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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους ανθρώπους της υπαίθρου (κτηνοτρόφους,
κυνηγούς, κατοίκους χωριών) στην:
1. Κεντρική Ελλάδα, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα – περιοχή Καλαμπάκας-Τρικάλων,
Μετσόβου και στους κατοίκους της ορεινής Αιτωλοακαρνανίας,
2. Θράκη – περιοχή Πυλαίας, Μελίας, Ιάσμου, Θυμαριάς, Αρίστηνου
για τη στενή και πολύ πρόθυμη συνεργασία τους και την καλή τους καρδιά που μας
δίνει κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε.
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 δολωμάτων και ζώων και στην υποβολή μηνύσεων
κατά αγνώστου:
1. Κεντρική Ελλάδα και Ήπειρο: Δασαρχεία Καλαμπάκας, Τρικάλων, Μετσόβου,
Αμφιλοχίας και Μεσολογγίου, Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας, Δήμος
Καλαμπάκας, Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας
Εισαγγελία Τρικάλων, Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας ΜεσολογγίουΑκαρνανικών Ορέων, Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων,
Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων, Κυνηγετικοί Σύλλογοι Καλαμπάκας
και Τρικάλων, Ζ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας και Νήσων Σποράδων, Δ΄
Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος.
2. Θράκη: Δασαρχεία Διδυμοτείχου, Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου, Δασονομείο
Ιάσμου, Διεύθυνση Δασών ΠΕ Ροδόπης και Έβρου, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου δάσους Δαδιάς-Λευκίμμης-Σουφλίου (Φ.Δ. Ε.Π. Δαδιάς), Δ/νσης Αγρ.
Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης και Έβρου, Κτηνιατρικό Κέντρο
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Κτηνιατρικό Κέντρο Σουφλίου, Αγροτικό
Κτηνιατρείο Ιάσμου, Κυνηγετικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, εγκαταστάσεις
αδρανοποίησης των ζωϊκών υπολειμμάτων (Αποστ. Παπαδόπουλος & Σια Ο.Ε.)
στην Ξάνθη.
Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Κέντρο
Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών και ιδιαιτέρως την τοξικολόγο κα Γιούλη
Μιχαλοπούλου, για την υπηρεσία και συνεισφορά τους στην καταπολέμηση των
δηλητηριασμένων δολωμάτων όλα αυτά τα χρόνια.
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη BirdWING για τη συνεχή
υποστήριξή της στη δράση μας ενάντια στα δηλητηριασμένα δολώματα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα τεχνική αναφορά παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εργασίας
των ομάδων ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων με ειδικά εκπαιδευμένους
σκύλους (εφεξής ΟΣ) της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και του WWF Ελλάς
στην Κεντρική Ελλάδα και Ήπειρο και τη Θράκη αντίστοιχα το 2020.
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης,
Τρικάλων και Ιωαννίνων και επικαλύπτεται πλήρως ή εν μέρει, με δέκα περιοχές
ΖΕΠ του δικτύου Natura 2000. 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 δυο γύπες, ο μαυρόγυπας και το όρνιο και
άμεσα μετά από κάθε ειδοποίηση για ένα νέο περιστατικό από τις δασικές
υπηρεσίες, τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, κυνηγετικές
ομοσπονδίες αλλά και από πολίτες. Επίσης στη Θράκη, η ΟΣ πραγματοποίησε
περιπολίες ανίχνευσης νεκρών ή τραυματισμένων μαυρόγυπων ή όρνιων με
τοποθετημένους δορυφορικούς πομπούς.
Το 2020 διεξήχθησαν συνολικά 39 περιπολίες, 25 περιπολίες στην Κεντρική
Ελλάδα, Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα και 14 στη Θράκη. Αθροιστικά οι χειριστές των
σκύλων κάλυψαν περίπου 119 χιλιόμετρα. Συνολικά, στις 8 από τις 39 περιπολίες
βρέθηκαν ευρήματα. Από αυτά, τα 9 ήταν νεκρά ζώα τα οποία ταυτοποιήθηκαν ως
δηλητηριασμένα. Τα είδη που βρέθηκαν νεκρά ήταν: 5 τσοπανόσκυλα (55,5% των
ευρημάτων), 1 μαυρόγυπας (11,1% των ευρημάτων), 1 αλεπού (11,1% των
ευρημάτων), 1 αγριόγατα (11,1% των ευρημάτων) και 1 κουνάβι (11,1% των
ευρημάτων). Όσον αφορά στα δηλητηριασμένα δολώματα εντοπίστηκαν συνολικά
15, όπου σε κάποιες περιπτώσεις βρέθηκε ολόκληρο πτώμα κτηνοτροφικού ζώου
ενώ σε άλλες μικρά ή μεγαλύτερα κομμάτια κρέατος. Βάσει της εμπειρίας που
έχουν αποκτήσει οι ΟΣ στις περιοχές τους και σύμφωνα με τις μαρτυρίες των
ντόπιων, οι πιθανοί λόγοι χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων ήταν: εξόντωση
λύκου και η επίλυση προσωπικών αντιδικιών/εξόντωση ποιμενικών σκύλων ή
κυνηγόσκυλων.
Από τα δηλητηριασμένα δολώματα και τα ευρήματα που ήταν σε καλή
κατάσταση (φρέσκο πτώμα) ελήφθησαν δείγματα από τους τοπικούς αγροτικούς
κτηνιάτρους και στάλθηκαν για τοξικολογική ανάλυση (5 περιστατικά από 8
συνολικά). Δυστυχώς, η πλειοψηφία των τοξικολογικών αναλύσεων δεν είχε
ολοκληρωθεί κατά την περίοδο συγγραφής της παρούσας αναφοράς.
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SUMMARY
This technical report presents the results for 2020 of the Αntipoison Dog
Units of the Hellenic Ornithological Society and WWF Greece working in Central
Greece and Epirus and Thrace respectively.
The study area includes the Regional Units of Evros, Rhodope, Trikala and
Ioannina and it fully or partly overlaps with 10 Special Protection Areas of the Natura
2000 Network. In some cases, patrols were also carried out beyond the
aforementioned areas. The Antipoison Dog Units patrolled areas in the countryside
used regularly by the Egyptian vulture and other vulture species, namely the
Cinereous and the Griffon vultures. Patrols were also carried out in areas where
poison incidents had been reported by forest services, management bodies, hunting
federations and civilians. Additionally, in Thrace, several patrols were conducted in
order to detect dead or injured Black or Griffon vultures tagged with satellite
transmitters.
In 2020, 39 patrols were conducted -25 in Central Greece, Epirus and Western
Greece and 14 in Thrace, during which the dog handlers covered a total of 119 km. 8
different poisoning incidents were investigated, while poison baits or/and dead
animals were found. In total, 9 poisoned animals were detected: 5 shepherd dogs
(55,5% of total findings), 1 cinereous vulture (11,1% of total findings), 1 fox (11,1%
of total findings), 1 wild cat (11,1% of total findings), 1 marten (11.1% of total
findings). Moreover, a total of 15 poison baits were detected, varying from a whole
animal carcass to small or larger pieces of meat. According to the experience gained
by the Dog Units as well as to informers’ testimonies, the main possible drivers for
the use of poison baits were two: the extermination of wolf and personal disputes/
extermination of shepherd or hunting dogs.
The samples were taken from poison baits and fresh findings by the local
public vets and sent for toxicological analyses (5 out of 8 incidents). Unfortunately, at
the time of the compilation of the present report most of the toxicological analysis
had not been completed.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα τεχνική αναφορά παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εργασίας
των ομάδων ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων με ειδικά εκπαιδευμένους
σκύλους (εφεξής ΟΣ) της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και του WWF Ελλάς
στην Κεντρική Ελλάδα και Ήπειρο και τη Θράκη αντίστοιχα το 2020.
Τα δηλητηριασμένα δολώματα θεωρούνται κύρια απειλή και αιτία θανάτου
των γυπών στα Βαλκάνια (Andevski 2013, Dobrev & Stoychev 2013, Velevski et al.
2015, Ntemiri et al. 2018). Στην Ελλάδα παρά το γεγονός ότι η χρήση των
δηλητηριασμένων δολωμάτων απαγορεύεται καθολικά από το 1993, στην ύπαιθρο
είναι ακόμη κοινή πράξη η οποία βλάπτει πολλά απειλούμενα με εξαφάνιση είδη.
Κατά την περίοδο 2003-2015 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 14 δηλητηριασμένοι
ασπροπάρηδες (Neophron percnopterus) (Skartsi et al. 2014, Νtemiri & Saravia
2016). Το είδος είναι παγκοσμίως απειλούμενο και περιλαμβάνεται στην Κόκκινη
Λίστα της IUCN ως "Κινδυνεύον" (EN), λόγω της απότομης και συνεχούς μείωσης σε
όλη την κατανομή του (Birdlife International 2021), ενώ στο Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο
αναφέρεται ως Κρισίμως Κινδυνεύον (CR) (Λεγάκης & Μαραγκού 2009). Ο στόχος
των ΟΣ είναι να μειώσουν τις πιθανότητες δηλητηρίασης των τριών ειδών γυπών
των περιοχών δράσης, του μαυρόγυπα (Aegypius monachus), του όρνιου (Gyps
fylvus) και του ασπροπάρη μέσω του ελέγχου και καθαρισμού 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 οι γύπες, άλλα άγρια ζώα
(αετοί, θηλαστικά κ.λπ.) και οικόσιτα.
Αν και η εκπαίδευση των ΟΣ (των σκύλων και των χειριστών τους) έλαβε
χώρα στην Ισπανία, ήταν οι πρώτες ΟΣ που δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν στην
Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το Μάρτιο του 2014 και
έκτοτε συνεχίζουν αδιάκοπα να επιχειρούν στην ελληνική ύπαιθρο, πρώτα στο
πλαίσιο του LIFE10 NAT/ΒG/000152 με τίτλο «Επείγοντα μέτρα για την εξασφάλιση
της επιβίωσης του Ασπροπάρη (Neophron percnopterus) στην Ελλάδα και τη
Βουλγαρία», και από το 2017 και έπειτα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE16
NAT/BG/000874 με τίτλο «Επείγουσα Δράση για την Ενδυνάμωση του Βαλκανικού
Πληθυσμού του Ασπροπάρη και τη Διασφάλιση της Μεταναστευτικής του
Διαδρομής». Στη Θράκη ένας αριθμός περιπολιών εντάχθηκε στο πλαίσιο του
προγράμματος LIFE14 NAT/NL/000901 με τίτλο «Προστασία του Μαυρόγυπα και
του Όρνιου στα βουνά της Ροδόπης», όπου η ΟΣ πραγματοποίησε περιπολίες
ανίχνευσης νεκρών ή τραυματισμένων μαυρόγυπων ή όρνιων στα οποία είχαν
τοποθετηθεί δορυφορικοί πομποί στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος LIFE.
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
2.1. Περιοχή μελέτης
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στις Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων, Ιωαννίνων,
Έβρου και Ροδόπης (Χάρτες 1 & 2). Χαρακτηρίζεται από ορεινό και ημιορεινό
ανάγλυφο και επικαλύπτεται πλήρως ή εν μέρει, με δέκα περιοχές ΖΕΠ του δικτύου
Natura 2000. Δύο από αυτές τις περιοχές ανήκουν στα Εθνικά Πάρκα: Δάσος
Δαδιάς-Λευκίμμης-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 δυο γύπες, ο μαυρόγυπας
και το όρνιο. Οι ΟΣ πραγματοποίησαν περιπολίες άμεσα μετά από κάθε ειδοποίηση
για ένα νέο περιστατικό από τις δασικές υπηρεσίες, τους φορείς διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών, κυνηγετικές ομοσπονδίες αλλά και από πολίτες.

Χάρτης 1. Περιοχή μελέτης στην Κεντρική Ελλάδα και Ήπειρο με 5 ΖΕΠ του δικτύου NATURA 2000 και
η μοναδική ενεργή επικράτεια του ασπροπάρη το 2020.
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Χάρτης 2. Περιοχή μελέτης στη Θράκη με 5 ΖΕΠ του δικτύου NATURA 2000 και τέσσερεις ενεργές
φωλιές του ασπροπάρη, ενεργές φωλιές του όρνιου και αποικία του μαυρόγυπα το 2020.

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 που
επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του σκύλου. Οι χειριστές και οι
σκύλοι έπρεπε να τηρούν ένα πρωτόκολλο ντυσίματος που εντάσσεται στο πλαίσιο
της εκπαίδευσης του σκύλου (Εικόνα 1). Επιπλέον, ο εξοπλισμός των χειριστών
περιλάμβανε: GPS, φωτογραφική μηχανή, πλαστικές σακούλες διαφορών μεγεθών,
δοχεία για δηλητηριασμένα δολώματα, γάντια νιτριλίου μιας χρήσης,
αλουμινόχαρτο και μάσκες. Ο εξοπλισμός για τον σκύλο περιλάμβανε: GPS κολάρο,
νερό, πρώτες βοήθειες και παιχνίδι για την επιβράβευση. Σε κάθε επίσκεψη, η
περιπολία του χειριστή και του σκύλου καταγραφόταν μέσω GPS.
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Εικόνα 1. Η Ομάδα εν δράσει με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Κάθε φορά που η ΟΣ είχε προγραμματίσει περιπολία, ειδοποιούσε πρώτα το
δασαρχείο της αντίστοιχης περιοχής. Λόγω της υποστελέχωσης της Δασικής
Υπηρεσίας ή άλλων υποχρεώσεων και προτεραιοτήτων, οι δασοφύλακες δεν
μπόρεσαν να συμμετάσχουν σε όλες τις περιπολίες. Αρκετές φορές η ΟΣ
συνοδευόταν είτε από υπαλλήλους φορέων διαχείρισης προστατευόμενων
περιοχών είτε θηροφυλάκων των κυνηγετικών συλλόγων αντίστοιχης περιοχής, οι
οποίοι μπορεί να ήταν και η πηγή πληροφορίας για το αντίστοιχο περιστατικό.
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 και ανάλογα με την περίπτωση,
είτε μεταφερόταν άμεσα στο αγροτικό κτηνιατρείο της περιοχής ή αποθηκευόταν
στους καταψύκτες που διαθέτουν οι οργανώσεις (μέσω διαδικασίας μεσεγγύησης
από τις αρμόδιες αρχές) ή αρμόδιοι φορείς (αγροτικά κτηνιατρεία, δασαρχεία ή
φορείς προστατευόμενων περιοχών) έως ότου αυτά αποσταλούν για τις κατάλληλες
τοξικολογικές εξετάσεις. Σε περίπτωση ευρημάτων όπως πλαστικές σακούλες ή
μπουκάλια που χρειάζονταν εγκληματολογικές αναλύσεις (π.χ. δακτυλικά
αποτυπώματα) αυτά προωθούνταν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ από
την προανακριτική αρχή. Στην περίπτωση των δοχείων που περιείχαν ύποπτες
ουσίες (π.χ. μπουκάλι) αυτά πρώτα αποστέλλονταν στο Κέντρο Κτηνιατρικών
Ιδρυμάτων Αθηνών για να γίνει η κατάλληλη τοξικολογική ανάλυση και στη
συνέχεια προωθούνταν από την εν λόγω υπηρεσία στα προαναφερθέντα
εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το 2020 διεξήχθησαν συνολικά 39 περιπολίες, 25 περιπολίες στην Κεντρική
Ελλάδα, Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα και 14 στη Θράκη, εκ των οποίων 19 στη Ζώνη
Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) των Μετεώρων, Χασίων-Αντιχασίων (GR1440005), 2 στη
ΖΕΠ του Δάσους Δαδιάς (GR1110002), 1 στη ΖΕΠ των Κορυφών Όρους Κόζιακα
(GR1440006), 1 στη ΖΕΠ του Νότιου Δασικού Συμπλέγματος (GR1110009), 1 στη ΖΕΠ
Κοιλάδας Κομψάτου (GR1130012) και 12 εκτός ΖΕΠ. Αθροιστικά οι χειριστές των
σκύλων κάλυψαν περίπου 119 χιλιόμετρα (Πίνακας 1, Χάρτες 3 και 4). Η ΟΣ της
Κεντρικής Ελλάδας και Ηπείρου, πραγματοποίησε 3 περιπολίες στη Δυτική Ελλάδα
εκτός των ΖΕΠ του προγράμματος LIFE λόγω έκτακτου περιστατικού. Συγκεκριμένα 2
περιπολίες πραγματοποιήθηκαν στη ΖΕΠ της Κοιλάδας Αχελώου των Όρεων Βάλτου
(GR2110006) και 1 στη ΖΕΠ του Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου –
Αιτωλικού, Εκβολές Ευήνου, Νήσοι Εχινάδες, Νήσος Πεταλάς, Δυτ. Αράκυνθος,
Στενά Κλεισούρας (GR2310015) (Πίνακας 1 και Χάρτης 5).
Συνολικά, στις 8 από τις 39 περιπολίες βρέθηκαν ευρήματα. Από αυτά, τα 9
ήταν νεκρά ζώα τα οποία ταυτοποιήθηκαν ως δηλητηριασμένα. Τα είδη που
βρέθηκαν νεκρά ήταν: 5 τσοπανόσκυλα (55,5% των ευρημάτων), 1 μαυρόγυπας
(11,1% των ευρημάτων), 1 αλεπού (11,1% των ευρημάτων), 1 αγριόγατα (11,1% των
ευρημάτων) και 1 κουνάβι (11,1% των ευρημάτων). Όσον αφορά στα
δηλητηριασμένα δολώματα εντοπίστηκαν συνολικά 15, όπου σε κάποιες
περιπτώσεις βρέθηκε ολόκληρο πτώμα κτηνοτροφικού ζώου ενώ σε άλλες μικρά ή
μεγαλύτερα κομμάτια κρέατος. Βάσει της εμπειρίας που έχουν αποκτήσει οι ΟΣ στις
περιοχές τους και σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ντόπιων, οι πιθανοί λόγοι χρήσης
δηλητηριασμένων δολωμάτων ήταν: εξόντωση λύκου και η επίλυση προσωπικών
αντιδικιών/εξόντωση ποιμενικών σκύλων ή κυνηγόσκυλων.
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Πίνακας 1. Αριθμός περιπολιών, δηλητηριασμένων δολωμάτων (δδ) και δηλητηριασμένων ζώων (δ.
ζώων) που εντοπίστηκαν από τις ΟΣ της Κεντρικής Ελλάδας και Ηπείρου και της Θράκης ανά ΖΕΠ το
2020.

Θράκη

Κεντρική Ελλάδα και Ήπειρος

Ενότητες
περιοχής
μελέτης
ΖΕΠ
Αντιχάσια Όρη και
Μετέωρα
Κορυφές Όρους
Κόζιακα

Κωδικός
GR1440005

Χλμ

19

33

3

1

1,1

0

GR1440006

Δέλτα Αχελώου,
Λιμνοθάλασσα
Μεσολογγίου –
Αιτωλικού, Εκβολές
Ευήνου, Νήσοι Εχινάδες,
Νήσος Πεταλάς, Δυτ.
Αράκυνθος, Στενά
Κλεισούρας*

GR2310015

Κοιλάδα Αχελώου και
Όρη Βάλτου**
Εκτός ΖΕΠ

GR2110006

Δάσος Δαδιάς
Νότιο Δασικό
Σύμπλεγμα
Κοιλάδα Κομψάτου

Αριθμός
περιπολιών

Αριθμός
περιπολιών
με
ευρήματα

Είδη
4 τσοπανόσκυλα

0

Αριθμός
δδ
0
0

0

GR1110002
GR1110009
GR1130012

1

3,6

1

2

2,4

1

2

2,8

0

2

6,5

1

1

1

7,2

0

0

0

1

3,2

0

0

0
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Εκτός ΖΕΠ

Σύνολο

Αρ. δ.
ζώων
4

39

50,9

118,9

2

8

3*

0

1

0

0

4
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1 Μαυρόγυπας

1 Αγριόγατα
1 Κουνάβι
1 Αλεπού
1 Τσοπανόσκυλο
1 Μαυρόγυπας
1 Αγριόγατα
1 Κουνάβι
1 Αλεπού
5 Τσοπανόσκυλα

*Στο συγκεκριμένο περιστατικό, τις μέρες που προηγήθηκαν της περιπολίας είχαν εντοπιστεί σε
δασική περιοχή 8 νεκρά όρνια (βλ. περιγραφή περιστατικών). Κατά την επιτόπια έρευνα στο σημείο
εντοπίστηκαν από τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο τρεις (3) νεκρές προβατίνες που είχαν εν μέρει
καταναλωθεί από ζώα. Από τις οικείες υπηρεσίες όμως δεν λήφθηκε δείγμα προς ανάλυση λόγω
έλειψης υλικοτεχνικού εξοπλισμού και λόγω της σήψης των ζώων. Ως εκτούτου δεν δύναται να
αποδειχθεί ότι επρόκειτο για δηλητριασμένα δολώματα. Η τοξικολογική ανάλυση που
πραγματοποιήθηκε στα νεκρά όρνια απέδειξε τη δηλητηρίαση (βλ. τοξικολογικές αναλύσεις).
** Έκτακτη περιπολία στη Δυτική Ελλάδα
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Χάρτης 3. Περιπολίες χωρίς ευρήματα και περιστατικά δηλητηρίασης στην Κεντρική Ελλάδα
και Ήπειρο το 2020.

Χάρτης 4. Περιπολίες χωρίς ευρήματα και περιστατικά δηλητηρίασης στη Θράκη το 2020.
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Χάρτης 5. Έκτακτες περιπολίες, με ευρήματα και χωρίς, που πραγματοποιήθηκαν από την ΟΣ της
Κεντρικής Ελλάδας και Ηπείρου στη Δυτική Ελλάδα σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας που είναι
σημαντικές για το όρνιο.

Συνολικά ερευνήθηκαν 8 περιστατικά δηλητηρίασης, 5 από την ΟΣ της
Κεντρικής Ελλάδα και Ηπείρου και 3 από την ΟΣ της Θράκης. Από αυτά τα
περιστατικά, μόνο τα 2 (25%) έλαβαν χώρα την περίοδο παρουσίας του ασπροπάρη
στην Ελλάδα. Η μέση απόσταση των περιστατικών δηλητηρίασης από φωλιά ή
ενεργή επικράτεια ασπροπάρη ήταν 12,3 χλμ. (Πίνακας 2).
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Πίνακας 2. Ημερομηνία, περιοχή και απόσταση κάθε περιστατικού από γνωστή ενεργή
φωλιά/επικράτεια ασπροπάρη (όπου δεν υπάρχει αριθμός σημαίνει ότι η απόσταση ήταν πάνω από
20 χιλιόμετρα).

Θράκη

Κεντρική Ελλάδα και Ήπειρος

Ενότητα
περιοχής
μελέτης

Απόσταση από
ενεργή φωλιά
(χλμ.)

Περίοδος
παρουσίας
ασπροπάρη
στην Ελλάδα

ΖΕΠ

Ημερομηνία
περιστατικού

Περιοχή/Χωριό

Δέλτα Αχελώου,
Λιμνοθάλασσα
Μεσολογγίου –
Αιτωλικού,
Εκβολές Ευήνου,
Νήσοι Εχινάδες,
Νήσος Πεταλάς,
Δυτ. Αράκυνθος,
Στενά
Κλεισούρας*

13/2/2020

Ελληνικά

Αντιχάσια Όρη
και Μετέωρα

23/4/2020

Καλλιθέα

4,7

ΝΑΙ

Αντιχάσια Όρη
και Μετέωρα

8/6/2020

Νέα Ζωή

13

ΝΑΙ

Κοιλάδα
Αχελώου και
Όρη Βάλτου*

2/11/2020

Περδικάκι

Αντιχάσια Όρη
και Μετέωρα

7/12/2020

Καλλιθέα

5,5

ΟΧΙ

Εκτός ΖΕΠ

7/1/2020

Κοίλα - Μελία

10

ΟΧΙ

Δάσος Δαδιάς

11/2/2020

Γιαννούλη

6

ΟΧΙ

Εκτός ΖΕΠ

27/11/2020

Ίασμος

12,4

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

*Περιστατικό στη Δυτική Ελλάδα που ερευνήθηκε από την ΟΣ της Κεντρικής Ελλάδας και Ηπείρου

Σε κάποιες περιοχές όπως στην Αιτωλοακαρνανία (Στενά Κλεισούρας και Όρη
Βάλτου) και Θράκη, λόγω της ύπαρξής φωλιών όρνιου και μόνο στη Θράκη του
μαυρόγυπα, υπολογίστηκε και η απόσταση των περιστατικών δηλητηρίασης από
αυτές (Πίνακας 3). Για τον υπολογισμό της μέσης απόστασης περιστατικού
εξαιρέθηκαν τα περιστατικά όπου η απόσταση ήταν μεγαλύτερη των 50 χλμ. Όσον
αφορά το όρνιο, 5 περιστατικά συνέβησαν σε απόσταση μικρότερη των 50χλμ από
ενεργή φωλιά και η μέση απόσταση ήταν 14,5 χλμ. Αντίστοιχα για τον μαυρόγυπα, 2
περιστατικά συνέβησαν σε απόσταση μικρότερή των 50χλμ από ενεργή αποικία του
και η μέση απόσταση ήταν 3,6 χλμ.
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Πίνακας 3. Ημερομηνία, περιοχή και απόσταση κάθε περιστατικού από γνωστή ενεργή φωλιά
όρνιου και αποικία μαυρόγυπα (όπου δεν υπάρχει αριθμός σημαίνει ότι η απόσταση ήταν πάνω από
50 χιλιόμετρα).
Απόσταση από
αναπαραγωγική
αποικία
μαυρόγυπα
(χλμ.)

15,6

2,1

36,8

5,2

ΖΕΠ

Ημερομηνία
περιστατικού

Εκτός ΖΕΠ

7/1/2020

Δάσος Δαδιάς

11/2/2020

ΚοίλαΜελία
Γιαννούλη

Δέλτα Αχελώου,
Λιμνοθάλασσα
Μεσολογγίου –
Αιτωλικού, Εκβολές
Ευήνου, Νήσοι
Εχινάδες, Νήσος
Πεταλάς, Δυτ.
Αράκυνθος, Στενά
Κλεισούρας

13/2/2020

Ελληνικά

5

2/11/2020

Περδικάκι

3,3

27/11/2020

Ίασμος

12,1

Κοιλάδα Αχελώου
και Όρη Βάλτου
Εκτός ΖΕΠ

Περιοχή/
Χωριό

Απόσταση από
ενεργή φωλιά
όρνιου (χλμ.)

Επιπλέον στη Θράκη έχουν πραγματοποιηθεί δυο περιπολίες με χρήση του
εκπαιδευμένου σκύλου για εντοπισμό των νεκρών ή τραυματισμένων μαυρόγυπων
μετά από ένδειξη δορυφορικού πομπού (οι πομποί έχουν τοποθετηθεί στο πλαίσιο
του προγράμματος LIFE14 NAT/NL/000901 σε μαυρόγυπες στο ΕΠ Δάσους Δαδιάς1).
Επίσης έχει πραγματοποιηθεί μια περιπολία μετά από σχετική ενημέρωση για
εντοπισμό ενός όρνιου με πομπό που τοποθετήθηκε στο πλαίσιο δράσεων
προστασίας του όρνιου στη Βουλγαρία που υλοποιούνται από την οργάνωση Fund
for Wild Flora and Fauna2 (Πίνακας 4). Από αυτές, η μια συμπεριλαμβάνεται στις
περιπολίες για τα δηλητηριασμένα δολώματα.

1

https://www.rewildingeurope.com/news/five-more-black-vultures-tagged-as-life-vultures-projectprogresses/
2

https://fwff.org/
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Πίνακας 4. Ημερομηνία, περιοχή, πηγή ενημέρωσης και περιγραφή περιστατικού ψαξίματος των
νεκρών ή τραυματισμένων μαυρόγυπων και όρνιων.

ΖΕΠ

Ημερομηνία
περιστατικού

Περιοχή/Χωριό

Ενημέρωση

Δάσος Δαδιάς

11/2/2020

Γιαννούλη

Δορυφορικός
πομπός

Εκτός ΖΕΠ

21/7/2020

Ραγάδα

Δορυφορικός
πομπός

Κοιλάδα
Φιλιούρι
(GR1130011)

31/10/2020

Μοναστήρι

Δορυφορικός
πομπός

Περιγραφή
Βρέθηκε ένας νεκρός μαυρόγυπας.
Πραγματοποιήθηκαν δυο περιπολίες
στις τελευταίες θέσεις του πουλιού
για τυχόν δηλητηριασμένα δολώματα.
Δεν εντοπίστηκε κάτι επιπλέον (βλ.
την ενότητα 3.1).
Μετά από ενημέρωση από την
οργάνωση Fund for Wild Flora and
Fauna (Βουλγαρία) βρέθηκε ένα νεκρό
όρνιο σε πολύ προχωρημένη σήψη.
Πραγματοποιήθηκαν δυο περιπολίες
για τυχόν δηλητηριασμένα δολώματα.
Δεν εντοπίστηκε κάτι επιπλέον. Δεν
υπήρχαν εμφανείς ενδείξεις για την
αιτία θανάτου του πουλιού. Δεν
πραγματοποιήθηκαν ούτε νεκροψία
ούτε τοξικολογική ανάλυση λόγω της
προχωρημένης σήψης του πουλιού.
Πραγματοποιήθηκε μια περιπολία
ελέγχου μετά από ένδειξη πομπού (ο
οποίος
παρουσίασε
κάποια
καθυστέρηση
για
να
εκδώσει
καινούρια σημεία) ενός μαυρόγυπα
πολύ κοντά σε ανεμογεννήτρια. Δεν
βρέθηκε κάτι. Το πουλί τελικά ήταν
ζωντανό.

Από τα δηλητηριασμένα δολώματα και τα ευρήματα που ήταν σε καλή
κατάσταση (φρέσκο πτώμα) ελήφθησαν δείγματα από τους τοπικούς αγροτικούς
κτηνιάτρους και στάλθηκαν για τοξικολογική ανάλυση στο Κέντρο Κτηνιατρικών
Ιδρυμάτων Αθηνών (5 περιστατικά από 8 συνολικά). Από τα πρώτα αποτελέσματα, έχει
ανιχνευτεί μια παράνομη δραστική ουσία, Bendiocarb, σε ένα περιστατικό (Πίνακας 5).
Δυστυχώς, η πλειοψηφία των τοξικολογικών αναλύσεων δεν είχε ολοκληρωθεί κατά την
περίοδο συγγραφής της παρούσας αναφοράς.
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Πίνακας 5. Αποτελέσματα των τοξικολογικών αναλύσεων από τα περιστατικά που έλαβαν χώρα το 2020.
Ημερομηνία
Περιστατικού
7/1/2020

ΖΕΠ

Περιοχή/Χωριό

Περιγραφή δείγματος

Αποτέλεσμα
τοξικολογικής

Εκτός ΖΕΠ

Κοίλα-Μελία

Δηλητηριασμένα δολώματα

Σε εξέλιξη

11/2/2020

Δάσος Δαδιάς

Γιαννούλη

Στόμαχος μαυρόγυπα

Σε εξέλιξη

13/2/2020

Δέλτα Αχελώου,
Λιμνοθάλασσα
Μεσολογγίου – Αιτωλικού,
Εκβολές Ευήνου, Νήσοι
Εχινάδες, Νήσος Πεταλάς,
Δυτ. Αράκυνθος, Στενά
Κλεισούρας

Ελληνικά

Σπλάχνα όρνιου

Θετικό

3/11/2020

Κοιλάδα Αχελώου και
Όρη Βάλτου

Περδικάκι

Υπολείμματα κτηνοτροφικού ζώου και σπλάχνα όρνιου

Σε εξέλιξη

27/11/2020

Εκτός ΖΕΠ

Ίασμος

Στόμαχος τσοπανόσκυλου

Σε εξέλιξη

Δραστική
ουσία

Bendiocarb

Καθεστώς

Απαγορευμένη
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Σε αυτό το σημείο παρουσιάζονται ενημερωμένα τοξικολογικά αποτελέσματα από περιστατικά που ερευνήθηκαν το 2019 και
συμπεριλαμβάνονται στην ετήσια αναφορά των ΟΣ για το συγκεκριμένο έτος (Βαβύλης et al. 2020), διότι η πλειοψηφία των τοξικολογικών
αναλύσεων δεν είχε ολοκληρωθεί κατά την περίοδο συγγραφής εκείνης της αναφοράς. Έχουν ανιχνευτεί δυο δραστικές ουσίες
φυτοφαρμάκων, το Carbofuran και το Methomyl, τοξικά εντομοκτόνα που το πρώτο έχει αποσυρθεί από την ελληνική αγορά από το 2008 και
το δεύτερο απαγορεύθηκε το 2008 αλλά δόθηκε εκ νέου έγκριση για την κυκλοφορία του τον Ιανουάριο του 2013. Επίσης έχουν ανιχνευτεί
κυανιούχα άλατα και συγκεκριμένα κυανιούχο κάλιο (Πίνακας 6).
Πίνακας 6. Αποτελέσματα των τοξικολογικών αναλύσεων από τα περιστατικά που έλαβαν χώρα το 2019.
Ημερομηνία
Περιστατικού

ΖΕΠ

Περιοχή/Χωριό

Περιγραφή δείγματος

Αποτέλεσμα
τοξικολογικής

12/2/2019

Εκτός ΖΕΠ

Λύρα-Φυλακτό

Στόμαχος μαυρόγυπα

Αρνητικό

22/2 και 3/3/2019

Εκτός ΖΕΠ

Σιδηρώ

Στόμαχος
χρυσαετού
δηλητριασμένο δόλωμα

15-16/3/2019

Κοιλάδα Κομψάτου

Εύθυμο

21/3/2019

Εκτός ΖΕΠ

27/3/2019

Δραστική ουσία

Καθεστώς

Θετικό

Κυανιούχο άλας

Απαγορευμένη χρήση

Στόμαχος όρνιου και κορακιού

Θετικό

Carbofuran

Παράνομο

Λάβαρα

Δηλητριασμένα δολώματα

Θετικό

Κυανιούχο άλας

Απαγορευμένη χρήση

Κοιλάδα Φιλιούρι

Χαράδρα-Νέα Σάντα

Στόμαχος 2 μαυρόγυπων και 2 κοράκιων

Θετικό

Carboforan

Παράνομο

15/7/2019

Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα

Αγία Τριάδα

Στόμαχος 2 κουναβιών

Αρνητικό

22/7/2019

Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα

Καστράκι

Στόμαχος 1 ποιμενικού σκύλου

Μη διαθέσιμο

8 και 10/8/2019

Εκτός ΖΕΠ

Καβησός

Δηλητριασμένο δόλωμα

Θετικό

Methomyl

Περιορισμένη χρήση

υπόλειμμα

από
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25-27/8/2019

Δάσος Δαδιάς

Κοτρωνιά

Στόμαχος αλεπούς, δηλητριασμένο δόλωμα

Θετικό

Methomyl

Περιορισμένη χρήση

13/11/2019

Εκτός ΖΕΠ

Δίκελλα

Δηλητριασμένο δόλωμα

Θετικό

Methomyl

Περιορισμένη χρήση
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3.1. Περιστατικά δηλητηρίασης
Παρακάτω ακολουθεί αναλυτική περιγραφή κάθε περιστατικού δηλητηρίασης.

Θράκη
Κοίλα-Μελία 7/1/2020


Ειδοποίηση: Στις 5 Ιανουαρίου ενημερωθήκαμε από κυνηγούς της περιοχής για ένα
περιστατικό που συνέβη την ίδια μέρα όπου τρία κυνηγόσκυλα βρέθηκαν νεκρά με
εμφανή συμπτώματα δηλητηρίασης. Τα σκυλιά θάφτηκαν με ασφάλεια από τους
ιδιοκτήτες τους. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο νότιο όριο του Ε.Π. Δάσους ΔαδιάςΛευκίμης-Σουφλίου. Πραγματοποιήθηκαν δυο περιπολίες στις 7/1/2020 και
8/1/2020 (Χάρτης 6).



Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Επίλυση προσωπικών αντιδικιών/εξόντωση
κυνηγόσκυλων.



Ευρήματα: 1 αγριόγατα, 1 αλεπού και 1 κουνάβι (Χάρτης 6 με Πίνακα 7 &
Παράρτημα Ια).



Δολώματα: Ναι, 11 δηλητηριασμένα δολώματα, μικρά «κεφτεδάκια» (Χάρτης 6 με
Πίνακα 7 & Παράρτημα Ια).



Μήνυση: Ναι, από το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης.



Ειδοποιήθηκαν: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τμήμα Κτηνιατρικής
Έβρου, Δ/νση Δασών Έβρου, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους ΔαδιάςΛευκίμης-Σουφλίου (Φ.Δ. Ε.Π. Δαδιάς), Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης.



Παρουσία υπηρεσίας: Ένας δασοφύλακας του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης και
δυο θηροφύλακες του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης.



Τοξικολογικές αναλύσεις: Ναι. Όλα τα ευρήματα συλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν
από τον δασοφύλακα και τους θηροφύλακες στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Έβρου για
να σταλθούν για τοξικολογική ανάλυση και λύσσα.



Τοξικολογικά αποτελέσματα: Σε εξέλιξη.



Κοντινότερη φωλιά ασπροπάρη, μαυρόγυπα ή όρνιου: Το περιστατικό απέχει 10
χιλιόμετρα αντίστοιχα από τη φωλιά ασπροπάρη, 2,1 χιλιόμετρα από την
αναπαραγωγική αποικία του μαυρόγυπα στο Ε.Π. Δάσους Δαδιάς-Λευκίμμης-
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Σουφλίου και 15,6 χιλιόμετρα από τη θέση φωλιάσματος του όρνιου στην περιοχή
Άβαντα.

Πίνακας 7. Αριθμός στον χάρτη 6 και περιγραφή του κάθε ευρήματος.
Αριθμός
στον
χάρτη

Περιγραφή

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Δηλητηριασμένο δόλωμα
Αγριόγατα και δηλητηριασμένο δόλωμα
Δηλητηριασμένο δόλωμα
Δηλητηριασμένο δόλωμα
Δηλητηριασμένο δόλωμα
Αλεπού
Δηλητηριασμένο δόλωμα
Κουνάβι
Δηλητηριασμένο δόλωμα
Δηλητηριασμένο δόλωμα
Δηλητηριασμένο δόλωμα
Δηλητηριασμένο δόλωμα
Δηλητηριασμένο δόλωμα

Χάρτης 6. Δυο περιπολίες με εκπαιδευμένο σκύλο στις 7/1/2020 (κόκκινη γραμμή, 15,2 χλμ) και στις
8/1/2020 (πράσινη γραμμή 7,7 χλμ) με τις θέσεις των ευρημάτων και τα νότιο όριο του Ε.Π. Δάσους
Δαδιάς (λευκή γραμμή).
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Γιαννούλη 11/2/2020


Ειδοποίηση: Δορυφορικός πομπός ενός μαυρόγυπα ο οποίος εξέπεμπε συνεχόμενο
σήμα από το ίδιο σημείο από τις 9 Φεβρουαρίου. Πραγματοποιήθηκαν δυο
περιπολίες με χρήση του εκπαιδευμένου σκύλου (Χάρτης 7) στις 11/2/2020 και
12/2/2020 συνοδεία υπάλληλου Φ.Δ. Ε.Π. Δαδιάς για εύρεση πιθανής αιτίας
δηλητηρίασης του πουλιού στις περιοχές που: α) βρέθηκε το πουλί (11/02/2020)
και β) επισκέφτηκε τελευταία το πουλί (9/2/2020) πριν το σημείο όπου βρέθηκε
νεκρό, ένδειξη πομπού (12/02/2020). Μετά από τον έλεγχο των περιοχών δεν
βρέθηκαν άλλα ευρήματα.



Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Άγνωστη.



Ευρήματα: 1 μαυρόγυπας (Χάρτης 7 & Παράρτημα Ιβ). Ο μαυρόγυπας ήταν
δακτυλιωμένος με πλαστικό δακτυλίδι ΗΕΑ στο αριστερό πόδι, μεταλλικό δακτυλίδι
M900455 στο δεξί πόδι και με ταμπέλα σήμανσης φτερού Ε5 (αριστερό φτερό). Είχε
γεννηθεί το 2017 στο Ε.Π. Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου και την ίδια χρονιά
δακτυλιώθηκε από εξειδικευμένο προσωπικό του Φ.Δ. Ε.Π. Δαδιάς.



Δολώματα: Όχι.



Μήνυση: Όχι.



Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Σουφλίου, Διεύθυνση Δασών Έβρου, Κτηνιατρικό Κέντρο
Σουφλίου, Κυνηγετικός Σύλλογος Σουφλίου.



Παρουσία υπηρεσίας: Ένας υπάλληλος του Φ.Δ. Ε.Π. Δαδιάς.



Τοξικολογικές αναλύσεις: Ναι. Ο νεκρός μαυρόγυπας συλλέχθηκε και μεταφέρθηκε
στις εγκαταστάσεις του Φ.Δ. Ε.Π. Δαδιάς και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο
Κτηνιατρικό Κέντρο Σουφλίου για νεκροψία και συλλογή απαραιτήτων δειγμάτων
και αποστολή τους για τοξικολογικές αναλύσεις.



Τοξικολογικά αποτελέσματα: Σε εξέλιξη.
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Κοντινότερη φωλιά ασπροπάρη, μαυρόγυπα ή όρνιου: Το περιστατικό απέχει 6
χιλιόμετρα αντίστοιχα από τη φωλιά ασπροπάρη, 5,2 χιλιόμετρα από την
αναπαραγωγική αποικία του μαυρόγυπα στο Ε.Π. Δάσους Δαδιάς-ΛευκίμμηςΣουφλίου και 36,8 χιλιόμετρα από τη θέση φωλιάσματος του όρνιου στην περιοχή
Άβαντα.

Χάρτης 7. Μια περιπολία του εκπαιδευμένου σκύλου στις 11/02/2020 (κόκκινη γραμμή 1,7 χλμ) και
σημείο εύρεσης του μαυρόγυπα και δεύτερη περιπολία στις 12/02/2020 (πράσινη γραμμή 4,8 χλμ)
στο τελευταίο σημείο που επισκέφτηκε το πουλί στις 9 Φεβρουαρίου.

Ίασμος 27/11/2020


Ειδοποίηση: Την Πέμπτη στις 26 Νοεμβρίου ενημερωθήκαμε από κτηνοτρόφο του
Ιάσμου ότι την προηγούμενη μέρα βρέθηκε νεκρό ένα τσοπανόσκυλό του στην
περιοχή καθημερινής βόσκησης. Επίσης ο ίδιος δήλωσε ότι αγνοείται ακόμα ένα
τσοπανόσκυλο και άλλα δυο γύρισαν στο μαντρί του με συμπτώματα εξάντλησης.
Μάλιστα το ένα αναγκάστηκε να το μεταφέρει σε κτηνίατρο. Στις 27 Νοεμβρίου,
μετά από την ενημέρωση δυο υπηρεσιών: Δασονομείο και Αγροτικό Κτηνίατρο
Ιάσμου, η ΟΣ πραγματοποίησε δυο περιπολίες στην περιοχή (Χάρτης 8). Το νεκρό
τσοπανόσκυλο ήταν μολοσσός Ηπείρου, ανήκε στο δίκτυο καλών σκύλων φύλαξης
κοπαδιών της Θράκης, γεννήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2020 στην περιοχή Φλώρινας
και παραχωρήθηκε δωρεάν ως κουτάβι στον κτηνοτρόφο στις 10 Μαρτίου 2020. Το
δίκτυο καλών σκύλων φύλαξης κοπαδιών στη Θράκη έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο
του Προγράμματος LIFE «Νέα ζωή για τον Ασπροπάρη, με σκοπό να μειωθούν οι
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επιθέσεις από λύκους στα κτηνοτροφικά ζώα. Το συγκεκριμένο δίκτυο
υποστηρίζεται από ένα άλλο μεγάλο δίκτυο κτηνοτρόφων της Βόρειο-δυτικής
Ελλάδας σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ».


Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Άγνωστη.



Ευρήματα: 1 τσοπανόσκυλο (Χάρτης 8 & Παράρτημα Ιγ).



Δολώματα: Όχι.



Μήνυση: Όχι.



Ειδοποιήθηκαν: Διεύθυνση Δασών Ροδόπης, Δασονομείο Ιάσμου, Δ/νση Αγροτική
Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αγροτικό Κτηνιατρείο Ιάσμου,
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Νέστου, Βιστωνίδας- Ισμαρίδας και
Θάσου, Δήμος Ιάσμου.



Παρουσία υπηρεσίας: Όχι.



Τοξικολογικές αναλύσεις: Ναι. Την ίδια μέρα το νεκρό τσοπανόσκυλο μεταφέρθηκε
στο Αγροτικό Κτηνιατρείο όπου συλλέχθηκαν τα απαραίτητα δείγματα για την
τοξικολογική ανάλυση και στις 30 Νοεμβρίου στάλθηκαν στο εργαστήριο στην
Αθήνα.



Τοξικολογικά αποτελέσματα: Σε εξέλιξη.



Κοντινότερη φωλιά ασπροπάρη, μαυρόγυπα ή όρνιου: Το περιστατικό απέχει 12,4
χιλιόμετρα αντίστοιχα από τη φωλιά ασπροπάρη, πάνω από 100 χλμ από την
αναπαραγωγική αποικία του μαυρόγυπα στο Ε.Π. Δάσους Δαδιάς-ΛευκίμμηςΣουφλίου και 12,1 χιλιόμετρα από τη θέση φωλιάσματος του όρνιου στην περιοχή
Θρακικών Μετέωρων.
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Χάρτης 8. Δυο περιπολίες (πράσινη γραμμή 3,2 χλμ και κόκκινη γραμμή 2,6 χλμ) και σημείο εύρεσης
νεκρού τσοπανόσκυλου στις 27/11/2020.

Κεντρική Ελλάδα και Ήπειρος και έκτακτες έρευνες στη Δυτική
Ελλάδα
Ελληνικά Αιτωλοακαρνανίας 13/2/2020


Ειδοποίηση: Ειδοποιηθήκαμε από Δασολόγο του Δασαρχείου Ιωαννίνων ότι το
Σάββατο 8/2/2020 είχε εντοπιστεί στην περιοχή του Μέσα Πηγαδιού Μεσολογγίου
ένα (1) ζωντανό όρνιο που εμφάνιζε συμπτώματα δηλητηρίασης. Το εν λόγω όρνιο
διακομίστηκε την ίδια μέρα σε Κτηνίατρο από τον οικείο Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ)
Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων. Επίσης ενημερωθήκαμε ότι την
τρέχουσα μέρα εντοπίστηκε από Θηροφύλακα στην περιοχή του Κεφαλόβρυσου
Μεσολογγίου ακόμη ένα (1) όρνιο με συμπτώματα δηλητηρίασης. Το εν λόγω πουλί
δεν κατέστη δυνατό να πιαστεί και πέταξε με κατεύθυνση δυτικά. Τη Δευτέρα
10/2/2020 επισκεφτήκαμε την περιοχή σε συνεργασία με το πρόγραμμα LIFE IP 4
Natura του οποίου είναι εταίρος η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ. Χωριστήκαμε σε τρεις ομάδες
με τη συνδρομή του Φορέα Διαχείρισης, της Θηροφυλακής και εθελοντών της
ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ. Ο ειδικός σκύλος δεν χρησιμοποιήθηκε καθώς δεν κατέστη
δυνατό να οριστεί μια ύποπτη περιοχή. Στις 11/2/2020 ενημερωθήκαμε από τον
ανωτέρω Δασολόγο του Δασαρχείου Ιωαννίνων ότι ακόμη δύο (2) όρνια είχαν
εντοπιστεί στην περιοχή, το ένα νεκρό και το άλλο με συμπτώματα δηλητηρίασης.
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Στις 12/2/2020 κτηνοτρόφοι του δικτύου «Φίλων του Ασπροπάρη» του
Προγράμματος LIFE «Ζωή για τον Ασπροπάρη» μας ειδοποίησαν ότι σε
κτηνοτροφική σελίδα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ένας συνάδελφος τους
κτηνοτρόφος είχε εντοπίσει σε δασική περιοχή κοντά στα Ελληνικά
Αιτωλοακαρνανίας δύο (2) νεκρά όρνια. Ειδοποιήσαμε τον οικείο Φορέα
Διαχείρισης ο οποίος άμεσα πραγματοποίησε επιτόπια έρευνα μαζί με εθελοντές
της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ κατά την οποία εντοπίστηκαν συνολικά οκτώ (8) νεκρά όρνια
στην εν λόγω περιοχή. Στις 13/2/2020 επισκεφτήκαμε την περιοχή. Κατά την
περιπολία εντοπίσαμε τρεις (3) νεκρές προβατίνες. Στις 24/2/2020 εντοπίστηκαν
από τη Δασική υπηρεσία ακόμη δύο (2) νεκρά όρνια, εκ των οποίων το ένα έφερε
δορυφορικό πομπό από την Κροατία. Η σήψη των ζώων συνάδει με την ημερομηνία
θανάτου των προηγούμενων ζώων. Ο απολογισμός του εν λόγω περιστατικού ήταν
συνολικά δεκατρία (13) όρνια από τα οποία τα έντεκα (11) νεκρά και τα δύο (2)
ζωντανά.


Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Έλεγχος πληθυσμού λύκου.



Ευρήματα: Όχι.



Δολώματα: Ναι 3 προβατίνες στο σημείο όπου βρέθηκαν τα 8 νεκρά όρνια από τον
ΦΔ. Πληροφορήσαμε την οικεία Δασική Υπηρεσία για τις ακριβείς τοποθεσίες τους
αλλά μας ενημέρωσαν ότι λόγω της σήψης των προβατίνων και την έλλειψη
υλικοτεχνικού εξοπλισμού δεν ήταν δυνατή η λήψη δειγμάτων (Χάρτης 9 & 10 &
Παράρτημα Ιδ).



Μήνυση: Ναι.



Ειδοποιήθηκαν: Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών
Ορέων, Δασαρχείο Μεσολογγίου, Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας,
Θηροφυλακή, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.



Παρουσία υπηρεσίας: Ναι, Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας ΜεσολογγίουΑκαρνανικών Ορέων, Δασαρχείο Μεσολογγίου, Θηροφυλακή.



Τοξικολογικές αναλύσεις: Ναι. Δείγματα από το ένα νεκρό όρνιο στάλθηκαν από
Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων για
τοξικολογικές αναλύσεις.



Τοξικολογικά αποτελέσματα: Bendiocarb.



Κοντινότερη φωλιά ασπροπάρη ή όρνιου: Δεν υπάρχει κοντινή επικράτεια
ασπροπάρη (>100km). Το περιστατικό απέχει 5 χιλιόμετρα από την αποικία όρνιων
στην περιοχή της Κλεισούρας.
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Χάρτης 9. Συνολική εικόνα του περιστατικού δηλητηρίασης που διαδραματίστηκε στην περιοχή των
Ελληνικών Αιτωλοακαρνανίας από τις 9/2/2020 έως τις 24/2/2020. Στον χάρτη φαίνονται οι θέσεις
των πρώτων 11 όρνιων που βρέθηκαν.

Χάρτης 10. Μια περιπολία στις 13/2/2020 (κόκκινη γραμμή, 3,6 χλμ). Φαίνονται τα σημεία όπου
εντοπίστηκαν οι τρεις (3) νεκρές προβατίνες κατά την επιτόπια έρευνα καθώς και τα σημεία όπου
εντοπίστηκαν τα οκτώ (8) νεκρά όρνια την προηγούμενη μέρα (12/2/2020).
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Καλλιθέα Καλαμπάκας 23/4/2020


Ειδοποίηση: Στις 22 Απριλίου ενημερωθήκαμε από κτηνοτρόφο της περιοχής ότι
στις 18/4 είχε εμφανίσει συμπτώματα δηλητηρίασης ένα σκύλος δικιάς του
ιδιοκτησίας καθώς και δύο (2) σκύλοι γειτονικού κτηνοτρόφου. Από το σύνολο των
τριών (3) ζώων τα δύο επέστρεψαν στους στάβλους τους ενώ το ένα αγνοούταν.



Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Τοπικές αντιδικίες, εξόντωση ποιμενικών σκύλων.



Ευρήματα: Ναι, ένας (1) ποιμενικός σκύλος με εμφανή σημάδια δηλητηρίασης
(Χάρτης 11 & Παράρτημα Ιε).



Δολώματα: Όχι.



Μήνυση: Όχι, δεν το επιθυμούσε ο ιδιοκτήτης του σκύλου.
Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Καλαμπάκας, πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας.



Παρουσία υπηρεσίας: Όχι.



Τοξικολογικές αναλύσεις: Όχι, η κατάσταση σήψης του ζώου δεν επέτρεψε την
λήψη δείγματος.



Κοντινότερη φωλιά ασπροπάρη: Το περιστατικό απέχει περίπου 5χλμ από ενεργή
επικράτεια ασπροπάρη.
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Χάρτης 11. Μία περιπολία στις 23/4/2020 (κόκκινη γραμμή, 5,7 χλμ) και το σημείο όπου εντοπίστηκε ο
νεκρός σκύλος.

Νέα Ζωή Καλαμπάκας 8/6/2020


Ειδοποίηση: Στις 7/6 ειδοποιηθήκαμε από κτηνοτρόφο της περιοχής ότι για κάποιες
μέρες έλειπαν δύο (2) ποιμενικοί του σκύλοι. Τον ένα μάλιστα σκύλο, τον είχε
αποκτήσει ως κουτάβι ο εν λόγω κτηνοτρόφος στο πλαίσιο του προαναφερόμενου
δικτύου καλών σκύλων φύλαξης κοπαδιών που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του
Προγράμματος LIFE «Νέα ζωή για τον Ασπροπάρη.



Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Τοπικές αντιδικίες, εξόντωση ποιμενικών σκύλων.



Ευρήματα: Ναι, δύο (2) ποιμενικοί σκύλοι με εμφανή σημάδια δηλητηρίασης
(Χάρτης 12, Παράρτημα Ιστ).



Δολώματα: Όχι.



Μήνυση: Όχι.



Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Καλαμπάκας.



Παρουσία υπηρεσίας: Όχι.
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Τοξικολογικές αναλύσεις: Όχι, η κατάσταση σήψης των ζώων δεν επέτρεψε την
λήψη δείγματος.



Κοντινότερη φωλιά ασπροπάρη: Το περιστατικό απέχει περίπου 5χλμ από ενεργή
επικράτεια ασπροπάρη.

Χάρτης 12. Μία περιπολία στις 8/6/2020 (κόκκινη γραμμή, 1,5 χλμ) και το σημείο όπου εντοπίστηκαν οι
νεκροί σκύλοι

Περδικάκι Όρεων Βάλτου 3/11/2020


Ειδοποίηση: Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020, το απόγευμα, ενημερωθήκαμε από
Δασολόγο του Δασαρχείου Ιωαννίνων, ότι ένα (1) όρνιο που έφερε δορυφορικό
πομπό είχε εντοπιστεί νεκρό, πιθανά δηλητηριασμένο, από Δασοφύλακα του
Δασαρχείου Αμφιλοχίας, σε περιοχή ανάμεσα από το χωριό Περδικάκι και
Βρουβιανά του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Επίσης ενημερωθήκαμε ότι το νεκρό ζώο
παραδόθηκε για φύλαξη έως ότου σταλεί για τοξικολογικές αναλύσεις στον Φορέα
Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων που διαθέτει
καταψύκτη. Αφού μας εστάλησαν τα δεδομένα πτήσης του πουλιού μελετήσαμε τις
τελευταίες του κινήσεις πριν αυτό καταλήξει. Διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω ζώο
πέρασε τη νύχτα σε οροπέδιο Νότια από το χωριό Περδικάκι. Το πρωί της
30/10/2020 πέταξε από την κούρνια του και πήγε σε ένα σημείο περίπου 300μ
μακριά όπου και προσγειώθηκε. Έπειτα από εκείνο το σημείο ξανά πέταξε και
κατέληξε στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρό (Χάρτης 13). Αφού επικοινωνήσαμε με
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Δασολόγο του Δασαρχείου Αμφιλοχίας, την επόμενη μέρα (3/11/2020) το πρωί,
επισκεφτήκαμε την περιοχή. Αρχικά η ΟΣ συναντήθηκε με Δασοφύλακα του
Δασαρχείου Αμφιλοχίας και αμφότεροι κινηθήκαμε προς το χωριό Περδικάκι ώστε
να πραγματοποιηθεί έρευνα πεδίου στο οροπέδιο όπου κοιμήθηκε το τελευταίο
του βράδυ το όρνιο. Η ΟΣ ξεκίνησε την έρευνα, ενώ ο Δασοφύλακας περίμενε στο
αυτοκίνητο να ειδοποιηθεί σε περίπτωση που εντοπίζονταν ευρήματα. Ωστόσο
κατά τη διάρκεια της έρευνας ο Δασοφύλακας μας ενημέρωσε ότι τον κάλεσαν από
την υπηρεσία του και έπρεπε να φύγει χωρίς να προλάβει να έρθει στο σημείο των
ευρημάτων. Επομένως, τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στον καταψύκτη του Φορέα
Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων.


Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Έλεγχος πληθυσμού λύκου.



Ευρήματα: Όχι.



Δολώματα: Ναι, υπόλειμμα ενός (1) κατσικιού στο σημείο όπου προσγειώθηκε το
Όρνιο πριν την τελευταία του πτήση (Χάρτης 14 & Παράρτημα Ιζ).



Μήνυση: Άγνωστο.



Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Αμφιλοχίας, Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας,
Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων, Εθνικό
Πάρκο Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων, Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.



Παρουσία υπηρεσίας: Ναι, Δασαρχείο Αμφιλοχίας αλλά όχι καθ’ όλη την διάρκεια
της έρευνας.



Τοξικολογικές αναλύσεις: Ναι. Το νεκρό όρνιο και τα υπολείμματα του κατσικιού
στάλθηκαν από τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών
Ορέων στο ΚΚΥΙ για τοξικολογικές αναλύσεις .



Τοξικολογικά αποτελέσματα: Σε εξέλιξη.



Κοντινότερη φωλιά ασπροπάρη ή όρνιου: Δεν υπάρχει κοντινή επικράτεια
ασπροπάρη (>100km). Το περιστατικό απέχει 3,3 χιλιόμετρα από την αποικία
όρνιων στην περιοχή του Εμπεσσού.
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Χάρτης 13. Γενικότερη άποψη της περιοχής και οι τελευταίες κινήσεις του Όρνιου πριν καταλήξει νεκρό.

Χάρτης 14. Μία (1) περιπολία (με κόκκινη γραμμή 1,8χλμ) στις 3/11/2020 στην περιοχή που προσγειώθηκε
τελευταία φορά το Όρνιο. Φαίνεται και το σημείο όπου βρέθηκαν τα υπολείμματα του κατσικιού.
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Καλλιθέα Καλαμπάκας 7/12/2020


Ειδοποίηση: Μας ενημέρωσε κτηνοτρόφος της περιοχής στις 5/12 ότι δύο σκύλοι
του έλειπαν ενώ άλλοι δύο εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης στον στάβλο,
αλλά τελικά δεν κατέληξαν. Στις 7/12/2020 πραγματοποιήσαμε έρευνα στην
περιοχή.



Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Τοπικές αντιδικίες, εξόντωση ποιμενικών σκύλων.



Ευρήματα: Ναι, ένας (1) ποιμενικός σκύλος εντοπίστηκε κατά την προσέγγιση στην
περιοχή πριν την χρήση του σκύλου (Χάρτης 15, Παράρτημα Ιη).



Δολώματα: Όχι. Η παρουσία πολλών ζωντανών σκύλων στην ευρύτερη περιοχή
υποδεικνύει ότι πιθανά τα δολώματα που τοποθετήθηκαν ήταν σε μικρή ποσότητα
ή δόθηκαν άμεσα στα εν λόγω σκυλιά.



Μήνυση: Ναι, κατά αγνώστου από τον ιδιοκτήτη του σκύλου.



Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Καλαμπάκας, Αστυνομικό τμήμα Καλαμπάκας.



Παρουσία υπηρεσίας: Όχι.



Τοξικολογικές αναλύσεις: Όχι, ο ιδιοκτήτης του σκύλου μετέφερε το νεκρό ζώο στο
Αγροτικό Κτηνιατρείο Καλαμπάκας, αλλά τον ενημέρωσαν ότι επειδή ήταν νεκρό για
δύο μέρες αδυνατούσαν να πάρουν δείγμα.



Κοντινότερη φωλιά ασπροπάρη: Το περιστατικό απέχει περίπου 5,5χλμ από ενεργή
επικράτεια ασπροπάρη.
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Χάρτης 15. Περιπολία του εκπαιδευμένου σκύλου (κόκκινη γραμμή 2,4 χλμ) και το σημείο εύρεσης
νεκρού ποιμενικού σκύλου στις 7/12/2020.
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5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα Ι
Παράρτημα Iα. Φωτογραφίες με νεκρό κουνάβι, αλεπού, αγριόγατα και δηλητηριασμένα
δολώματα που εντοπίστηκαν στην περιοχή Κοίλα-Μελία στις 7/1/2020.
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Παράρτημα Iβ. Φωτογραφίες με νεκρό μαυρόγυπα που εντοπίστηκε στην περιοχή
Γιαννούλης στις 11/2/2020.
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Παράρτημα Iγ. Φωτογραφία με νεκρό τσοπανόσκυλο που εντοπίστηκε στην περιοχή
Ιάσμου στις 27/11/2020.
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Παράρτημα Iδ. Φωτογραφίες με τις 3 νεκρές προβατίνες που βρέθηκαν στα Ελληνικά
Αιτωλοακαρνανίας στις 13/2/2020.
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Παράρτημα Iε. Φωτογραφία με τον νεκρό σκύλο που βρέθηκε στην Καλλιθέα Καλαμπάκας
στις 23/4/2020.

Παράρτημα Iστ. Φωτογραφία με τον έναν νεκρό σκύλο που βρέθηκε στην Νέα Ζωή στις
8/6/2020.
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Παράρτημα Iζ. Φωτογραφία με υπόλειμμα κατσικιού που πιθανώς χρησιμοποιήθηκε ως
δόλωμα, στο Περδικάκι Αιτωλοακαρνανίας στις 3/11/2020.
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Παράρτημα Iη. Φωτογραφία με έναν νεκρό σκύλο στην Καλλιθέα Καλαμπάκας στις
07/12/2020.

41

