
επικράτειας
(χλμ)

Περίοδος
παρουσίας
Ασπροπάρη
στην Ελλάδα

ΖΕΠ

Ημερομηνία
περιστατικού

Περιοχή/Χωριό
προέλευσης

Ενεργή φωλιά
Ασπροπάρη
(κωδικός)

Αντιχάσια Όρη και
Μετέωρα

11/1/2016

Μύκανη

PALE1

14

ΟΧΙ

Αντιχάσια Όρη και
Μετέωρα

5/3/2016

Κονισκός

PALE1

12

ΝΑΙ

Εκτός ΖΕΠ

1/4/2016

Χαϊδεμένη

AGST1

15

ΝΑΙ

Αντιχάσια Όρη και
Μετέωρα

2/4/2016

Καλαμπάκα

AGST1

3

ΝΑΙ

Εκτός ΖΕΠ

5/4/2016

Δεμάτι

PALE1

47

ΝΑΙ

Αντιχάσια Όρη και
Μετέωρα

4/6/2016

Καλοχώρι

PALE1

10

ΝΑΙ

Αντιχάσια Όρη και
Μετέωρα

13/8/2016

Καλλιθέα

PALE1

6

ΝΑΙ

Εκτός ΖΕΠ

17/8/2016

Στουρναρεϊκα

AGST1

33

ΝΑΙ

Εκτός ΖΕΠ

20/9/2016

Μαυρέλι

PALE1

18

ΝΑΙ

Εκτός ΖΕΠ

6/10/2016

Κακοπλεύρι

PALE1

22

ΟΧΙ

Νότιο Δασικό
Σύμπλεγμα Έβρου

13/9/2016

Κίρκη

Νέα Σάντα

17.4

ΝΑΙ

Byala Reka
(Βουλγαρία)

18/10/2016

Strazhets
(Βουλγαρία)

RBG1 Byal
Gradec
(Βουλγαρία)

6.5

ΟΧΙ
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Χάρτης 3. Περιπολίες και περιστατικά με δηλητηριασμένα δολώματα στην Κεντρική Ελλάδα.

Χάρτης 4 . Περιπολίες και περιστατικά με δηλητηριασμένα δολώματα στη Θράκη.

Σημειώνεται, ότι η ΟΣ της Ορνιθολογικής στα πλαίσια της συνεργασίας με την Κρητική Ομάδα Ανίχνευσης
Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΚΟΣ) που αποτελείται από δύο νέες ομάδες σκύλων που δραστηριοποιούνται
στην Κρήτη πραγματοποίησε δύο περιπολίες στην συγκεκριμένη περιοχή (Χάρτης 5). Σκοπός αυτών των
περιπολιών ήταν η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας καθώς και δικτύωσης με τους νέους χειριστές.
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Χάρτης 5. Περιπολίες από την ΟΣ της Ορνιθολογικής στην Κρήτη

Από τα ευρήματα που ήταν σε καλή κατάσταση (φρέσκο πτώμα) ελήφθησαν δείγματα από τους τοπικούς
αγροτικούς κτηνιάτρους (σε εξαιρετικές περιπτώσεις δείγματα ελήφθησαν από ιδιώτη κτηνίατρο) και
στάλθηκαν για τοξικολογική ανάλυση στο Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών (Κ.Κ.Ι.Α). Στην περίπτωση
εντοπισμού δηλητηριασμένων δολωμάτων αποστέλλονταν και αυτά στο Κ.Κ.Ι.Α. Από τα αποτελέσματα
που ήταν διαθέσιμα της στιγμή συγγραφής της παρούσας αναφοράς, έχουν ανιχνευτεί τρείς δραστικές
ουσίες φυτοφαρμάκων, δύο εκ των οποίων ανήκουν στην ομάδα των καρβαμιδικών εστέρων, το Carbofuran
που είναι παράνομο σε όλη την Ε.Ε. και το Methomyl ένα πολύ τοξικό εντομοκτόνο, η χρήση του οποίου
απαγορεύθηκε το 2008 αλλά δόθηκε εκ νέου έγκριση για την κυκλοφορία του τον Ιανουάριο του 2013. Η
τρίτη δραστική ουσία φυτοφαρμάκων αναγνωρίστηκε ως «οργανοφωσφορικοί εστέρες»9. Σημειώνεται ότι
όσον αφορά τους οργανοφωσφορικούς εστέρες καθώς δεν ήταν εφικτή η ταυτοποίηση της δραστικής ουσίας
από το Κ.Κ.Ι.Α, δεν είναι διαθέσιμη αντίστοιχα η πληροφορία εάν πρόκειται για νόμιμη ή απαγορευμένη
ουσία. Πέρα από φυτοφάρμακα έχουν ανιχνευτεί και κυανιούχα άλατα και συγκεκριμένα κυανιούχο κάλιο
(Πίνακας 3).
Στον πίνακα 3 παρατίθενται τα περιστατικά στα οποία έχει σταλεί δείγμα για τοξικολογική ανάλυση
στο Κ.Κ.Ι.Α. Σημειώνεται ότι κάποιες τοξικολογικές αναλύσεις δεν είχαν ολοκληρωθεί κατά την περίοδο
συγγραφής της παρούσας αναφοράς.

9

11

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ανάκληση%20εγκρίσεων%202003%20ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ.pdf
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Πίνακας 3. Αποτελέσματα των τοξικολογικών αναλύσεων
Ημερομηνία

ΖΕΠ

Περιοχή/Χωριό

Περιγραφή δείγματος

Αποτέλεσμα
τοξικολογικής

Δραστική ουσία

Καθεστώς

11/1/2016

Αντιχάσια Όρη
και Μετέωρα

Μύκανη

Δηλητηριασμένο δόλωμα

Θετικό

Methomyl

Νόμιμο

5/3/2016

Αντιχάσια Όρη
και Μετέωρα

Κονισκός

Στόμαχος σκύλου,
δηλητηριασμένα έντομα,
δηλητηριασμένο δόλωμα

Θετικό

Οργανοφωσφορικοί
εστέρες

Άγνωστο

1/4/2016

Εκτός ΖΕΠ

Χαϊδεμένη

Δηλητηριασμένο δόλωμα

Θετικό

Κυανιούχο άλας

Απογορευμένη
χρήση

5/4/2016

Εκτός ΖΕΠ

Δεμάτι

Δηλητηριασμένο δόλωμα

Θετικό

Κυανιούχο άλας

Απογορευμένη
χρήση

13/9/2016

Νότιο Δασικό
Σύμπλεγμα
Έβρου

Κίρκη

Έμεσμα από ένα
τσοπανόσκυλο

Θετικό

Carbofuran

Παράνομο

6/10/2016

Εκτός ΖΕΠ

Κακοπλεύρι

Στόμαχος αλεπούς.
Δηλητηριασμένα
δολώματα

Σε εξέλιξη

18/10/2016

Byala Reka
(Βουλγαρία)

Strazhets
(Βουλγαρία)

Στόμαχος σκύλου
Δηλητηριασμένα
δολώματα*

Σε εξέλιξη

3.1. Περιστατικά δηλητηρίασης
Παρακάτω ακολουθεί αναλυτική περιγραφή κάθε περιστατικού δηλητηρίασης.
3.1.1. Θράκη
Κίρκη 13/9/2016
•

Ειδοποίηση: Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης που ενημερώθηκε για ένα περιστατικό στο οποίο ένας
κτηνοτρόφος έχασε δύο τσοπανόσκυλα στις 12/09/2016. Η ΟΣ επισκέφθηκε την περιοχή στις 13/09/2016.

•

Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Έλεγχος αλεπούς ή δηλητηρίαση συγκεκριμένων οικόσιτων σκύλων.

•

Ευρήματα: Ναι, 2 τσοπανόσκυλα (Χάρτης. 6 & Παράρτημα Ια).

•

Δολώματα: Όχι.

•

Μήνυση: Όχι. Ο ιδιοκτήτης δεν επιθυμούσε να κάνει την μήνυση.

•

Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης και Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αλεξανδρούπολης.

•

Τοξικολογικές αναλύσεις: Ναι. Το έμεσμα ενός σκύλου μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Αλεξανδρούπολης για την αποστολή τους. Οι 2 σκύλοι θάφτηκαν με ασφάλεια.

•

Τοξικολογικά αποτελέσματα: Θετικά, Carbofuran.

•

Κοντινότερη φωλιά Ασπροπάρη: Το περιστατικό απέχει 17,4 χιλιόμετρα αντίστοιχα από την ενεργή
επικράτεια Ασπροπάρη στη Νέα Σάντα.
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Χάρτης 6. Δύο περιπολίες (3.5 χλμ) στη Κίρκη στις 13/9/2016.

Strazhets (Βουλγαρία) 18/10/2016
•

Ειδοποίηση: Η BSPB για ένα μεγάλο περιστατικό στη Βουλγαρία, κοντά στα σύνορα με τη Ελλάδα (5
χλμ) στις 10/10/2016. Με τη βοήθεια του δικό τους εκπαιδευμένου σκύλου, συναδέλφων από τους
Green Balkans και κυνηγών της περιοχής βρέθηκαν σε δύο περιπολίες (11/10/2016 και 16/10/2016) 3
λύκοι, 1 αγριογούρουνο, 1 τσοπανόσκυλο και σε δύο σημεία δηλητηριασμένα δολώματα, τα οποία ήταν
υπολείμματα από πρόβατο και αγελάδα (Χάρτης 7, μπλε σημεία) Η ΟΣ επισκέφθηκε την περιοχή στις
18/10/2016.

•

Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Εξόντωση λύκου.

•

Ευρήματα: Ναι, 1 λύκος και 1 κουνάβι ( Χάρτης 7, κίτρινα σημεία & Παράρτημα Ιβ).

•

Δολώματα: Ναι. Εντοπίστηκαν υπολείμματα από πρόβατο.

•

Μήνυση: Ναι. Στις Βουλγάρικες αρχές από τη BSPB.

•

Ειδοποιήθηκαν: Αστυνομία και Δασαρχείο της περιοχής, Διεύθυνση Κτηνιατρικής και Τμήμα
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

•

Τοξικολογικές αναλύσεις: Ναι. Στάλθηκαν από τη BSPB στη Βουλγαρική Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων
και από τους Green Balkans σε ειδικό εργαστήριο στην Ισπανία.

•

Τοξικολογικά αποτελέσματα: Σε εξέλιξη.

•

Κοντινότερη φωλιά Ασπροπάρη: Το περιστατικό απέχει 6,5 χιλιόμετρα αντίστοιχα από την ενεργή
επικράτεια Ασπροπάρη στο Byal Gradec στη Βουλγαρία και 29 χιλιόμετρα από τη Νέα Σάντα στην Ελλάδα.
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Χάρτης 7. Τρεις περιπολίες (9.5 χλμ) στη περιοχή Strazhets στις 18/10/2016

3.1.2. Κεντρική Ελλάδα
Μύκανη Καλαμπάκας 11/1/2016
•

Ειδοποίηση: Ιδιώτης κτηνίατρος της Καλαμπάκας μας ενημέρωσε ότι την Κυριακή 10/1/2016
δηλητηριάστηκαν στην περιοχή 2 κυνηγετικοί σκύλοι. Σε επικοινωνία που ακολούθησε με τον κυνηγετικό
σύλλογο Καλαμπάκας ενημερωθήκαμε ότι την ίδια μέρα είχαν δηλητηριαστεί επιπρόσθετα άλλοι 2
κυνηγετικοί σκύλοι στην ίδια περιοχή.

•

Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Τοπικές αντιδικίες, δηλητηρίαση συγκεκριμένων κυνηγετικών σκύλων.

•

Ευρήματα: Ναι, 1 αλεπού (Χάρτης 8 & Παράρτημα Ιγ).

•

Δολώματα: Ναι, εντοπίστηκαν 5 τεμάχια κρέατος (συκώτι) με επικάλυψη πράσινης ουσίας (Χάρτης 8 &
Παράρτημα Ιγ).

•

Μήνυση: Ναι, κατά αγνώστου από το δασαρχείο Καλαμπάκας.

•

Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Καλαμπάκας και Κυνηγετικός Σύλλογος Καλαμπάκας.

•

Τοξικολογικές αναλύσεις: Ναι. Τα δολώματα στάλθηκαν από το Δασαρχείο Καλαμπάκας στο Κέντρο
Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών.

•

Τοξικολογικά αποτελέσματα: Θετικά, Methomyl.

•

Κοντινότερη φωλιά Ασπροπάρη: Το περιστατικό απέχει 14 χιλιόμετρα από την κοντινότερη ενεργή
επικράτεια Ασπροπάρη. Επίσης η περιοχή αποτελούσε συνηθισμένη περιοχή τροφοληψίας για το
ζευγάρι Ασπροπάρηδων της Αγίας Παρασκευής που δηλητηριάστηκε το Καλοκαίρι του 2015. Η φωλιά
των εν λόγω Ασπροπάρηδων απέχει 6 χιλιόμετρα από την συγκεκριμένη περιοχή.

14

www.LifeNeophron.eu

Χάρτης 8. Μια περιπολία (1,8χλμ) και έρευνα με αυτοκίνητο στην Μύκανη Καλαμπάκας στις 11/1/2016

Κονισκός Καλαμπάκας 5, 7, 17 & 29/3/2016
•

Ειδοποίηση: Στις 16/2/2016 ενημερωθήκαμε από ιδιώτη-μελισσοκόμο ότι είχε εντοπίσει πλησίον
του χωριού Κονισκού, δίπλα στον δρόμο έναν νεαρό λύκο που έφερε ενδείξεις δηλητηρίασης
(αποπροσανατολισμός, σιελόρροια). Στο ζώο προσέφερε ο ίδιος νερό ως πρώτη βοήθεια. Ο βιολόγος της
Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας έφτασε στο σημείο 2 ώρες αργότερα αλλά είχε νυχτώσει και παρά
τις έρευνες δεν εντοπίστηκε το ζώο. Την επόμενη μέρα πραγματοποιήθηκε περιπολία από την ομάδα
ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας στο σημείο μαζί με
συνεργάτη της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» αλλά δεν βρέθηκαν ούτε δηλητηριασμένα ζώα
ούτε δηλητηριασμένα δολώματα. Έτσι θεωρήθηκε ότι πιθανώς ο λύκος να είχε χτυπηθεί από κάποιο
αυτοκίνητο και για αυτό παρουσίαζε αυτήν την περίεργη συμπεριφορά. Στις 5/03/2016 δασοφύλακας
του Δασαρχείου Καλαμπάκας εντόπισε στην ίδια περιοχή έναν δηλητηριασμένο ποιμενικό σκύλο.
Αμέσως ειδοποιήθηκε η ομάδα ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων της Ελληνικής Ορνιθολογικής
Εταιρείας.

•

Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Έλεγχος Λύκου.

•

Ευρήματα: Ναι, 2 ποιμενικοί σκύλοι, 2 αλεπούδες, 1 κουνάβι (Χάρτης 9 & Παράρτημα Ιδ).

•

Δολώματα: Ναι, εντοπίστηκαν υπολείμματα πτώματος αγελάδας(Χάρτης 9 & Παράρτημα Ιδ).

•

Μήνυση: Ναι, κατά αγνώστου από το δασαρχείο Καλαμπάκας.

•

Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Καλαμπάκας και περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ».

•

Τοξικολογικές αναλύσεις: Ναι. Τα υπολείμματα της αγελάδας, ο στόμαχος του ενός ποιμενικού σκύλου
καθώς και νεκρά έντομα που εντοπίστηκαν κάτω από τη μία αλεπού στάλθηκαν από το Δασαρχείο
Καλαμπάκας στο Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών.

•

Τοξικολογικά αποτελέσματα: Θετικά, όλα τα δείγματα που στάλθηκαν ήταν θετικά σε οργανοφωσφορικούς
εστέρες.
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•

Κοντινότερη φωλιά Ασπροπάρη: Το περιστατικό απέχει 12 χιλιόμετρα από την κοντινότερη ενεργή
επικράτεια Ασπροπάρη.

Χάρτης 9. Τέσσερεις περιπολίες (7,9χλμ) στον Κονισκό Καλαμπάκας, στις 5,7,17,29/3/2016. Με κίτρινο χρώμα οι περιοχές
που καλύφθηκαν με αυτοκίνητο ενώ με κόκκινο η περιοχές που καλύφθηκαν με πεζές περιπολίες με τη χρήση του ειδικά
εκπαιδευμένου σκύλου.

Χαϊδεμένη Τρικάλων 1/4/2016
•

Ειδοποίηση: Στις 1/4/2016 ενημερωθήκαμε από δασοφύλακα του Δασαρχείου Καλαμπάκας ότι ένας
φίλος του είχε εντοπίσει συνολικά τρεις νεκρές αλεπούδες σε δυο διαφορετικές περιοχές κοντά στην
πόλη των Τρικάλων. Αμέσως ειδοποιήθηκε το δασαρχείο Τρικάλων το οποίο μετέβη στην περιοχή και
επιβεβαίωσε την ύπαρξη των νεκρών ζώων. Στη συνέχεια επισκέφτηκε την περιοχή η ομάδα ανίχνευσης
δηλητηριασμένων δολωμάτων της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας συνοδεία δασοφύλακα του
Δασαρχείου Τρικάλων.

•

Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Έλεγχος αλεπούς.

•

Ευρήματα: Ναι, 1 αλεπού (Χάρτης 10 & Παράρτημα Ιε).

•

Δολώματα: Ναι, εντοπίστηκαν 4 δολώματα παραφίνης, εκ των οποίων τα 2 άθικτα και τα άλλα δύο
φαγωμένα. Επίσης εντοπίστηκε ένα κουτί ζαχαροπλαστείου πεταμένο σε παρακείμενο θάμνο το οποίο
έφερε ίχνη παραφίνης στο εσωτερικό του και εξωτερικά έγραφε «Αποστόλης» και τον αριθμό 30.
Εικάζεται ότι το εν λόγω κουτί περιείχε τα δολώματα πριν την τοποθέτηση τους στο περιβάλλον.(Χάρτης
10 & Παράρτημα Ιε).

•

Μήνυση: Ναι, κατά αγνώστου από το δασαρχείο Τρικάλων.

•

Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Τρικάλων, Κυνηγετικός Σύλλογος Τρικάλων, Πρόεδρος τοπικής κοινότητας
Αρδανίου.

•

Τοξικολογικές αναλύσεις: Ναι. Τα δολώματα παραφίνης στάλθηκαν από το Δασαρχείο Τρικάλων
στο Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών, ενώ το κουτί ζαχαροπλαστείου στα εγκληματολογικά
εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για έλεγχο αποτυπωμάτων.

•

Τοξικολογικά αποτελέσματα: Θετικά, όλα τα δείγματα που στάλθηκαν ήταν θετικά στο κυανιούχο άλας.
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•

Κοντινότερη φωλιά Ασπροπάρη: Το περιστατικό απέχει 15 χιλιόμετρα από την κοντινότερη ενεργή
επικράτεια Ασπροπάρη.

Χάρτης 10. Θέσεις των δολωμάτων, του κουτιού που τα περιείχε καθώς και των δηλητηριασμένων ζώων.

Παλαιός Σκουπιδότοπος Καλαμπάκας 2/4/2016
•

Ειδοποίηση: Στις 2/4/2016 ενημερωθήκαμε από δημοσιογράφο ότι δηλητηριάστηκαν κάποια οικόσιτα
σκυλιά στην πόλη της Καλαμπάκας και ότι υπάρχει περίπτωση τα νεκρά ζώα να πετάχτηκαν στην περιοχή
του παλαιού σκουπιδότοπου.

•

Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Έλεγχος αδέσποτων

•

Ευρήματα: Ναι, 2 δηλητηριασμένα οικόσιτα σκυλιά τοποθετημένα μέσα σε σακιά (Χάρτης 11 &
Παράρτημα Ιζ).

•

Δολώματα: Όχι.

•

Μήνυση: Ναι, Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας.

•

Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Καλαμπάκας.

•

Τοξικολογικές αναλύσεις: Δεν πραγματοποιήθηκαν.

•

Κοντινότερη φωλιά Ασπροπάρη: Το περιστατικό απέχει μόλις 3 χιλιόμετρα από την κοντινότερη ενεργή
επικράτεια Ασπροπάρη και η περιοχή του παλαιού σκουπιδότοπου αποτελεί παραδοσιακά αγαπημένο
χώρο τροφοληψίας για όλους του Ασπροπάρηδες της περιοχής.
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Χάρτης 11. Με κόκκινο πολύγωνο η κοντινότερη επικράτεια Ασπροπάρη στην περιοχή.

Δεμάτι Ζαγορίου 5/4/2016
•

Ειδοποίηση: Στις 4/4/2016 ενημερωθήκαμε από κάτοικο των Ιωαννίνων ότι στο χωριό Δεμάτι βρέθηκαν
δηλητηριασμένοι δίπλα στον δρόμο δύο σκύλοι ανεύρεσης τρούφας ιδιοκτησίας κατοίκου του χωριού.
Την ίδια μέρα επισκέφτηκε την περιοχή ο συνεργάτης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας ο οποίος
και επιβεβαίωσε την παρουσία των δυο νεκρών σκύλων. Τα νεκρά σκυλιά μεταφέρθηκαν σε ιδιώτη
κτηνίατρο για λήψη στομάχου μιας και βρέθηκαν εκτός ωραρίου του Αγροτικού Κτηνιατρείου της
περιοχής. Στις 5/4/2016 πραγματοποίησε επίσκεψη στην περιοχή η ομάδα ανίχνευσης δηλητηριασμένων
δολωμάτων της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας συνοδεία του προσωπικού του Φ.Δ. Εθνικού Πάρκου
Βόρειας Πίνδου και του πρόεδρου της τοπικής κοινότητας του οποίου τα σκυλιά είχαν δηλητηριαστεί την
προηγούμενη ημέρα.

•

Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Έλεγχος αλεπούς.

•

Ευρήματα: Ναι, 2 ποιμενικοί σκύλοι και 1 αλεπού (Χάρτης 12 & Παράρτημα Ιη).

•

Δολώματα: Ναι, εντοπίστηκαν 5 δολώματα παραφίνης, εκ των οποίων το 1 άθικτο και τα άλλα 4
φαγωμένα (Χάρτης 12 & Παράρτημα Ιη).

•

Μήνυση: Όχι.

•

Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Ιωαννίνων, Κυνηγετικός Σύλλογος Ζαγορίου, Πρόεδρος τοπικής κοινότητας,
Φ.Δ. Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.

•

Τοξικολογικές αναλύσεις: Ναι. Ο στόμαχος του ενός σκύλου.

•

Τοξικολογικά αποτελέσματα: Θετικά, κυανιούχο άλας.

•

Κοντινότερη φωλιά Ασπροπάρη: Το περιστατικό απέχει 47 χιλιόμετρα από την κοντινότερη ενεργή
επικράτεια Ασπροπάρη.
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Χάρτης 12. Δύο περιπολίες (2,7 χιλιόμετρα) στο Δεμάτι Ζαγορίου στις 5/4/2016.

Καλοχώρι Καλαμπάκας 4 & 7/6/2016
•

Ειδοποίηση: Στις 3/6/2016 ενημερωθήκαμε από ιδιώτη Κτηνοτρόφο, κάτοικο Κονισκού, ότι τουλάχιστον
ένας ποιμενικός σκύλος του είχε δηλητηριαστεί. Ο ίδιος κτηνοτρόφος είχε εντοπίσει και μια νεκρή αλεπού
σε χωματόδρομο της περιοχής. Ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος χάνει επανειλημμένα τα ποιμενικά του
σκυλιά από δηλητηρίαση. Το πτώμα της αλεπούς ήταν σε αρκετά προχωρημένη σήψη και φαγωμένο
από άλλα ζώα πιθανώς σκυλιά. Η τοξική ουσία πιθανώς είχε τοποθετηθεί στο πτώμα της αλεπούς.

•

Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Έλεγχος αλεπούς.

•

Ευρήματα: Ναι, 2 ποιμενικοί σκύλοι και 1 αλεπού (Χάρτης 13 & Παράρτημα Ιθ).

•

Δολώματα: Όχι.

•

Μήνυση: Όχι.

•

Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Καλαμπάκας.

•

Τοξικολογικές αναλύσεις: Όχι, αρκετά προχωρημένη σήψη πιθανού δολώματος.

•

Κοντινότερη φωλιά Ασπροπάρη: Το περιστατικό απέχει 10 χιλιόμετρα από την κοντινότερη ενεργή
επικράτεια Ασπροπάρη.
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Χάρτης 13. Δύο περιπολίες (4,9χλμ) στον Κονισκό Καλαμπάκας, στις 4 & 7/6/2016

Καλλιθέα Καλαμπάκας 13/8/2016
•

Ειδοποίηση: Στις 12/8/2016 ενημερωθήκαμε από ιδιώτη Κτηνοτρόφο, κάτοικο Καλλιθέας, ότι
τουλάχιστον ένας ποιμενικός σκύλος του αγνοείται. Ο σκύλος συνήθιζε να περνά το βράδυ στο σπίτι του
κτηνοτρόφου στις παρυφές του χωριού.

•

Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Τοπικές αντιδικίες.

•

Ευρήματα: Ναι, 1 ποιμενικός σκύλος (Χάρτης 14 & Παράρτημα Ιι).

•

Δολώματα: Όχι.

•

Μήνυση: Όχι, δεν το επιθυμούσε ο ιδιοκτήτης του σκύλου.

•

Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Καλαμπάκας.

•

Τοξικολογικές αναλύσεις: Όχι.

•

Κοντινότερη φωλιά Ασπροπάρη: Το περιστατικό απέχει 6 χιλιόμετρα από την κοντινότερη ενεργή
επικράτεια Ασπροπάρη.
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Χάρτης 14. Μία περιπολία (2,2χλμ) στην Καλλιθέα Καλαμπάκας, στις 13/8/2016.

Στουρναρέικα Τρικάλων 17/8/2016
•

Ειδοποίηση: Στις 16/8/2016 ενημερωθήκαμε από ιδιώτη ότι στο εξοχικό του σπίτι σε μικρό οικισμό
(Ισιώματα) που περιβάλλεται από δάσος δηλητηριάστηκε ο σκύλος του καθώς και μια γάτα.

•

Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Τοπικές αντιδικίες.

•

Ευρήματα: Όχι.

•

Δολώματα: Ναι, ένα τεμάχιο μέσα στην αυλή του σπιτιού (Χάρτης 15 & Παράρτημα Ικ).

•

Μήνυση: Όχι, δεν το επιθυμούσε ο ιδιοκτήτης του σκύλου.

•

Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Τρικάλων.

•

Τοξικολογικές αναλύσεις: Είναι προγραμματισμένες για το μέλλον.

•

Κοντινότερη φωλιά Ασπροπάρη: Το περιστατικό απέχει 33 χιλιόμετρα από την κοντινότερη ενεργή
επικράτεια Ασπροπάρη.
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Χάρτης 15. Μία περιπολία (0,5χλμ) στα Στουρναρέικα Τρικάλων στις 17/8/2016.

Μαυρέλι Καλαμπάκας 20/9/2016
•

Ειδοποίηση: Στις 10/9/2016 ενημερωθήκαμε από κυνηγό ότι το κυνηγόσκυλο του είχε δηλητηριαστεί
στην περιοχή του Μαυρελίου Καλαμπάκας. Ο χειριστής του σκύλου ανεύρεσης δηλητηριασμένων
δολωμάτων απουσίαζε οπότε και η περιπολία πραγματοποιήθηκε μόλις επέστρεψε στην περιοχή.

•

Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Τοπικές αντιδικίες.

•

Ευρήματα: Ναι, 1Κκουνάβι (Χάρτης 16 & Παράρτημα Ιλ).

•

Δολώματα: Όχι.

•

Μήνυση: Όχι, αρκετά προχωρημένη σήψη του ευρήματος.

•

Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Καλαμπάκας.

•

Τοξικολογικές αναλύσεις: Όχι.

•

Κοντινότερη φωλιά Ασπροπάρη: Το περιστατικό απέχει 18 χιλιόμετρα από την κοντινότερη ενεργή
επικράτεια Ασπροπάρη.

22

www.LifeNeophron.eu

Χάρτης 16. Μία περιπολία (3,2χλμ) στο Μαυρέλι Καλαμπάκας στις 20/9/2016.

Κακοπλεύρι Καλαμπάκας 6 & 7/10/2016
•

Ειδοποίηση: Στις 3/10/2016 ενημερωθήκαμε από το διαδίκτυο ότι το Σάββατο 1/10/2016 δηλητηριάστηκαν
έξι (6) ποιμενικοί σκύλοι ιδιοκτησίας ενός κτηνοτρόφου στην περιοχή του Κακοπλευρίου Καλαμπάκας.
Όλα τα ζώα κατέληξαν. Μετά από επικοινωνία με το Δασαρχείο Καλαμπάκας, τον πρόεδρο της τοπικής
κοινότητας Κακοπλευρίου αλλά και τον παθόντα κτηνοτρόφο και την συλλογή των κατάλληλων
πληροφοριών, επισκέφτηκε την περιοχή η ομάδα ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων της
Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας στις 6/10/2016. Στις 7/10/2016 πραγματοποιήθηκε επιπρόσθετη
επιτόπια έρευνα στην περιοχή από την ομάδα ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων της Ελληνικής
Ορνιθολογικής Εταιρείας.

•

Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Τοπικές αντιδικίες.

•

Ευρήματα: Ναι, 2 ποιμενικοί σκύλοι, 1 λύκος, 1 αλεπού (Χάρτης 17 & Παράρτημα Ιμ).

•

Δολώματα: Ναι, 3 τεμάχια, δύο τύπων (Χάρτης 17 & Παράρτημα Ιμ). Τα δυο τεμάχια (κομμάτια κοτόπουλο)
ήταν τοποθετημένα πλησίον της στάνης μέσα σε πλαστική σακούλα. Το τρίτο τεμάχιο (συκώτι με πράσινη
ουσία, ίδιας τεχνοτροπίας με τη δηλητηρίαση στις 11/1/2016 στην Μύκανη Καλαμπάκας) βρέθηκε στον
χωματόδρομο πλησίον της στάνης.

•

Μήνυση: Ναι, κατά αγνώστου από το Δασαρχείο Καλαμπάκας.

•

Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Καλαμπάκας.

•

Τοξικολογικές αναλύσεις: Ναι. Τα δολώματα καθώς και ο στόμαχος της αλεπούς στάλθηκαν από το
Δασαρχείο Καλαμπάκας στο Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών ενώ η πλαστική σακούλα στα
εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για έλεγχο αποτυπωμάτων.

•

Κοντινότερη φωλιά Ασπροπάρη: Το περιστατικό απέχει 22 χιλιόμετρα από την κοντινότερη ενεργή
επικράτεια Ασπροπάρη.
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Χάρτης 17. Δύο περιπολίες (6,1χλμ) στο Κακοπλεύρι Καλαμπάκας, στις 6 & 7/10/2016.
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4. Συνοπτικά αποτελέσματα 2014-2016
Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζονται τα συνοπτικά αποτελέσματα της δράσης των ΟΣ για 32 μήνες από
τον Μάρτιο του 2014 έως και τον Οκτώβριο του 2016.
Συνολικά στους 32 μήνες λειτουργίας των ΟΣ πραγματοποιήθηκαν 207 περιπολίες και καλύφθηκαν 481
χλμ από τους χειριστές. Σε 49 από αυτές τις περιπολίες εντοπίστηκαν 91 δηλητηριασμένα ζώα και 72
δηλητηριασμένα δολώματα (Πίνακας 4).
Πίνακας 4. Γενικά στοιχεία για την δράση των ομάδων σκύλων κατά την διάρκεια 32 μηνών, την περίοδο 2014-2016.

Αριθμός περιπολιών

Χλμ

207

481

Αριθμός περιπολιών
με ευρήματα
49

Αριθμός δ. ζώων

Αριθμός δδ

91

72

Στο σύνολο των 92 δηλητηριασμένων ζώων που ανευρέθηκαν από τις ΟΣ τα περισσότερα ήταν σκυλιά, με
συνολικά 58 θανάτους. Αναλυτικά, όσον αφορά είδη που δεν ανήκουν στην άγρια πανίδα, δηλητηριάστηκαν
46 ποιμενικά σκυλιά, 10 κυνηγετικά σκυλιά, 3 γάτες και 2 οικόσιτα σκυλιά (Γράφημα 1). Από τα είδη της
άγρια πανίδας πρώτες σε αριθμούς θυμάτων έρχονται οι Αλεπούδες με 10 θανάτους και ακολουθούν οι
Λύκοι με 4, τα Κουνάβια με 3, τα Όρνια με 2 και τέλος βρέθηκε και ένα δηλητηριασμένο στρουθιόμορφο
(Carduelis cannabina) το οποίο πέθανε αφού τράφηκε με δηλητηριασμένα έντομα από το κουφάρι ενός
ζώου (Kret et al. 2015).

Γράφημα 1. Αριθμός δηλητηριασμένων ζώων ανά είδος/κατηγορία είδους κατά την περίοδο 2014-2016.

Κατά την διάρκεια των τριών ετών της παρούσας μελέτης παρατηρήθηκε μια άνιση κατανομή όσον αφορά
την εποχική κατανομή των περιστατικών που ερευνήθηκαν. Συνολικά ερευνήθηκαν 39 διαφορετικά
περιστατικά. Από αυτά, τα περισσότερα καταγράφηκαν τον Απρίλιο με 11 περιστατικά (Γράφημα 2). Η εποχή
του χρόνου με τα περισσότερα περιστατικά είναι η Άνοιξη με 18 και η εποχή με τα λιγότερα ο Χειμώνας με
τρία.
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Γράφημα 2. Αριθμός περιστατικών ανά μήνα του έτους κατά την διάρκεια 2014-2016.

Σε μια προσπάθεια να εκτιμηθεί η ευεργετική δράση των ΟΣ στην επιβίωση των τελευταίων ζευγαριών
Ασπροπάρη υπολογίστηκε ο αριθμός των περιστατικών που έλαβαν χώρα την περίοδο παρουσίας (ΜάρτιοςΣεπτέμβριος) του είδους στην περιοχή (Γράφημα 3). Από το σύνολο των 39 περιστατικών τα 31 (79%)
συνέβησαν σε εποχή παρουσίας του είδους στην περιοχή.

Γράφημα 3. Αριθμός περιστατικών δηλητηρίασης την εποχή παρουσίας (Μάρτιος – Σεπτέμβριος) του Ασπροπάρη στην Ελλάδα
κατά την περίοδο 2014-2016.

Επιπλέον υπολογιστήκαν πόσα από τα περιστατικά συνέβησαν σε ακτίνα 5 και 10 χλμ. από το κέντρο ενεργής
επικράτειας Ασπροπάρη (Γράφημα 4). Ο παραπάνω υπολογισμός έγινε ανεξάρτητα από την εποχή γιατί μια
δηλητηρίαση που θα συμβεί σε περίοδο που το είδος δεν βρίσκεται στα Βαλκάνια (πχ τον Φεβρουάριο)
μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση στο είδος αργότερα όταν επιστρέψει στην περιοχή, μέσω ενός
εκτεθειμένου δηλητηριασμένου ζώου που έχει μείνει στην ύπαιθρο. Επίσης η εποχή παρουσίας του είδους
δεν είναι η ίδια για όλη την επικράτεια. Για παράδειγμα στην Κρήτη έχουν αναφερθεί άτομα που περνάνε
σημαντικό ολόκληρο Χειμώνα ή μέρος του στο νησί. Έτσι ακόμα και ένα «χειμωνιάτικο» δηλητηριασμένο
δόλωμα θα μπορούσε να πλήξει ένα από τα τελευταία άτομα Ασπροπάρη των Βαλκανίων. Από το σύνολο
των περιστατικών, τα 9 (23%) συνέβησαν σε ακτίνα 5χλμ από το κέντρο ενεργής επικράτειας Ασπροπάρη,
ενώ 22 (56%) συνέβησαν σε ακτίνα 10χλμ αντίστοιχα (σύμφωνα με την βιβλιογραφία, οι Ασπροπάρηδες
μπορούν να φτάσουν έως και 20-30 χλμ. μακριά από την φωλιά για να ψάξουν για τροφή; López-López et al.
2014). Στον Χάρτη 18 και Χάρτη 19 φαίνεται η εγγύτητα των περιοχών δηλητηρίασης σε ενεργές επικράτειες
Ασπροπάρη σε Κεντρική Ελλάδα και Θράκη αντίστοιχα. Επίσης φαίνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι
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δηλητηριάσεις συμβαίνουν επανειλημμένα σε συγκεκριμένες περιοχές.

Γράφημα 4. Αριθμός περιστατικών δηλητηρίασης που συνέβησαν σε απόσταση 5 και 10 χλμ. από ενεργή επικράτεια
Ασπροπάρη κατά την περίοδο 2014-2016.

Χάρτης 18. Ένταση και εγγύτητα σε ενεργές επικράτειες Ασπροπάρη των περιστατικών δηλητηρίασης στην Κεντρική Ελλάδα την
περίοδο 2014-2016.
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Χάρτης 19. Ένταση και εγγύτητα σε ενεργές επικράτειες Ασπροπάρη των περιστατικών δηλητηρίασης στη Θράκη την περίοδο
2014-2016.

Για τη διαλεύκανση και καταγραφή των περιστατικών έγινε προσπάθεια να υποβάλλεται μήνυση, εφόσον
πρόκειται για παράνομη πράξη, σε όσες περιπτώσεις υπήρχαν αρκετά στοιχεία ή ευρήματα. Αυτή η
προσπάθεια έγινε πιο έντονη από το 2015 και μετά που οι ΟΣ είχαν πιο μεγάλη εμπειρία και καθιερωμένη
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Συνολικά κατατέθηκαν μηνύσεις σε 19 περιστατικά (Γράφημα
8), είτε από το αρμόδιο Δασαρχείο ή Αστυνομικό τμήμα ανάλογα με την περιοχή δικαιοδοσίας που
πραγματοποιήθηκε η παράνομη πράξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι μηνύσεις ήταν κατά αγνώστου,
καμία υπόθεση δεν έφτασε στην δικαστική αίθουσα και δεν υπήρξε καμία καταδίκη.

Γράφημα 5. Αριθμός περιστατικών για τα οποία υποβλήθηκε μήνυση την περίοδο 2014-2016.

Για την τεκμηρίωση των υποθέσεων των περιστατικών δηλητηρίασης διενεργήθηκαν τοξικολογικές
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αναλύσεις σε όσες περιπτώσεις υπήρχαν κατάλληλα ευρήματα. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις
σε 21 (54%) περιστατικά δηλητηρίασης (Γράφημα 5).

Γράφημα 6. Αριθμός περιστατικών δηλητηρίασης στα οποία διενεργήθηκε τοξικολογική ανάλυση κατά την περίοδο 2014-2016.

Από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών αναλύσεων που βγήκαν θετικά σε τοξική ουσία και ήταν διαθέσιμα
την στιγμή της συγγραφής της παρούσας εργασίας αποκαλύφθηκε η χρήση μιας αρκετά μεγάλης ποικιλίας
τοξικών ουσιών. Οι πιο συνηθισμένες τοξικές ουσίες που ανιχνεύθηκαν ήταν το Carbofuran (29%) και τα
κυανιούχα άλατα (23%) ενώ ακολουθεί το Endosulfan, το Methomyl, οι οργανοφωσφορικοί εστέρες (οι
τοξικολογικές αναλύσεις δεν ταυτοποίησαν την τοξική ουσία παρά μόνο την ομάδα δραστικών ουσιών)
και το Phorate (Γράφημα 6). Από τις τοξικές ουσίες που ανιχνεύτηκαν οι περισσότερες είναι παράνομες
(Γράφημα 7). Στο 50% των περιστατικών δηλητηρίασης η τοξική ουσία που χρησιμοποιήθηκε ήταν παράνομη,
ενώ υπήρχαν περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο ίδιο περιστατικό τόσο νόμιμες αλλά και παράνομες
ουσίες.

Γράφημα 7. Τοξικές ουσίες που ανιχνεύθηκαν σε δηλητηριασμένα δολώματα ή/και δηλητηριασμένα ζώα κατά την περίοδο

2014-2016.
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Γράφημα 8. Νομικό καθεστώς των τοξικών ουσιών που ανιχνεύθηκαν στις τοξικολογικές αναλύσεις, ανά περιστατικό
δηλητηρίασης την περίοδο 2014-2016.

Οι ΟΣ κατά την περίοδο 2014-2016 περιπολούσαν την ύπαιθρο είτε προληπτικά είτε έπειτα από ενημέρωση/
καταγγελία για κάποιο περιστατικό. Στο σύνολο των προληπτικών περιπολιών δεν βρέθηκε σε καμία κάποιο
εύρημα. Οι περισσότερες ειδοποιήσεις για περιστατικά δηλητηρίασης προήλθαν από κτηνοτρόφους
(Γράφημα 9).

Γράφημα 9. Πηγές ενημέρωσης για περιστατικά δηλητηρίασης κατά την περίοδο 2014-2016.

Μέσα στα τρία χρόνια πραγματοποιήθηκαν 26 ενημερωτικά σεμινάρια/παρουσιάσεις για τη δουλειά των
ΟΣ και των δύων οργανώσεων σχετικά με την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων σε διάφορες
υπηρεσίες και φορείς με σκοπό της καλύτερης συνεργασίας και αύξησης των πληροφοριοδοτών (Πίνακας
5).
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Πίνακας 5. Λίστα φορέων/υπηρεσιών μαζί με αριθμό συμμετεχόντων όπου πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση για τη δουλειά
των ΟΣ.

Αρ.

Ημερομηνία

Φορέας/Υπηρεσία

Αρ. συμμετεχόντων

1

14/3/2014

22

2

20/3/2014

3
4
5
6
7
8

9/5/2014
8/12/2015
16/12/2014
13/01/15
14/01/15
11/02/15

9

24/02/15

10

12/03/15

Κτηνιατρική Υπηρεσία Ιωαννίνων
Φορέας Διαχείρισης Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας
Αράχθου
Διεύθυνση Δασών Θεσπρωτίας
Δασαρχείο Διδυμότειχο
Αστυνομία Ιωαννίνων - Κόνιτσας
Αστυνομία Ιωαννίνων - Πωγωνίου
Αστυνομία Ιωαννίνων
Δασαρχείου Σουφλίου
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς–Λευκίμης–
Σουφλίου
Ε’ Κυνηγητική Ομοσπονδία Ηπείρου

11

26/03/15

Διεύθυνση Δασών Ροδόπης & ΠΕ.ΧΟ Κομοτηνής

14

12
13

27/03/15
31/03/15

8
39

14

01/04/15

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

05/04/2015
22/04/15
28/05/15
12/11/15
21/01/2016
21/01/2016
08/02/2016
24/03/2016
24/05/2016
14/06/2016
14/06/2016
15/06/2016

Δασαρχείο Σαπών
Δασαρχεία Καλαμπάκας, Τρικάλων και Περτουλίου
Κυνηγητική Ομοσπονδία της Θεσσαλίας και Κυνηγητικό Σύλλογο
Καλαμπάκας
Κυνηγετικός Σύλλογος Σουφλίου
Φορέας Διαχείρισης Δέλτα του Έβρου
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών
Δασαρχείο Αλεξανδρούπολη
Αστυνομικό Τμήμα Σαπών
Αστυνομικό Τμήμα Κομοτηνής
Δασονομείο Ιάσμου
Δασαρχείο Καλαμπάκας
Αστυνομικό Τμήμα Ιάσμου
Αστυνομικό Τμήμα Φερών
Αστυνομικό Τμήμα Αλεξανδρούπολης
Αστυνομικό Τμήμα Τυχερού
Σύνολο
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8
10
12
20
18
17
13
12
40

13
100
8
19
10
12
14
6
12
13
6
7
6
438
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Οι Ομάδες Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (Ομάδες Σκύλων ή ΟΣ) είναι ένα πολύ χρήσιμο
εργαλείο ως προς την πρόληψη και την αποτροπή περιστατικών δηλητηρίασης και έχουν αποδείξει
την αποτελεσματικότητα τους στην προστασία της άγριας πανίδας αλλά και των οικόσιτων ζώων. Η
ανεύρεση 72 δηλητηριασμένων δολωμάτων κατά την περίοδο 2014-2016 και η αφαίρεση τους από το
περιβάλλον σημαίνει ότι αποτράπηκαν, κατ΄ ελάχιστο, ισάριθμες περιπτώσεις δηλητηρίασης. Ο αριθμός
των ζώων που σώθηκαν είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν των δολωμάτων, αν συμπεριλάβουμε και τα
πιθανά θύματα μια δευτερογενούς δηλητηρίασης.
2. Οι ΟΣ είναι ένα άριστο επικοινωνιακό μέσο για την ανάδειξη των δράσεων κατά των δηλητηριασμένων
δολωμάτων. Επιπλέον, αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τους διαφόρους χρήστες γης καθώς για
πρώτη φορά τους προσφέρεται μια πρακτική λύση για την αποτροπή ή την μείωση της ζημιάς από
τα δηλητηριασμένα δολώματα. Η δράση της ΟΣ εδραιώνει σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ αυτής, της
υπηρεσίας που τη διαχειρίζεται και των χρηστών γης.
3. Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι μία πρακτική με ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στους
ανθρώπους της υπαίθρου και ειδικά στους κτηνοτρόφους. Αν και ασκείται με την πρόφαση της επίλυσης
προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών, αυτό που τελικά επιτυγχάνει είναι να οξύνει προσωπικές
αντιπαραθέσεις και να προκαλέσει πρόσθετες συγκρούσεις. Μέσα από τη δράση των ΟΣ έχει εντοπιστεί
μια επαναληψιμότητα στις δηλητηριάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές και με στόχο συγκεκριμένα άτομα.
Για παράδειγμα στην περιοχή του Καλοχωρίου Καλαμπάκας συγκεκριμένος κτηνοτρόφος χρειάστηκε τη
βοήθεια της ΟΣ και τα τρία χρόνια δράσης της.
4. Από τα αποτελέσματα των τριών χρόνων δράσης των ΟΣ φαίνεται ξεκάθαρα ότι η χρήση δηλητηριασμένων
δολωμάτων είναι μια μέθοδος μη επιλεκτική. Σε πληθώρα περιστατικών υπήρχαν θύματα τόσο από
την άγρια πανίδα όσο και από τα οικόσιτα ζώα ανεξάρτητα με την ομάδα ζώων που στόχευαν τα
δηλητηριασμένα δολώματα. Οι ΟΣ παρόλο που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο και πολλές φορές
μακριά από κατοικημένες περιοχές παρατηρούμε ότι σχεδόν για κάθε ένα άγριο νεκρό δηλητηριασμένο
ζώο που εντοπίστηκε αντιστοιχούν δυο οικόσιτα ζώα. Συνολικά βρέθηκαν 61 δηλητηριασμένα οικόσιτα
ζώα και 30 δηλητηριασμένα άγρια ζώα. Βέβαια αυτός ο υψηλός αριθμός οικόσιτων ζώων εξηγείται εν
μέρει καθώς σε αρκετές περιπτώσεις τα δηλητηριασμένα δολώματα στόχευαν σκύλους εργασίας όπως
ποιμενικούς ή κυνηγετικούς σκύλους.
5. Στην παρούσα μελέτη βρέθηκε μικρός αριθμός δηλητηριασμένων αρπακτικών πουλιών, καθώς ο
εντοπισμός τους είναι συχνά δύσκολος. Αυτό μπορεί να συμβαίνει διότι: α) τα αρπακτικά πουλιά μπορεί
να πετάξουν και να πεθάνουν πολύ μακριά από την πηγή δηλητηρίασης β) οι ΟΣ ενημερώνονται κυρίως
από κτηνοτρόφους και κυνηγούς επειδή έχουν χάσει τα σκυλιά τους γ) οι πληθυσμοί των αρπακτικών
πουλιών έχουν μειωθεί, κυρίως των γυπών, και ιδιαίτερα στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας δ) η
δυσκολία ανεύρεσής τους οφείλεται ενδεχομένως και στο ότι άλλα πτωματοφάγα ζώα τρέφονται με
αυτά και λόγω του σχετικά μικρού βάρους τους μπορούν να μεταφερθούν μακριά από το αρχικό σημείο
δηλητηρίασης.
6. Το γεγονός ότι το 79% των περιστατικών έχουν λάβει χώρα την περίοδο που βρίσκεται στην Ελλάδα
ο Ασπροπάρης δείχνει πόσο μεγάλες πιθανότητες έχει το είδος να πέσει θύμα των δηλητηριασμένων
δολωμάτων (όπως έχει ήδη αποδειχθεί, καθώς την περίοδο 2012-2016 έχουν βρεθεί 6 δηλητηριασμένοι
Ασπροπάρηδες από δηλητηριασμένα δολώματα, 5 εκ των οποίων ήταν νεκροί). Στον Χάρτη 18 για την
Κεντρική Ελλάδα φαίνεται η ένταση του φαινομένου αλλά και η απειλή που αποτελεί για τα τελευταία
ζευγάρια Ασπροπάρη στην περιοχή. Πιθανά, αν δεν δραστηριοποιούταν οι ΟΣ, οι οποίες εντόπισαν
και απομάκρυναν από το περιβάλλον πληθώρα δηλητηριασμένων ζώων και δολωμάτων, οι λιγοστοί
Ασπροπάρηδες της περιοχής να είχαν τραφεί από αυτά και να είχαν δηλητηριαστεί οι ίδιοι.
7.	Όσον αφορά την υποβολή μηνύσεων φαίνεται ότι η συνεχής παρουσία και δράση των ΟΣ έχει συνδράμει
στην αύξηση του αριθμού των περιστατικών που έχουν πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα,
σε 19 από τα 39 περιστατικά που αντιμετώπισαν οι ΟΣ την περίοδο 2014-2016 υποβλήθηκε μήνυση
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κατά αγνώστου. Σε μελέτη που έγινε σε όλη την Ελλάδα, καταγράφηκε ότι για την περίοδο 2012-2015
υποβλήθηκε μήνυση μόνο σε 23 περιστατικά. Από αυτά τα περιστατικά, τα 13 αποτελούν περιστατικά
που χειρίστηκαν οι ΟΣ και βοήθησαν στην υποβολή της μήνυσης (Ντεμίρη & Saravia, 2016). Το γεγονός
αυτό δείχνει την ανάγκη άσκησης πίεσης ώστε το έγκλημα των δηλητηριασμένων δολωμάτων να
αποτελεί προτεραιότητα και να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα από τις υπηρεσίες. Επίσης
όσον αφορά τους πολίτες (σε ελάχιστες περιπτώσεις έγινε μήνυση από πολίτη) φαίνεται ότι το έγκλημα
της δηλητηρίασης είτε βρίσκεται χαμηλά στη συνείδησή τους είτε δεν το αντιμετωπίζουν ως παράνομη
πράξη. Αυτό μπορεί να ενισχύεται από την έλλειψη εμπιστοσύνης τους στις αρχές και τη δικαιοσύνη
αλλά και από τον φόβο της γραφειοκρατίας. Επίσης λόγω της δομής των μικρών κοινωνιών στις οποίες
πολύ συχνά τελείται το συγκεκριμένο έγκλημα υπάρχει απροθυμία πολλές φορές από τους παθόντες να
προχωρήσουν σε επώνυμη καταγγελία και επίσημη αναγνώριση υπόπτου.
8. Οι τοξικολογικές αναλύσεις έχουν αποκαλύψει ένα εκτεταμένο «μαύρο» εμπόριο παράνομων
φυτοφάρμακων, τα οποία εισάγονται κυρίως από τρίτες χώρες. Απαιτείται συνεπώς η εντατικοποίηση
των ελέγχων στα Τελωνεία καθώς και η συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στην εντατική διερεύνηση
και πάταξη της παράνομης διακίνησης φυτοφαρμάκων στην ύπαιθρο.
9. Επισημαίνεται ότι το αρνητικό αποτέλεσμα μιας τοξικολογικής ανάλυσης δεν υποδηλώνει απαραίτητα
και την απουσία δηλητηρίου. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα μπορεί να οφείλεται:
•

Σε ελλιπές ιστορικό (ύποπτα δηλητήρια, συνθήκες θανάτου κ.λπ.).

•

Σε ακαταλληλότητα των απεσταλμένων δειγμάτων (ανεπαρκής ποσότητα, σήψη κ.λπ.).

•

Στη μη διάθεση από το εργαστήριο κατάλληλης αναλυτικής μεθόδου για την ανίχνευση συγκεκριμένου
δηλητηρίου.

•

Στην ύπαρξη συγκεντρώσεων δηλητηρίων χαμηλότερων από τα όρια ανίχνευσης (LODs) της
εφαρμοσθείσας αναλυτικής μεθόδου.

10. Το γεγονός ότι η βασική κοινωνική ομάδα που πληροφορούσε τις ΟΣ για περιστατικά δηλητηρίασης είναι
οι κτηνοτρόφοι μπορεί να οφείλετε στους εξής λόγους: α) είναι από τις βασικές ομάδες χρηστών γης που
πλήττονται β) λόγω της φύσης και της σχέσης του προγράμματος LIFE+ «Η επιστροφή του Ασπροπάρη»
με τους κτηνοτρόφους το δίκτυο των ΟΣ στην συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ήταν πιο εκτεταμένο
γ) υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις υπηρεσίες λόγω διαφορών/
συγκρούσεων για άλλα θέματα (π.χ. βοσκότοποι) δ) οι ΟΣ παρείχαν ένα άμεσο και πρακτικό εργαλείο
στους κτηνοτρόφους για να συνεχίσουν χωρίς περεταίρω απώλειες ποιμενικών σκύλων την αδιάκοπη
βοσκή των κοπαδιών. Συνεπώς είχαν και οι ίδιοι ένα κίνητρο για να καταγγείλουν τα περιστατικά.
11. Εντός του 2016, διαπιστώθηκε μια καινούρια απειλή που έχει να κάνει με τις δηλητηριάσεις ζώων που
συμβαίνουν σε αστικές περιοχές. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω νεκρών ζώων στην προσπάθεια τους να
απομακρύνουν το κουφάρι από το αστικό περιβάλλον το τοποθετούν στην ύπαιθρο χωρίς να το θάψουν
καθιστώντας το έτσι άμεσα προσβάσιμο σε πτωματοφάγα ζώα όπως ο Ασπροπάρης. Η εφαρμογή της
νομοθεσίας για την ηλεκτρονική σήμανση των ζώων συντροφιάς αλλά και η ενημέρωση για την ασφαλή
διάθεση των νεκρών ζώων θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την συγκεκριμένη απειλή.
12. Η απουσία κεντρικής πολιτικής βούλησης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης
δηλητηριασμένων δολωμάτων και η υποβάθμιση του προβλήματος σε σύγκριση με άλλα προβλήματα
που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος περιορίζουν την αποτελεσματικότητα των δράσεων
των ΟΣ. Το τελευταίο ενισχύεται και από την υποστελέχωση και την υποβάθμιση της δασικής και
κτηνιατρικής υπηρεσίας αλλά και την έλλειψη πόρων και υποδομών. Τα πιο βασικά προβλήματα που
αντιμετωπίζονται είναι:
i.

Το περιορισμένο διαθέσιμο προσωπικό των δασαρχείων, το οποίο σε συνδυασμό με την μικρή
ευελιξία μετακινήσεων λόγω των περιορισμένων καυσίμων πολλές φορές δεν μπορεί να συνοδεύσει
τις ΟΣ στις έρευνές της.

ii. Πολλά περιστατικά λαμβάνουν χώρα σε ώρες εκτός ωραρίου ή Σαββατοκύριακο που το λιγοστό
33

www.LifeNeophron.eu

προσωπικό ασφαλείας των Δασαρχείων δεν μπορεί να συνοδεύσει τις ΟΣ στην έρευνα. Ομοίως σε
αυτές τις περιπτώσεις τα αγροτικά κτηνιατρεία είναι κλειστά και δεν υπάρχει ένας μηχανισμός που
να προβλέπει τη διαχείριση των νεκρών ζώων-δειγμάτων με αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμα
στοιχεία.
iii. Η μικρή εμπειρία και έλλειψη κατάρτισης των Δασικών υπαλλήλων όσον αφορά την έρευνα των
περιστατικών δηλητηρίασης και τον χειρισμό των δηλητηριασμένων δολωμάτων αντίστοιχα. Το
γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική τη διενέργεια σεμιναρίων εκπαίδευσης.
iv. Η έλλειψη σχετικών υλικοτεχνικών υποδομών στα περισσότερα Δασαρχεία και Αγροτικά Κτηνιατρεία
v. Η μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των τοξικολογικών αποτελεσμάτων λόγω της υποστελέχωσης
και της έλλειψης πόρων του ΚΚΙΑ αποτελεί μεγάλο εμπόδιο στη διενέργεια μιας αποτελεσματικής
προανακριτικής διαδικασίας και έρευνας.
13. Η έλλειψη στοχευμένου νομικού πλαισίου που να περιλαμβάνει και τη διαχείριση των δηλητηριασμένων
ζώων δυσχεραίνει το έργο των ΟΣ. Συγκεκριμένα, οι ΟΣ κατά τον εντοπισμό περιστατικών δηλητηρίασης
αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες ως προς τη διαχείριση των δηλητηριασμένων ζώων κυρίως λόγω της
σύγχυσης που επικρατεί στις αρμοδιότητες της Δασικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας καθώς και της
Αστυνομίας και του εκάστοτε Δήμου. Οι αρμοδιότητες της Δασικής Υπηρεσίας ως προς την δίωξη του
εγκλήματος της παράνομης δηλητηρίασης και τη φύλαξη των περιοχών στις οποίες λαμβάνουν χώρα τα
περιστατικά αυτά ορίζονται από τον Δασικό Κώδικα και την ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/17-2-2012 (ΦΕΚ
415/Β/23-2-2012)10. Παρότι είναι σαφές βάσει του άρθρου 5Ζ της προαναφερθείσας ΚΥΑ ότι η εκάστοτε
Δασική Υπηρεσία είναι αρμόδια για τη διενέργεια τακτικών επιτόπιων ελέγχων για τον εντοπισμό των
δηλητηριασμένων δολωμάτων/ζώων δεν υπάρχει καμία αναφορά στην ΚΥΑ ή σε άλλο νομοθέτημα ως
προς το ποια Υπηρεσία είναι η αρμόδια για τη συλλογή των δηλητηριασμένων ζώων/δολωμάτων, με
ποιον τρόπο θα πραγματοποιείται η συλλογή αυτή, που θα προσκομίζονται τα σχετικά δείγματα, πως
θα αποθηκεύονται/καταχωρούνται τα δείγματα κ.λπ. Σημειώνεται ότι οι αρμοδιότητες της Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας βάσει νομοθεσίας εξαντλούνται κυρίως στα παραγωγικά ζώα, δημιουργώντας συχνά κενά,
ως προς τη διαχείριση των άγριων ζώων.
14. Για την απεμπλοκή της διαχείρισης των δηλητηριασμένων ζώων από τη διαδικασία που προβλέπει η
νομοθεσία για τα λυσσύποπτα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν
αναλάβει την πρωτοβουλία ανάπτυξης συγκεκριμένων οδηγιών (σε προετοιμασία). Οι οδηγίες αυτές
θα ορίζουν επακριβώς τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται ώστε να ικανοποιούνται τα
προβλεπόμενα στη νομοθεσία για τη λύσσα αλλά να εξασφαλίζεται παράλληλα και η διενέργεια των
τοξικολογικών αναλύσεων, ώστε να τεκμηριώνεται η δηλητηρίαση και να ταυτοποιείται η ουσία που
χρησιμοποιήθηκε στην παρασκευή του δηλητηριασμένου δολώματος.
15. Το γεγονός ότι στα τρία χρόνια λειτουργίας των ΟΣ δεν έχει εντοπιστεί ούτε καταδικαστεί κανένας ένοχος
οφείλεται κυρίως στα ακόλουθα: α) στη φύση του προβλήματος β) στη στάση της κοινωνίας που δεν
το θεωρεί ως έγκλημα γ) στην έλλειψη εμπειρίας και επίσημης διαδικασίας όσον αφορά τη συλλογή
στοιχείων και τη διαχείριση παρόμοιων παραβάσεων δ) στη χαμηλή προτεραιότητα σε σύγκριση με
άλλα εγκλήματα ή παρανομίες. Βάσει της εμπειρίας των ΟΣ προκύπτει πως μόνο με επίμονη προσπάθεια
και προσεκτική έρευνα όλων των περιστατικών θα καταλήξουμε στην σύλληψη κάποιου ενόχου και
δημιουργία αντίληψης στην κοινωνία για την παράνομη φύση της τοποθέτησης δηλητηριασμένων
δολωμάτων.
16. Μετά από τρία χρόνια λειτουργίας των ΟΣ και τη διενέργεια σεμιναρίων παρατηρήθηκε σημαντική
βελτίωση στη σχέση και τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις όπου ήταν
10
«Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και
διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία
79/409/ΕΟΚ....» (Β΄ 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας
79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε
με την οδηγία 2009/147/ΕΚ».
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εφικτό, βάσει του προγραμματισμού των εκάστοτε υπηρεσιών, Δασοφύλακες ή/και φύλακες Φορέων
Διαχείρισης συνόδεψαν τις ΟΣ στις έρευνες τους. Ο αριθμός των ερευνών που συνοδευόταν από κάποιο
εκπρόσωπο υπηρεσία ήταν αυξητικός με τα χρόνια. Επίσης σε συνέχεια των εκπαιδευτικών σεμιναρίων
παρατηρήθηκε μια σημαντική ευαισθητοποίηση των υπηρεσιών και των εργαζόμενων τους, όσον αφορά
την καταγγελία των περιστατικών δηλητηρίασης και τον χειρισμό αυτών.
17. Η προσφορά του έργου και η αναγνώριση της αποτελεσματικότητας των ΟΣ όσον αφορά την προστασία
της άγριας αλλά και της οικόσιτης πανίδας έχει οδηγήσει ήδη στην δημιουργία δύο νέων ομάδων στην
Κρήτη από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και την Α’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης-Δωδεκανήσου.
Επίσης υπάρχουν και άλλοι φορείς ή οργανώσεις που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να προμηθευτούν
ομάδες σκύλων για την ανεύρεση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Εκτιμούμε ότι η ανάπτυξη όσο το
δυνατόν περισσότερων τέτοιων ομάδων σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας από ιδιωτικούς και δημόσιου
φορείς θα συμβάλει καταλυτικά στην αντιμετώπιση του εγκλήματος των δηλητηριασμένων δολωμάτων,
αλλά πάντα συνοδευόμενη με την ανάπτυξη επισήμων πρωτοκόλλων και διαδικασιών διαχείρισης
περιστατικών δηλητηρίασης, αποσαφήνιση των αρμοδίων και την εξασφάλιση των διαθέσιμων πόρων
και του απαραίτητου εξοπλισμού.
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6. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστούμε πολύ όλους τους ανθρώπους της υπαίθρου (κτηνοτρόφοι, κυνηγοί, αγρότες, κάτοικοι χωριών)
στην περιοχή των: Χασίων – Αντιχασίων, Μετεώρων, Κόζιακα, Μέγα Δερείου, Κίρκης, Λυκόφης, Λυκείου,
Μελίας, Μάνδρας για την στενή και πολύ πρόθυμη συνεργασία τους και την καλή τους καρδιά που μας δίνει
κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε.
Ευχαριστούμε τη BSPB για την πρόσκληση στο μεγάλο περιστατικό στη Βουλγαρία και για την εξαιρετική
συνεργασία στο πεδίο.
Επίσης ευχαριστούμε πολύ τους κάτωθι φορείς που με τη δική τους πρωτοβουλία και συνδρομή είτε λάβαμε
γνώση περιστατικών δηλητηριασμένων δολωμάτων είτε συνέβαλαν αναλόγως της αρμοδιότητάς τους στη
διαχείριση των περιστατικών, στην αποστολή δειγμάτων για τοξικολογική ανάλυση, στην ασφαλή ταφή των
δηλητηριασμένων δειγμάτων και στην υποβολή μηνύσεων κατά αγνώστου:
Θράκη:
Δασαρχεία Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Αλεξανδρούπολης, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους
Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, Αγροτικό Κτηνιατρείο Σουφλίου, Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αλεξανδρούπολης
και Αστυνομικό Τμήμα Σαπών.
Κεντρική Ελλάδα:
Δασαρχείο Καλαμπάκας, Δασαρχείο Τρικάλων, Δασαρχείο Περτουλίου, Δασαρχείο Ιωαννίνων, Αγροτικό
Κτηνιατρείο Καλαμπάκας, Δήμο Καλαμπάκας, Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας, Αστυνομική Διεύθυνση
Τρικάλων, Εισαγγελία Τρικάλων, Κυνηγετικό Σύλλογο Καλαμπάκας, Ζ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας
και Νήσων Σποράδων, Α’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης και Δωδεκανήσου, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου Βορείας Πίνδου, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα Ι
Παράρτημα Iα. Φωτογραφία με νεκρό τσοπανόσκυλο που εντοπίστηκε στην Κίρκη στις 13/09/2016.

Παράρτημα Iβ. Φωτογραφίες με νεκρό λύκο, κουνάβι που εντοπίστηκαν στην περιοχή του Στράζχετς (Βουλγαρία) στις 18/10/2016.
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Παράρτημα Iγ. Φωτογραφίες με δηλητηριασμένα δολώματα (φωτογραφία 1 & 2) και δηλητηριασμένη αλεπού (φωτογραφία 3)
στην Μύκανη Καλαμπάκας στις 11/1/2016.
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Παράρτημα Ιδ. Φωτογραφίες με δηλητηριασμένες αλεπούδες (Φωτογραφία 1 & 2), δηλητηριασμένα έντομα (φωτογραφία
3), δηλητηριασμένα ποιμενικά σκυλιά (φωτογραφία 4 & 5), δηλητηριασμένο κουνάβι (φωτογραφία 6) και δηλητηριασμένα
δολώματα (φωτογραφία 7) στον Κονισκό Καλαμπάκας τον Μάρτιο του 2016.
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Παράρτημα Ιε. Φωτογραφίες με δηλητηριασμένη αλεπού (φωτογραφία 1), με δηλητηριασμένο δόλωμα άθικτο (φωτογραφία
2), με δηλητηριασμένο δόλωμα φαγωμένο (φωτογραφία 3), που δείχνουν της θέση δολώματος-θύματος (φωτογραφία 4), με το
κουτί που περιείχε τα δολώματα (φωτογραφία 5) στην Χαϊδεμένη Τρικάλων την 1/4/2016
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Παράρτημα Ιζ. Φωτογραφία με δηλητηριασμένα σκυλιά που βρέθηκαν στον παλαιό σκουπιδότοπο της Καλαμπάκας στις 2/4/2016
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Παράρτημα Ιη. Φωτογραφίες με δηλητηριασμένα σκυλιά (φωτογραφία 1 & 2) με δηλητηριασμένη αλεπού (φωτογραφία 3), με
δηλητηριασμένο δόλωμα άθικτο (φωτογραφία 4), με δηλητηριασμένο δόλωμα φαγωμένο (φωτογραφία 5) στο Δεμάτι Ζαγορίου
στις 5/4/2016.
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Παράρτημα Ιθ. Φωτογραφίες με δηλητηριασμένα σκυλιά (φωτογραφίες 1 & 2) και δηλητηριασμένη αλεπού (φωτογραφία 3)
στον Κονισκό Καλαμπάκας στις 4/6/2016.
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Παράρτημα Ιι. Φωτογραφία με δηλητηριασμένο σκύλο στην Καλλιθέα Καλαμπάκας στις 13/8/2016

Παράρτημα Ικ. Φωτογραφία με δηλητηριασμένο δόλωμα στα Στουρναρέικα Τρικάλων στις 17/8/2016
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Παράρτημα Ιλ. Φωτογραφία με δηλητηριασμένο κουνάβι στο Μαυρέλι Καλαμπάκας στις 20/9/2016

Παράρτημα Ιμ. Φωτογραφίες με δηλητηριασμένο λύκο (φωτογραφία 1), δηλητηριασμένα σκυλιά (φωτογραφίες 2 & 3),
δηλητηριασμένη αλεπού (φωτογραφία 4), δηλητηριασμένα δολώματα (φωτογραφίες 5 & 6) στο Κακοπλεύρι Καλαμπάκας στις 6
& 7/10/2016
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Παράρτημα ΙΙ
Ενημερωτικό υλικό
Αφίσες
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Κάρτες
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