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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 ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας και του WWF Ελλάς στην Κεντρική 

Ελλάδα, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα και τη Θράκη αντίστοιχα το 2021. 

Η κύρια 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 Aσπροπάρης και οι άλλοι 

δύο 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 οι ΟΣ πραγματοποίησαν 

περιπολίες ανίχνευσης νεκρών ή τραυματισμένων Μαυρόγυπων ή Όρνιων με 

τοποθετημένους δορυφορικούς πομπούς. 

Το 2021 διεξήχθησαν συνολικά 43 περιπολίες, 28 περιπολίες στην Κεντρική 

Ελλάδα, Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα και 15 στη Θράκη. Αθροιστικά, οι χειριστές των 

σκύλων κάλυψαν περίπου 125 χιλιόμετρα. Συνολικά, ερευνήθηκαν 11 περιστατικά 

δηλητηρίασης ενώ στις 12 από τις 43 περιπολίες βρέθηκαν ευρήματα. Από αυτά, τα 3 

αφορούσαν Μαυρόγυπες (27% των ευρημάτων), 2 τσοπανόσκυλα (18% των ευρημάτων), 2 

Αλεπούδες (18% των ευρημάτων), 1 Στικταετό (9% των ευρημάτων), 1 Καλαμόκιρκο (9% 

των ευρημάτων), 1 Accipiter sp. (9% των ευρημάτων) και 1 Αγριόγατα (9% των ευρημάτων). 

Όσον αφορά τα δηλητηριασμένα δολώματα εντοπίστηκαν συνολικά 12, όπου σε κάποιες 

περιπτώσεις βρέθηκε ολόκληρο πτώμα κτηνοτροφικού ζώου, σε κάποιες ολόκληρα 

κοτόπουλα, ενώ σε μία περίπτωση βρέθηκαν μικρά κομμάτια κρέατος. Βάσει της εμπειρίας 

που έχουν αποκτήσει οι ΟΣ στις περιοχές τους και σύμφωνα με τις μαρτυρίες των τοπικών 

κατοίκων, οι πιθανοί λόγοι χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων ήταν: εξόντωση 

αρκούδας, αλεπούς ή 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 (8 περιστατικά από 11 συνολικά). Δυστυχώς, καμία 

τοξικολογική ανάλυση δεν είχε ολοκληρωθεί κατά την περίοδο συγγραφής της παρούσας 

αναφοράς. 
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SUMMARY 

This technical report presents the results for 2021 of the Αntipoison Dog Units of the 

Hellenic Ornithological Society and WWF Greece working in Central Greece, Epirus, Western 

Greece and Thrace respectively. 

The main 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/associations and civilians. Additionally, several 

patrols were conducted in order to detect dead or injured Cinereous or Griffon vultures 

tagged with satellite transmitters.       

In 2021, 43 patrols were conducted -28 in Central Greece, Epirus and Western 

Greece and 15 in Thrace-, during which the dog handlers covered a total of 125 km. 11 

different poisoning incidents were investigated, while poison baits and/or dead animals 

were found in 12 out of 43 patrols. In total, 11 poisoned animals were detected: 3 Cinereous 

Vultures (27% of total findings), 2 shepherd dogs (18% of the findings), 2 foxes (18% of total 

findings), 1 Greater Spotted Eagle (9% of total findings), 1 Marsh Harrier (9% of total 

findings), 1 Accipiter sp. (9% of total findings) and 1 wildcat (9% of total findings). Moreover, 

a total of 12 poison baits were detected, varying from a whole animal carcass, to a whole 

chicken while in one case small pieces of meat were used. 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 bear, fox, wolf and personal 

disputes/ extermination of shepherd or hunting dogs.  

The samples were taken from poison baits and fresh carcasses by the local public 

vets and sent for toxicological analyses (8 out of 11 incidents). Unfortunately, at the time of 

the compilation of the present report none of the toxicological analysis had 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 ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας και του WWF Ελλάς στην Κεντρική 

Ελλάδα, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα και τη Θράκη αντίστοιχα το 2021.   

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 παγκόσμια 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 της 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 τον Μάρτιο του 2014 και έκτοτε συνεχίζουν 

αδιάκοπα να επιχειρούν στην ελληνική ύπαιθρο, πρώτα στο πλαίσιο του Προγράμματος 

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, ορισμένος αριθμός περιπολιών εντάχθηκε 

στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE14 NAT/NL/000901 με τίτλο «Προστασία του 

Μαυρόγυπα και του Όρνιου στα βουνά της Ροδόπης», ενώ κάποιες περιπολίες της ΟΣ της 

Κεντρικής Ελλάδας, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας εντάχτηκαν στο πρόγραμμα LIFE IP 4 

NATURA (LIFE16 IPE/GR/000002). Επίσης οι ΟΣ πραγματοποίησαν έκτακτες περιπολίες 

ανίχνευσης νεκρών ή τραυματισμένων Μαυρόγυπων ή Όρνιων στα οποία είχαν 

τοποθετηθεί δορυφορικοί πομποί στο πλαίσιο είτε του LIFE14 NAT/NL/000901 είτε άλλων 

προγραμμάτων. 
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2.1. Περιοχή μελέτης 

Η βασική 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 οι περιοχές έρευνας επεκτάθηκαν εκτός των 

προαναφερόμενων περιοχών όπως για παράδειγμα σε ΖΕΠ της περιοχής των Αγράφων ή 

του Μεσολογγίου. 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 τη 

μοναδική ενεργή επικράτεια του Ασπροπάρη το 2021. 
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Χάρτης 2. Περιοχή μελέτης στη Θράκη με 5 ΖΕΠ του δικτύου NATURA 2000 και πέντε ενεργές επικράτειες του 

Ασπροπάρη, ενεργές φωλιές του Όρνιου και αποικία του Μαυρόγυπα το 2021. 

 

2.2. Ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων και ζώων 

Κάθε αποστολή των ΟΣ για την ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων απαιτούσε 

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, ή ιδιωτικούς υπαλλήλους άλλων 

περιβαλλοντικών οργανώσεων, 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/ αλουμινόχαρτο/ πλαστικό δοχείο 

ανάλογα με το εύρημα, 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 Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών) έως 

ότου αυτά αποσταλούν για τις κατάλληλες τοξικολογικές εξετάσεις. Σε περίπτωση 

ευρημάτων όπως ετικέτες, κούτες κ.λπ., που χρειάζονταν εγκληματολογικές αναλύσεις (π.χ. 

δακτυλικά αποτυπώματα) αυτά προωθούνταν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ 

από την προανακριτική αρχή.  
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το 2021 διεξήχθησαν συνολικά 43 περιπολίες και αθροιστικά οι χειριστές των 

σκύλων κάλυψαν περίπου 125 χιλιόμετρα (Πίνακας 1 Χάρτες 3, 4, 5). Η ομάδα της Θράκης 

πραγματοποίησε 15 περιπολίες καλύπτοντάς περίπου 72 χλμ εκ των οποίων 7 στη ΖΕΠ του 

Δάσους Δαδιάς (GR1110002), 2 στη ΖΕΠ του Νότιου Δασικού Συμπλέγματος (GR1110009) 

και 6 εκτός ΖΕΠ (Χάρτης 4). Η ομάδα της Κεντρική Ελλάδας & Ηπείρου πραγματοποίησε 

συνολικά 28 περιπολίες καλύπτοντας περίπου 53 χλμ. Στην ευρύτερη περιοχή των ΖΕΠ του 

Προγράμματος η ομάδα πραγματοποίησε 23 περιπολίες (Πίνακας 1, Χάρτης 3) και 

συγκεκριμένα 17 στην ΖΕΠ Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα (GR1440005), 1 στην ΖΕΠ Όρη 

Όρλιακας και Τσούργιακας (GR1310004), μία στην ΕΖΔ Όρος Κερκέτιο (Κόζιακας) 

(GR1440002), 1 στην ΕΖΔ Περιοχή Μετσόβου (Ανήλιο-Κατάρα) (GR2130006), 1 στη ΖΕΠ/ΕΖΔ 

Όρος Λάκμος (Περιστέρι) (GR2130007) και 2 σε περιοχές εκτός ΖΕΠ ή ΕΖΔ. Επιπλέον η 

ομάδα πραγματοποίησε 5 περιπολίες σε περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας όπου 

απαντούν Όρνια σε συνεργασία και στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE IP 4 NATURA 

(LIFE16 IPE/GR/000002). Συγκεκριμένα, πραγματοποίησε 1 περιπολία στο Όρος Βαράσοβα 

(GR2310005), 1 στο Όρος Αράκυνθος και Στενά Κλεισούρας (GR2310010), 1 στο Δέλτα 

Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού, Εκβολές Ευήνου, Νήσοι Εχινάδες, 

Νήσος Πεταλάς, Δυτ. Αράκυνθος, Στενά Κλεισούρας (GR2310015), 1 στα Όρη Άγραφα 

(GR2430002) και 1 εκτός ΖΕΠ/ΕΖΔ (Γραμμένη Οξυά) (Χάρτης 5). Οι συγκεκριμένες 

περιπολίες πραγματοποιήθηκαν είτε λόγω κάποιου έκτακτου περιστατικού (δηλητηρίαση 

Όρνιου) είτε προληπτικά σε περιοχές όπου είτε είχαν δηλητηριαστεί Όρνια στο παρελθόν, 

είτε αποτελούν σημαντικές περιοχές γι’ αυτά.  

Συνολικά, ερευνήθηκαν 11 περιστατικά δηλητηρίασης και στις 12 από τις 43 
περιπολίες βρέθηκαν ευρήματα. Από αυτά, τα 11 ήταν νεκρά ζώα τα οποία 
ταυτοποιήθηκαν ως δηλητηριασμένα. Τα είδη που βρέθηκαν νεκρά ήταν: 3 Μαυρόγυπες1 
(27% των ευρημάτων), 2 τσοπανόσκυλα (18% των ευρημάτων), 2 αλεπούδες (18% των 
ευρημάτων), 1 Στικταετός (9% των ευρημάτων), 1 Καλαμόκιρκος (9% των ευρημάτων), 1 
Accipiter sp.2 (9% των ευρημάτων) και 1 Αγριόγατα (9% των ευρημάτων). 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: ο έλεγχος του 
πληθυσμού της αρκούδας, της αλεπούς και του λύκου και η επίλυση προσωπικών 
αντιδικιών/εξόντωση ποιμενικών σκύλων ή κυνηγόσκυλων.  

                                                            

1 Ένας Μαυρόγυπας βρέθηκε στις 23/12/2021 με ενδείξεις δηλητηρίασης, όμως πολύ πιθανόν το πουλί δηλητηριάστηκε 

σε άλλη περιοχή από το σημείο όπου εντοπίστηκε (τηλε-δηλητηρίαση). 

2 Βρέθηκαν μόνο υπολείμματα (πόδια μαζί με ουρά και αρκετά πούπουλα), πιθανόν Ξεφτέρι. 
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Πίνακας 1. Αριθμός περιπολιών, δηλητηριασμένων δολωμάτων (δδ) και δηλητηριασμένων ζώων (δ. ζώων) 
που εντοπίστηκαν από τις ΟΣ της Κεντρικής Ελλάδας, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και της Θράκης ανά ΖΕΠ ή 

ΕΖΔ το 2021. 

Ενότητες 

περιοχής 

μελέτης 
ΖΕΠ ή ΕΖΔ Κωδικός 

Αριθμός 
περιπολιών Χλμ 

Αριθμός 
περιπολιών 

με 
ευρήματα 

Αρ. δ. 
ζώων Είδη 

Αριθμός 
δδ 

Κ
εν

τρ
ικ

ή
 Ε

λλ
ά

δ
α

, Ή
π

ει
ρ

ο
 κ

α
ι 

Δ
υ

τι
κή

 Ε
λλ

ά
δ

α
 

Αντιχάσια Όρη και 
Μετέωρα 

GR1440005 17 28,4 1 1 1 αλεπού 0 

Κερκέτιο Όρος 
(Κόζιακας) 

GR1440002 1 2 0 0  0 

Όρη Όρλιακας και 
Τσούργιακας 

GR1310004 1 3,7 1 0  8 

Περιοχή Μετσόβου 
(Ανήλιο-Κατάρα) 

GR2130006 1 3,1 1 0  1 

Όρος Λάκμος 
(Περιστέρι) 

GR2130007 1 1,5 1 0  1 

Όρος Βαράσοβα* GR2310005 1 1,2 0 0  0 

Όρος Αράκυνθος και 
Στενά Κλεισούρας* 

GR2310010 1 2 0 0  0 

Δέλτα Αχελώου, 
Λιμνοθάλασσα 
Μεσολογγίου – 

Αιτωλικού, Εκβολές 
Ευήνου, Νήσοι Εχινάδες, 

Νήσος Πεταλάς, Δυτ. 
Αράκυνθος, Στενά 

Κλεισούρας* 

GR2310015 1 1,4 0 0  0 

Όρη Άγραφα* GR2430002 1 1,2 1 0  1 

Εκτός ΖΕΠ/ΕΖΔ**  3 8,4 2 2 2 τσοπανόσκυλα 1 

Θ
ρ

ά
κη

 Δάσος Δαδιάς  GR1110002 7 33 3 5 
3 Μαυρόγυπες 

1 Στικταετός 
1 Αγριόγατα 

0 

Νότιο Δασικό 
Σύμπλεγμα 

GR1110009 2 15 1 2 
1 Καλαμόκιρκος 
1 Accipiter sp. 

0 

Εκτός ΖΕΠ  6 24 1 1 1 αλεπού 0 

Σύνολο   43 124,9 12 11 

3 Μαυρόγυπες 
2 αλεπούδες 

2 τσοπανόσκυλα 
1 Στικταετός 

1 Καλαμόκιρκος 
1 Accipiter sp. 
1 Αγριόγατα 

12 
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Χάρτης 3. Περιπολίες χωρίς ευρήματα και περιστατικά δηλητηρίασης στην Κεντρική Ελλάδα και Ήπειρο και Δ. Μακεδονία το 2021. 
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Χάρτης 4. Περιπολίες χωρίς ευρήματα και περιστατικά δηλητηρίασης στη Θράκη το 2021. 
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Χάρτης 5. Περιπολίες, με ευρήματα και χωρίς, που πραγματοποιήθηκαν το 2021 από την ΟΣ της Κεντρικής Ελλάδας και στην Δυτική Ελλάδα σε περιοχές της 

Αιτωλοακαρνανίας που είναι σημαντικές για το Όρνιο, στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE IP 4 NATURA   
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Πίνακας 2. Ημερομηνία, περιοχή και απόσταση κάθε περιστατικού από γνωστή ενεργή φωλιά/επικράτεια 

Ασπροπάρη το 2021 (όπου δεν υπάρχει αριθμός σημαίνει ότι η απόσταση ήταν πάνω από 20 χιλιόμετρα). 

Ενότητα 
περιοχής 
μελέτης 

ΖΕΠ/ΕΖΔ 
Ημερομηνία 
περιστατικού 

Περιοχή/Χωριό  
Απόσταση 

από ενεργή 
φωλιά (χλμ.) 

Περίοδος 
παρουσίας 
ασπροπάρη 
στην Ελλάδα 

Κ
εν

τρ
ικ

ή
 Ε

λλ
ά

δ
α

, Ή
π

ει
ρ

ο
 κ

α
ι 

Δ
υ

τι
κή

 Ε
λλ

ά
δ

α
 

Όρη Όρλιακας 
και Τσούργιακας 

(GR1310004) 
5/3/2021 Σμίξη  ΝΑΙ 

Αντιχάσια Όρη 
και Μετέωρα 
(GR1440005) 

30/3/2021 Καλλιθέα 5 ΝΑΙ 

Περιοχή 
Μετσόβου 

(Ανήλιο-Κατάρα) 
(GR2130006) 

2/4/2021 Ανήλιο  ΝΑΙ 

Εκτός ΖΕΠ 11/5/2021 Γραμμένη Οξυά  ΝΑΙ 

Όρος Λάκμος 
(Περιστέρι) 

(GR2130007) 
28/5/2021 Μπάρος  ΝΑΙ 

Όρη Άγραφα 
(GR2430002) 

8/6/2021 
Καμάρια 
Αγράφων 

 ΝΑΙ 

Εκτός ΖΕΠ 30/7/2021 Παναγία  ΝΑΙ 

Θ
ρ

ά
κη

 

Δάσος Δαδιάς 

(GR1110002) 
6-7/3/2021 

Δαδιά-
Κορνοφωλιά 

6 ΝΑΙ 

Εκτός ΖΕΠ 18/3/2021 Λαγυνά-Λύρα 13 ΝΑΙ 

Νότιο Δασικό 

Σύμπλεγμα 

(GR1110009) 

28/3/2021 Κίρκη 30 ΝΑΙ 

Δάσος Δαδιάς* 

(GR1110002) 
23/12/2021 Προβατώνας 7 ΟΧΙ 

* Ένας Μαυρόγυπας βρέθηκε στις 23/12/2021 με ενδείξεις δηλητηρίασης, όμως πολύ πιθανόν το πουλί δηλητηριάστηκε 

σε άλλη περιοχή από το σημείο όπου εντοπίστηκε (τηλε-δηλητηρίαση). Η απόσταση μετρήθηκε από το σημείο εύρεσης 

του πουλιού.   

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 50 χλμ. από ενεργή φωλιά και η μέση απόσταση ήταν 26,8 
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χλμ. Αντίστοιχα για τον Μαυρόγυπα, 4 περιστατικά συνέβησαν σε απόσταση μικρότερη των 

50χλμ από ενεργή αποικία του και η μέση απόσταση ήταν 10,75 χλμ.  

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) 

το 2021. Αφορά περιστατικά σε περιοχές όπου είναι γνωστή η συχνή παρουσία Όρνιων. 

ΖΕΠ 
Ημερομηνία 
περιστατικού 

Περιοχή/ 
Χωριό 

Απόσταση 
από ενεργή 

φωλιά 
όρνιου 
(χλμ.) 

Απόσταση από 
αναπαραγωγική 

αποικία 
μαυρόγυπα 

(χλμ.) 

Εκτός ΖΕΠ** 11/5/2021 
Γραμμένη 

Οξυά 
  

Όρη Άγραφα** 
(GR2430002) 

8/6/2021 
Καμάρια 
Αγράφων 

33  

Δάσος Δαδιάς 
(GR1110002) 

6-7/3/2021 
Δαδιά-

Κορνοφωλιά 
36 5 

Εκτός ΖΕΠ 18/3/2021 Λαγυνά-Λύρα 33 9 

Νότιο Δασικό 
Σύμπλεγμα 

(GR1110009) 
28/3/2021 Κίρκη 5 25 

Δάσος Δαδιάς* 
(GR1110002) 

23/12/2021 Προβατώνας 27 4 

* Ένας Μαυρόγυπας βρέθηκε στις 23/12/2021 με ενδείξεις δηλητηρίασης, όμως πολύ πιθανόν το πουλί δηλητηριάστηκε 

σε άλλη περιοχή από το σημείο όπου εντοπίστηκε (τηλε-δηλητηρίαση). Η απόσταση μετρήθηκε από το σημείο εύρεσης του 

πουλιού.   

Επιπλέον, συνολικά σε Θράκη, Κεντρική και Δυτική Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί 8 

περιπολίες (6 στην Θράκη και 2 σε Κεντρική και Δυτική Ελλάδα) με χρήση του 

εκπαιδευμένου σκύλου για εντοπισμό των νεκρών ή τραυματισμένων Μαυρόγυπων και 

Όρνιων μετά από ένδειξη δορυφορικού πομπού (Πίνακας 4). Από αυτές, οι 6 

συμπεριλαμβάνονται στις περιπολίες για τα δηλητηριασμένα δολώματα.  

Oι πομποί τοποθετήθηκαν στο πλαίσιο:  

1. Του Προγράμματος LIFE14 NAT/NL/000901 Re-vulture σε Όρνια στη Βουλγαρία και σε 

Μαυρόγυπες στο ΕΠ Δάσους Δαδιάς3, 

2. Δράσεων προστασίας του Μαυρόγυπα του ΦΔ Εθνικού Πάρκου δάσος Δαδιάς-

Λευκίμης-Σουφλίου (Φ.Δ. Ε.Π. Δαδιάς),  

                                                            

3 https://www.rewildingeurope.com/news/five-more-black-vultures-tagged-as-life-vultures-project-progresses/ 

https://www.rewildingeurope.com/news/five-more-black-vultures-tagged-as-life-vultures-project-progresses/
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3. Δράσεων προστασίας του Όρνιου στη Βουλγαρία που υλοποιούνται από την 

οργάνωση Fund for Wild Flora and Fauna4,  

4. Balkan Anti-Poisoning Project (BAPP)5, 

5. Whitley Fund for Nature - project "Saving the last vultures in Balkans introducing 

Vulture Safe Areas as a model for scavengers conservation in the Anthropocene"6 

 

 

 

                                                            

4 https://fwff.org/  

5 https://4vultures.org/projects/balkan-anti-poisoning-project/ 

6 https://whitleyaward.org/ 

https://fwff.org/
https://4vultures.org/projects/balkan-anti-poisoning-project/
https://whitleyaward.org/
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Πίνακας 4. Ημερομηνία, περιοχή, πηγή ενημέρωσης και περιγραφή περιστατικού ψαξίματος των νεκρών ή 

τραυματισμένων Μαυρόγυπων και Όρνιων για το έτος 2021 

ΖΕΠ 
Ημερομηνία 

περιστατικού 
Περιοχή/Χωριό Ενημέρωση Περιγραφή 

Δάσος Δαδιάς 
 (GR1110002) 

6-7/3/2021 
Δαδιά-
Κορνοφωλιά 

Δορυφορικός 
πομπός 

(Re-vulture) 

Βρέθηκαν 2 Μαυρόγυπες, 1 
Στικταετός, 1 Αγριόγατα. 
Πραγματοποιήθηκαν δυο περιπολίες 
(βλ. την ενότητα 3.1). 

Γραμμένη 
Οξυά (εκτός 
ΖΕΠ) 

11/5/21 
Ναυπακτία-
Γραμμένη Οξυά 

Δορυφορικός 
πομπός (Whitley 

Fund) 

Βρέθηκε νεκρό Όρνιο στις 5/5/2021 
(βλ. την ενότητα 3.1) 

Όρη Άγραφα 
(GR2430002) 

8/6/2021 
Καμάρια 
Ευρυτανίας - όρια 
Ν. Καρδίτσας 

Δορυφορικός 
πομπός (BAPP) 

Βρέθηκε νεκρό Όρνιο στις 7/6/2021 
(βλ. την ενότητα 3.1) 

Εκτός ΖΕΠ 19/9/2021 Αύρα 
Δορυφορικός 

πομπός 
 (Re-vulture) 

Μετά από ενημέρωση από την 
οργάνωση BSPB/ BirdLife Bulgaria για 
ένα Όρνιο του οποίου πομπός 
έκπεμπε από το ίδιο σημείο. Βρέθηκε 
ο πομπός που έπεσε από το πουλί. Το 
πουλί ήταν ζωντανό.    

Δάσος Δαδιάς 
 (GR1110002) 

23/12/2021 Προβατώνας 

Δορυφορικός 
πομπός 

(Φ.Δ. Ε.Π. Δαδιάς) 
 

Βρέθηκε 1 Μαυρόγυπας. 
Πραγματοποιήθηκαν δυο περιπολίες 
(βλ. την ενότητα 3.1). 

Δάσος Δαδιάς 
 (GR1110002) 

23/12/2021 Δαδιά  
Δορυφορικός 

πομπός (FWFF) 
 

Μετά από ενημέρωση από την 
οργάνωση Fund for Wild Flora and 
Fauna (Βουλγαρία) για ένα Όρνιο του 
οποίου πομπός έκπεμπε από το ίδιο 
σημείο. Βρέθηκε ο πομπός που έπεσε 
από το πουλί (κομμένο teflon). Το 
πουλί ήταν ζωντανό.    

 

Από τα δηλητηριασμένα δολώματα και τα ευρήματα που ήταν σε καλή κατάσταση 

(φρέσκο πτώμα) ελήφθησαν δείγματα από τις τοπικές αρμόδιες υπηρεσίες και στάλθηκαν για 

τοξικολογική ανάλυση (8 περιστατικά από 11 συνολικά) στη Διεύθυνση Κτηνιατρικών 

Ιδρυμάτων Αθηνών (ΔΚΙΑ). Τα δείγματα που εστάλησαν για ανάλυση αφορούν και ευρήματα 

που δεν είχε διαχειριστεί η ομάδα, αλλά ανήκαν στο περιστατικό όπως φαίνεται αναλυτικά 

στην περιγραφή περιστατικών που ακολουθεί. Όλα αυτά τα χρόνια η συμβολή της ΔΚΙΑ και 

ιδιαίτερα της τοξικολόγου κας Γιούλη Μιχαλοπούλου και της ομάδας της συνέβαλαν τα μέγιστα 

στην τεκμηρίωση και ανάδειξη του προβλήματος των δηλητηριασμένων δολωμάτων. Δυστυχώς 

όμως μέχρι την περίοδο συγγραφής της παρούσας αναφοράς, καμία τοξικολογική ανάλυση δεν 

είχε ολοκληρωθεί λόγω υλικοτεχνικών ελλείψεων παρά τις προσπάθειες των ανθρώπων του 

ΔΚΙΑ να φέρουν σε πέρας τις αναλύσεις. Συγκεκριμένα, σε έγγραφό της ΔΚΙΑ στις 10/09/2021 

(Αρ. Πρωτ. 7425/246374), υπήρχε ενημέρωση ότι λόγω βλάβης σε ζωτικό μηχάνημα δεν ήταν 

σε θέση να πραγματοποιήσει περεταίρω τοξικολογικές αναλύσεις και άρα ούτε να δεχτεί 
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δείγματα καθώς έχει περιορισμένο χώρο στις εγκαταστάσεις του. Η μεγάλη καθυστέρηση 

έκδοσης αποτελεσμάτων των τοξικολογικών αναλύσεων και στην παρούσα φάση η αδυναμία 

τέλεσης τέτοιων εξετάσεων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ροανακριτική διαδικασία και 

κατ’ επέκταση στη διαλεύκανση των περιστατικών δηλητηρίασης και την εύρεση του δράστη.  

Πίνακας 5. Αποτελέσματα των τοξικολογικών αναλύσεων από τα περιστατικά που έλαβαν χώρα το 2021. 

Ημερομηνία 
Περιστατικού 

ΖΕΠ Περιοχή/Χωριό 
Περιγραφή 
δείγματος 

Αποτέλεσμα 
τοξικολογικής 

Δραστική 
ουσία 

Καθεστώς 

5/3/2021 

Όρη 
Όρλιακας 

και 
Τσούργιακας 
(GR1310004) 

Σμίξη 
Πιθανά 

δηλητηριασμένα 
δολώματα 

Σε εξέλιξη 

  

6-7/3/2021 
Δάσος 
Δαδιάς 

(GR1110002) 

Δαδιά-
Κορνοφωλιά 

Στόμαχος, σπλάχνα  
μαυρόγυπων και 

στικταετού 
Σε εξέλιξη   

28/3/2021 

Νότιο 
Δασικό 

Σύμπλεγμα 
(GR1110009) 

Κίρκη 
Στόμαχος, σπλάχνα 

καλαμόκιρκου 
Σε εξέλιξη   

2/4/2021 

Περιοχή 
Μετσόβου 

(Ανήλιο-
Κατάρα) 

(GR2130006) 

Ανήλιο 

Πιθανά 
δηλητηριασμένα 

δολώματα 
(κοτόπουλο και 

νεαρό κατσικάκι) 
καθώς και πτώμα 

γερακίνας 

Σε εξέλιξη 

  

11/5/2021 Εκτός ΖΕΠ Γραμμένη Οξυά Νεκρό Όρνιο Σε εξέλιξη   

28/5/2021 

Όρος 
Λάκμος 

(Περιστέρι) 
(GR2130007) 

Μπάρος 
Δείγματα από το 
πιθανό δόλωμα 

Σε εξέλιξη 

  

8/6/2021 
Όρη Άγραφα 
(GR2430002) 

Καμάρια 
Αγράφων 

Πρόλοβος και 
σπλάχνα Όρνιου 
και δείγματα από 
το πιθανό δόλωμα 

Σε εξέλιξη 

  

23/12/2021 
Δάσος 
Δαδιάς 

(GR1110002) 
Προβατώνας 

Στόμαχος, σπλάχνα  
μαυρόγυπα 

Σε εξέλιξη   

 

3.1. Περιστατικά δηλητηρίασης  

Παρακάτω ακολουθεί αναλυτική περιγραφή κάθε περιστατικού δηλητηρίασης. 

Ομάδα Θράκης 

Δαδιά - Κορνοφωλιά 6-7/3/2021 

 Ειδοποίηση: Δορυφορικός πομπός ενός Μαυρόγυπα ο οποίος εξέπεμπε συνεχόμενο 

σήμα από το ίδιο σημείο. Πραγματοποιήθηκαν 2 περιπολίες (Χάρτης 6). Μετά από 
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την πρώτη περιπολία στις 6/3/2021 βρέθηκαν τελικά 2 Μαυρόγυπες, ένας που 

έφερε τον πομπό και ένας χωρίς πομπό και λίγα μέτρα πιο μακριά εντοπίστηκαν 

μαζεμένα νεκρά έντομα, σκορπισμένες τρίχες θηλαστικού και λίγα πούπουλα από 

μαυρόγυπα/ες. Βάσει αυτών των ευρημάτων φαίνεται ότι πολύ πιθανόν τα πουλιά  

κατανάλωσαν ένα νεκρό θηλαστικό που ήταν δηλητηριασμένο, καθώς τα έντομα 

ήταν νεκρά. Μετά από δεύτερη περιπολία στις 7/3/2021 εντοπίστηκαν άλλα 2 νεκρά 

ζώα με ενδείξεις δηλητηρίασης: 1 Στικταετός (Clanga clanga) και 1 Αγριόγατα (Felis 

silvestris).   

 Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Άγνωστη.  

 Ευρήματα: 2 Μαυρόγυπες, 1 Στικταετός, 1 Αγριόγατα (Χάρτης 6 & Παράρτημα Ια). 

Οι δυο Μαυρόγυπες ήταν ενήλικοι και δακτυλιωμένοι από εξειδικευμένο 

προσωπικό του Φ.Δ. Ε.Π. Δαδιάς με πλαστικά δακτυλίδια HCE και HCT στο αριστερό 

πόδι, μεταλλικά δακτυλίδια M900442 και M900450 στο δεξί πόδι και με ταμπέλα 

σήμανσης φτερού Α6 και C9 (αριστερό φτερό). 

 Δολώματα: Όχι. 

 Μήνυση: Ναι, από το Δασαρχείο Σουφλίου.  
 

 Ειδοποιήθηκαν: Δ/νση Δασών Έβρου, Τμήμα Υδροοικονομίας & Περιβάλλοντος ΠΕ 
Έβρου, Κυνηγετικός Σύλλογος Σουφλίου. 

 

 Παρουσία υπηρεσίας: 2 υπάλληλοι του Φ.Δ. Ε.Π. Δαδιάς και 1 του Δ 
Δασαρχείου Σουφλίου. 
 

 Τοξικολογικές αναλύσεις: Ναι. Όλα τα ευρήματα συλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν 
στο Κτηνιατρικό Κέντρο Σουφλίου για συλλογή απαραιτήτων δειγμάτων για 
τοξικολογικές αναλύσεις.  
 

 Τοξικολογικά αποτελέσματα: Σε εξέλιξη.  

 Κοντινότερη φωλιά Ασπροπάρη, Μαυρόγυπα ή Όρνιου: Το περιστατικό απέχει 6 

χιλιόμετρα αντίστοιχα από τη φωλιά Ασπροπάρη, 5 χιλιόμετρα από την 

αναπαραγωγική αποικία του Μαυρόγυπα στο Ε.Π. Δαδιάς και 36 χιλιόμετρα από τη 

θέση φωλιάσματος του Όρνιου στην περιοχή Άβαντα.  
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Χάρτης 6. Δυο περιπολίες στις 6/3/2021 (κόκκινη γραμμή 4,1 χλμ) και στις 7/3/2021 (πράσινη γραμμή 7,5 

χλμ) με σημεία εύρεσης: 2 Μαυρόγυπων, 1 Στικταετού, 1 Αγριόγατας και σημείο με τρίχες θηλαστικού, 

πούπουλα Μαυρόγυπων και νεκρά έντομα. 

Λαγυνά - Λύρα 18/3/2021 

 Ειδοποίηση: Από κυνηγό της περιοχής του οποίου ένα κυνηγόσκυλο (μαζί του είχε 

και άλλα δυο) πέθανε μετά τη βόλτα του στην περιοχή. Ο σκύλος στη διάρκεια της 

βόλτας είχε εμφανίσει συμπτώματα που μπορούν να συσχετιστούν με πιθανή 

δηλητηρίαση (ζαλάδα, αφρός από το στόμα) και όταν μεταφέρθηκε σπίτι πέθανε 

μετά από λίγο. Επίσης ο κυνηγός δήλωσε ότι πριν λίγα χρόνια στην ίδια περιοχή 

δηλητηριάστηκαν τα δικά του κυνηγόσκυλα, καθώς και άλλων κυνηγών. 

Πραγματοποιήθηκαν δυο περιπολίες στις 18/3/2021 (Χάρτης 7).  

 Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Άγνωστη.  

 Ευρήματα: 1 αλεπού Vulpes vulpes (Χάρτης 7 & Παράρτημα Ιβ).  

 Δολώματα: Όχι. 

 Μήνυση: Όχι.  
 
Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Σουφλίου, Δ/νση Δασών Έβρου, Αστυνομικό Τμήμα 

Τυχερού, Φ.Δ.Ε.Π. Δαδιάς.  
 

 Παρουσία υπηρεσίας: Όχι.  
 

 Τοξικολογικές αναλύσεις: Όχι, διότι η αλεπού ήταν σε προχωρημένη σήψη.  
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 Κοντινότερη φωλιά Ασπροπάρη, Μαυρόγυπα ή Όρνιου: Το περιστατικό απέχει 13 
χιλιόμετρα αντίστοιχα από τη φωλιά Ασπροπάρη, 9 χιλιόμετρα από την 
αναπαραγωγική αποικία του Μαυρόγυπα στο Ε.Π. Δαδιάς και 33 χιλιόμετρα από τη 
θέση φωλιάσματος του Όρνιου στην περιοχή Άβαντα. 
 

 
Χάρτης 7. Δυο συνεχόμενες περιπολίες με τον εκπαιδευμένο σκύλο στις 18/3/2021 (κόκκινη γραμμή 5,9 χλμ 

και πράσινη γραμμή 3,5 χλμ) και σημείο όπου βρέθηκε η νεκρή αλεπού. 

 

Κίρκη 28/3/2021 

 Ειδοποίηση: Από ερευνητή κ. Λαυρέντη Σιδηρόπουλο ο οποίος εντόπισε νεκρά 

πουλιά στις 27/3/2021: 2 Γερακίνες (Buteo buteo) και 1 Καλαμόκιρκο (Circus 

aeruginosus) τα οποία βρέθηκαν δίπλα σε υπολείμματα από μια αλεπού. Ο ίδιος 

αποφάσισε να επισκεφτεί το μέρος, διότι είχε αντιληφθεί ότι ένας νεαρός 

Χρυσαετός (Aquila chrysaetos) που έφερε πομπό παρέμενε στάσιμος για μια ημέρα 

σε αυτήν την περιοχή. Όλα τα ζώα βρέθηκαν σε πολύ μικρή απόσταση το ένα από 

το άλλο. Η στάση του σώματος ειδικά των πουλιών: μισάνοιχτα φτερά, πολύ 

τεντωμένα πόδια και γυρισμένος λαιμός υποδεικνύουν ότι πριν πεθάνουν είχαν 

δυνατούς σπασμούς. Μια από τις Γερακίνες είχε κρέας στο ράμφος της που 

σημαίνει ότι πριν πεθάνει έκανε εμετό. Οι δυνατοί σπασμοί και εμετός στα ζώα 

είναι σοβαρά συμπτώματα δηλητηρίασης. Όλα τα ευρήματα συλλέχθηκαν και 
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μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΦΔ Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα 

Έβρου και Σαμοθράκης (Φ.Δ. Ε.Π. Δέλτα Έβρου). Πραγματοποιήθηκαν 2 περιπολίες 

στις 28 και 29/3/2021 (Χάρτης 8 & 9). Μετά από την πρώτη περιπολία εντοπίστηκαν 

1 Καλαμόκιρκος και 1 Accipiter sp. (υπολείμματα).  

 Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Άγνωστη.  

 Ευρήματα: 1 Καλαμόκιρκος και 1 Accipiter sp. (υπολείμματα) (Χάρτης 8 & 9 & 

Παράρτημα Ιγ). 

 Δολώματα: Όχι. 

 Μήνυση: Ναι, από το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης.  
 

 Ειδοποιήθηκαν: Δ/νση Δασών Έβρου, Τμήμα Υδροοικονομίας & Περιβάλλοντος ΠΕ 
Έβρου, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τμήμα Κτηνιατρικής Έβρου, 
Κτηνιατρικό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Διεύθυνση Αστυνομίας 
Αλεξανδρούπολης, Κυνηγετικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης.  

 

 Παρουσία υπηρεσίας: Ναι, 2 υπάλληλοι Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης και 1 
υπάλληλος Φ.Δ. Ε.Π. Δέλτα Έβρου.  

 

 Τοξικολογικές αναλύσεις: Ναι, όλα τα ευρήματα συλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν 

στο Κτηνιατρικό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για συλλογή απαραιτήτων 

δειγμάτων για τοξικολογικές αναλύσεις. 

 Τοξικολογικά αποτελέσματα: Σε εξέλιξη.  

 Κοντινότερη φωλιά Ασπροπάρη, Μαυρόγυπα ή Όρνιου: Το περιστατικό απέχει 30 

χιλιόμετρα αντίστοιχα από τη φωλιά Ασπροπάρη, πάνω από 25 χλμ από την 

αναπαραγωγική αποικία του Μαυρόγυπα στο Ε.Π. Δαδιάς και 5 χιλιόμετρα από τη 

θέση φωλιάσματος του Όρνιου στην περιοχή Αγίων Θεοδώρων.  
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Χάρτης 8. Μια περιπολία στις 28/3/2021 (κόκκινη γραμμή 8,4 χλμ) και σημεία εύρεσης των νεκρών ζώων στις 

27/3/2021 (1), του Καλαμόκιρκου (2) και Ξεφτεριού (3) στις 28/3/2021. 

Χάρτης 9. Μια περιπολία με εκπαιδευμένο σκύλο στις 29/3/2021 (κόκκινη γραμμή 6,1 χλμ). 
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Προβατώνας 23/12/2021 

 Ειδοποίηση: από το Φ.Δ. Ε.Π. Δαδιάς για έναν νεκρό Μαυρόγυπα με δορυφορικό 

πομπό, κοντά στο φράγμα του Προβατώνα. Πραγματοποιήθηκαν 2 περιπολίες 

(Χάρτης 10) στις 23 και 24/12/2021 (Χάρτης 11). Η πρώτη ξεκίνησε κοντά στο σημείο 

με νεκρό πουλί, όμως δεν βρέθηκαν ενδείξεις για την αιτία θανάτου του, ούτε 

εντοπίστηκαν άλλα ευρήματα. Ο νεκρός Μαυρόγυπας βρέθηκε δίπλα στο νερό, είχε 

μισάνοιχτα φτερά, γυρισμένο λαιμό και πολύ τεντωμένα πόδια που υποδεικνύει ότι 

πριν πεθάνει είχε δυνατούς σπασμούς (Παράρτημα Ιδ). Αυτά τα δύο γεγονότα, 

θάνατος δίπλα στο νερό και στάση του σώματος του πουλιού πολύ πιθανόν να 

συσχετίζονται με δηλητηρίαση. Πολύ πιθανόν το πουλί δηλητηριάστηκε σε άλλη 

περιοχή (τηλε-δηλητηρίαση). Στις 24/12/2021 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη 

περιπολία στην περιοχή που το πουλί επισκέφτηκε μια μέρα πριν πεθάνει, περίπου 

10 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που βρέθηκε νεκρό (Χάρτης 11). Μετά από τον 

έλεγχο της περιοχής δεν βρέθηκαν ευρήματα.           

 Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Άγνωστη.  

 Ευρήματα: 1 Μαυρόγυπας (Χάρτης 10 & Παράρτημα Ιδ). Ο Μαυρόγυπας ήταν 

δακτυλιωμένος με πλαστικό δακτυλίδι ΗΕX στο αριστερό πόδι, μεταλλικό δακτυλίδι 

M900468 στο δεξί πόδι και με ταμπέλα σήμανσης φτερού H9 (αριστερό φτερό). Είχε 

γεννηθεί το 2017 στο Ε.Π. Δαδιάς και την ίδια χρονιά δακτυλιώθηκε από 

εξειδικευμένο προσωπικό του Φ.Δ. Ε.Π. Δαδιάς. 

 Δολώματα: Όχι. 

 Μήνυση: Όχι.  
 

 Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Σουφλίου, Δ/νση Δασών Έβρου, Κτηνιατρικό Κέντρο 
Σουφλίου.   

 

 Παρουσία υπηρεσίας: Ναι, 1 υπάλληλος Φ.Δ. Ε.Π. Δαδιάς.  
 

 Τοξικολογικές αναλύσεις: Ναι, το πουλί συλλέχθηκε και μεταφέρθηκε στο 

Κτηνιατρικό Κέντρο Σουφλίου για συλλογή απαραιτήτων δειγμάτων για 

τοξικολογικές αναλύσεις. 

 Τοξικολογικά αποτελέσματα: Σε εξέλιξη.  

 Κοντινότερη φωλιά Ασπροπάρη, Μαυρόγυπα ή Όρνιου: Το περιστατικό απέχει 7 

χιλιόμετρα αντίστοιχα από τη φωλιά Ασπροπάρη, πάνω από 4 χλμ από την 

αναπαραγωγική αποικία του Μαυρόγυπα στο Ε.Π. Δαδιάς και 27 χιλιόμετρα από τη 

θέση φωλιάσματος του Όρνιου στην περιοχή Άβαντα.  
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Χάρτης 10. Μια περιπολία (κόκκινη γραμμή, 1,6 χλμ) στις 23/12/2021 όπου βρέθηκε νεκρός Μαυρόγυπας 

στην περιοχή του φράγμα Προβατώνα. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Χάρτης 11. Μια περιπολία με εκπαιδευμένους σκύλους (πράσινη γραμμή, 4,7 χλμ) στις 24/12/2021 στην 

περιοχή που επισκέφτηκε ο Μαυρόγυπας μια μέρα πριν πεθάνει. 
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Ομάδα Κεντρικής Ελλάδας & Ηπείρου και έκτακτες περιπολίες σε άλλες περιοχές 

Σμίξη Γρεβενών 5/3/2021 

 Ειδοποίηση: Την Τετάρτη 3/3/2021 η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ έλαβε αίτημα από την 

Διεύθυνση Δασών Ν. Γρεβενών όπου ζητούταν να κινητοποιηθεί η ΟΣ (μιας και η 

τοποθεσία είναι εκτός των συνηθισμένων περιοχών δράσης της) ώστε να 

διερευνηθεί περιστατικό δηλητηρίασης στην Σμίξη Γρεβενών. Το εν λόγω 

περιστατικό είχε δημοσιοποιηθεί την 1η Μαρτίου σε κοινό Δελτίου Τύπου του 

Έργου LIFE ARCPROM και της ΚΟΜΑΘ7. Στο ΔΤ αναφέρεται ότι το διάστημα 25-28 

Φεβρουαρίου συλλέχτηκαν στην περιοχή συνολικά 42 δηλητηριασμένα δολώματα 

καθώς και μία νεκρή αλεπού. Η ΟΣ επισκέφτηκε την περιοχή στις 5/3/2021 και 

πραγματοποιήθηκε περιπολία στη συγκεκριμένη περιοχή, σε χωματόδρομο κατά 

μήκος του ποταμού (Χάρτης 12).   

 Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Έλεγχος πληθυσμού αλεπούς ή προσωπικές 

αντιδικίες (εξόντωση κυνηγόσκυλων). 

 Ευρήματα: Βρέθηκε ένα γάντι μιας χρήσης. 

 Δολώματα: Ναι, 8 δολώματα, κομμάτια κοτόπουλου (Χάρτης 12 & Παράρτημα Ιε).  

 Μήνυση: Ναι, από την Διεύθυνση Δασών Γρεβενών.  
 

 Ειδοποιήθηκαν: Διεύθυνση Δασών Γρεβενών, ΚΟΜΑΘ, Καλλιστώ, Εθνικό Πάρκο 
Βόρειας Πίνδου.  

 

 Παρουσία υπηρεσίας: Ναι, συνοδεία υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών, 
του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, της ΚΟΜΑΘ και της Καλλιστώ.    

 

 Τοξικολογικές αναλύσεις: Σε εξέλιξη, τα ευρεθέντα δολώματα στάλθηκαν στο ΔΚΙΑ 
για αναλύσεις.  

 

 Κοντινότερη φωλιά Ασπροπάρη, Μαυρόγυπα ή Όρνιου: Το περιστατικό απέχει 52 

χιλιόμετρα την πιο κοντινή ενεργή επικράτεια Ασπροπάρη. Δεν υπάρχουν φωλιές 

Όρνιου και Μαυρόγυπα στην ευρύτερη περιοχή. 

                                                            

7 https://www.callisto.gr/blog/life-arcprom-kai-komath-aneyresi-kai-katashesi-dilitiriasmenon-dolomaton-sti-

smixi-grevenon  

https://www.callisto.gr/blog/life-arcprom-kai-komath-aneyresi-kai-katashesi-dilitiriasmenon-dolomaton-sti-smixi-grevenon
https://www.callisto.gr/blog/life-arcprom-kai-komath-aneyresi-kai-katashesi-dilitiriasmenon-dolomaton-sti-smixi-grevenon
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Χάρτης 12. Η περιπολία (3,7χλμ) με κόκκινη γραμμή και τα σημεία όπου βρέθηκαν δολώματα με κίτρινες 

πινέζες στη Σμίξη Γρεβενών στις 5/3/2021. 

Καλλιθέα Καλαμπάκας 30/3/2021 

 Ειδοποίηση: Στις 29/3/2021 ένας κτηνοτρόφος του δικτύου «Φίλων του 

Ασπροπάρη» του Προγράμματος LIFE «Ζωή για τον Ασπροπάρη» ειδοποίησε την ΟΣ 

ότι το προηγούμενο βράδυ 3 ποιμενικοί σκύλοι ιδιοκτησίας του εμφάνισαν σημάδια 

δηλητηρίασης. Ο κτηνοτρόφος τους παρείχε πρώτες βοήθειες και τα σκυλιά 

επιβίωσαν. Την επόμενη μέρα η ΟΣ επισκέφτηκε την περιοχή και 

πραγματοποιήθηκε περιπολία. Επιπλέον περιπολίες πραγματοποιήθηκαν τις 

επόμενες μέρες (2 & 15/4) χωρίς περεταίρω ευρήματα (Χάρτης 13). 

 Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Προσωπικές αντιδικίες.  

 Ευρήματα: Μια αλεπού σε σήψη (Χάρτης 13 & Παράρτημα Ιστ). 

 Δολώματα: Όχι. 

 Μήνυση: Όχι δεν το επιθυμούσε ο ιδιοκτήτης των σκύλων και η αλεπού δεν ήταν 
κατάλληλη για λήψη δειγμάτων.  
 

 Ειδοποιήθηκαν: Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας. 
 

 Παρουσία υπηρεσίας: Όχι.    
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 Τοξικολογικές αναλύσεις: Όχι. 
 

 Κοντινότερη φωλιά Ασπροπάρη, Μαυρόγυπα ή Όρνιου: Το περιστατικό απέχει 5,3 

χιλιόμετρα την πιο κοντινή ενεργή επικράτεια Ασπροπάρη. Δεν υπάρχουν φωλιές 

Όρνιου και Μαυρόγυπα στην ευρύτερη περιοχή. 

Χάρτης 13. Η περιοχή ερευνών. Με κόκκινη γραμμή η περιπολία στις 30/3 (2,6χλμ) όπου και βρέθηκε η νεκρή 

αλεπού (με πράσινη πινέζα). Με κίτρινη γραμμή η περιπολία στις 2/4 (1,9χλμ) και με γαλάζια η περιπολία στις 

15/4 (1,4χλμ) χωρίς ευρήματα. 

Ανήλιο Μετσόβου 2/4/2021 

 Ειδοποίηση: Στις 28/3 εντοπίστηκε ανάρτηση πολίτη στα κοινωνικά δίκτυα όπου 

ανέφερε ότι σε ορεινή περιοχή του Ανήλιου Μετσόβου, είχε εντοπίσει ένα 

κοτόπουλο κρεμασμένο με ένα σύρμα από ένα δέντρο (Χάρτης 14), το οποίο πιθανά 

αποτελούσε δηλητηριασμένο δόλωμα. Την 31/3 αναρτήθηκε από άλλον πολίτη, 

πάλι στα κοινωνικά δίκτυα, μια φωτογραφία από την ίδια περιοχή. Ανέφερε ότι 

κατά την διάρκεια της άθλησης του είχε εντοπίσει δεμένα με σύρμα σε ένα έλατο, 

ένα κοτόπουλο και ένα κατσικάκι (Χάρτης 14). Την Πέμπτη 1/4/2021 κλιμάκιο του 

Δασαρχείου Μετσόβου μετέβη στην περιοχή και συνέλεξε τα ύποπτα δείγματα, ενώ 

σε κοντινή απόσταση από αυτά βρέθηκε νεκρή και με εμφανή σημάδια 

δηλητηρίασης μια Γερακίνα (Χάρτης 14). Την ίδια μέρα η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ έλαβε 

αίτημα από το Δασαρχείο Μετσόβου όπου ζητούταν να κινητοποιηθεί η ΟΣ (μιας 

και η τοποθεσία είναι εκτός των συνηθισμένων περιοχών δράσης της) ώστε να 
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διερευνηθεί περεταίρω το περιστατικό δηλητηρίασης. Στις 2/4/2021 

πραγματοποιήθηκε περιπολία (Χάρτης 14). 

 Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Έλεγχος πληθυσμού αρκούδας.  

 Ευρήματα: Όχι  

 

 Δολώματα: Ένα δόλωμα, ολόκληρο κοτόπουλο (Χάρτης 14 &Παράρτημα Ιζ). 

Επιπλέον εντοπίστηκε το ταμπελάκι της εταιρείας παραγωγής του κοτόπουλου 

(Παράρτημα Ιζ). 

 Μήνυση: Ναι από το Δασαρχείο Μετσόβου. 
 

 Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Μετσόβου, Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, Καλλιστώ. 
 

 Παρουσία υπηρεσίας: Ναι, Δασαρχείο Μετσόβου.  
 

 Τοξικολογικές αναλύσεις: Σε εξέλιξη. 
 

 Κοντινότερη φωλιά Ασπροπάρη, Μαυρόγυπα ή Όρνιου: Το περιστατικό απέχει 41 

χιλιόμετρα την πιο κοντινή ενεργή επικράτεια Ασπροπάρη. Δεν υπάρχουν φωλιές 

Όρνιου και Μαυρόγυπα στην ευρύτερη περιοχή. 

Χάρτης 14. Η περιοχή ερευνών. Με κόκκινη γραμμή η περιπολία στις 2/4 (3,1χλμ) ένα δόλωμα. Στον χάρτη 

απεικονίζονται και τα ευρήματα που είχαν εντοπιστεί πριν την περιπολία στην περιοχή.  
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Γραμμένη Οξυά 11/5/2021 

 Ειδοποίηση: Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στις 4/5/2021 από Δασολόγο του 

Δασαρχείου Ιωαννίνων ότι ενημερώθηκε από πλατφόρμα παρακολούθησης 

πομπών Όρνιων για πιθανά νεκρό Όρνιο στην περιοχή της Γραμμένης Οξυάς. Την 

επομένη μέρα το κλιμάκιο του Δασαρχείου Ναυπάκτου μετέβη στην περιοχή όπου 

περισυνέλλεξε το νεκρό Όρνιο. Ύστερα, κατόπιν επικοινωνίας του Δασαρχείου 

Ναυπάκτου, η ΟΣ επισκέφτηκε την περιοχή και πραγματοποίησε περιπολία στις 

11/5 (Χάρτης 15). 

 Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Έλεγχος πληθυσμού λύκου.  

 Ευρήματα: Όχι 

 

 Δολώματα: Ένα πιθανό δόλωμα, ολόκληρο κουφάρι αγελάδας (Χάρτης 15 & 

Παράρτημα Ιη).  

 Μήνυση: Αναμένεται ενημέρωση της ΟΣ 
 

 Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Ναυπακτίας, ΥΠΕΝ, Καλλιστώ, Φορέα Διαχείρισης 
Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων, Δασαρχείο Μεσολογγίου, 
Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας. 

 

 Παρουσία υπηρεσίας: Ναι, Δασαρχείο Ναυπακτίας.  
 

 Τοξικολογικές αναλύσεις: Σε εξέλιξη. 
 

 Κοντινότερη φωλιά Ασπροπάρη, Μαυρόγυπα ή Όρνιου: Δεν υπάρχει κοντινή ενεργή 

επικράτεια Ασπροπάρη και Μαυρόγυπα. Το περιστατικό απέχει 61χλμ από ενεργές 

φωλιές Όρνιου. 
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Χάρτης 15. Η περιοχή ερευνών. Με κόκκινη γραμμή η περιπολία στις 11/5 (3,1χλμ). Στο χάρτη απεικονίζονται 

τα σημεία όπου βρέθηκε το νεκρό Όρνιο (με πράσινη πινέζα) και το κουφάρι της αγελάδας (με κίτρινη 

πινέζα).  

 

Μπάρος Ασπροποτάμου 28/5/2021 

 Ειδοποίηση: Την 27η Μαΐου το μεσημέρι διαβιβάστηκε στην ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 

πληροφορία από πολίτη ότι στην περιοχή του αυχένα του Μπάρου Ασπροποτάμου 

υπήρχε μια νεκρή αγελάδα. Δεδομένου ότι αυτήν την εποχή δεν υπάρχει ακόμη 

κοπάδι αγελάδων στην συγκεκριμένη περιοχή, θεωρήθηκε ύποπτη η παρουσία της 

νεκρής αγελάδας. Αμέσως ειδοποιήθηκε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 

Τζουμέρκων, κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων, εφεξής ΦΔ, καθώς και το 

Δασαρχείο Καλαμπάκας. Αμέσως κινητοποιήθηκε ο αρμόδιος Επόπτης Φύλαξης του 

ΦΔ και επισκέφτηκε το σημείο. Την επομένη μέρα (Παρασκευή 28/5) η ΟΣ 

επισκέφτηκε την περιοχή. Αρχικά επισκέφτηκε το σημείο όπου είχε βρεθεί η νεκρή 

αγελάδα, πλησίον υφιστάμενης στάνης (Χάρτης 16). Επρόκειτο για μια αγελάδα 

λευκού χρώματος που δεν έφερε ενώτια. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η 

αγελάδα έφερε δύο τομές, μία στην κοιλιακή χώρα και μία σε αυχένα-θώρακα 

(Παράρτημα Ιθ). Οι τομές είχαν σαφείς άκρες και δεν ήταν δυνατό να έχουν γίνει 

από δαγκώματα ζώων παρά μόνο με μηχανικό μέσο (π.χ. μαχαίρι). Με πιο 

προσεκτική εξέταση στην θωρακική τομή διαπιστώθηκε ότι ήταν ευδιάκριτοι 

μαύροι/μωβ κόκκοι οι οποίοι πιθανά είναι παρασιτοκτόνο κοκκώδες φυτοφάρμακο 

(Παράρτημα Ιθ). Επιπλέον μέσα και πέριξ της αγελάδας υπήρχαν εκατοντάδες νεκρά 
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έντομα (Παράρτημα Ιθ) γεγονός που επίσης υποδεικνύει την παρουσία 

παρασιτοκτόνου δηλητηρίου στο κουφάρι της αγελάδας. Το κουφάρι πέρα από την 

αναμενόμενη σήψη φαινόταν άθικτό και πιθανά κανένα ή λίγα ζώα είχαν τραφεί 

από αυτό. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε περιπολία χωρίς περεταίρω ευρήματα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 29/10/2018 σε απόσταση μόλις 900μ. είχε βρεθεί ένας 

δηλητηριασμένος λύκος (Kret et al. 2019) δίπλα σε υπολείμματα κουφαριού 

αγελάδας ( Χάρτης 16). 

 Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Έλεγχος πληθυσμού λύκου.  

 Ευρήματα: Όχι.  

 

 Δολώματα: Ένα πιθανό δόλωμα, ολόκληρο κουφάρι αγελάδας με εμφανείς 

μαύρους κόκκους (Χάρτης 16 & Παράρτημα Ιθ).  

 Μήνυση: Ναι. 
 

 Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Καλαμπάκας, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Τζουμέρκων, κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων, Καλλιστώ. 

 

 Παρουσία υπηρεσίας: Ναι, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, 
κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων. 

 

 Τοξικολογικές αναλύσεις: Σε εξέλιξη. 
 

 Κοντινότερη φωλιά Ασπροπάρη, Μαυρόγυπα ή Όρνιου: Το περιστατικό απέχει 47 

χιλιόμετρα την πιο κοντινή ενεργή επικράτεια Ασπροπάρη. Δεν υπάρχουν φωλιές 

Όρνιου και Μαυρόγυπα στην ευρύτερη περιοχή. 
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Χάρτης 16. Η περιοχή ερευνών. Με κόκκινη γραμμή η περιπολία στις 28/5 (1,5χλμ). Στον χάρτη 

απεικονίζονται τα σημεία όπου βρέθηκε το κουφάρι της αγελάδας (με πράσινη πινέζα) ενώ με γαλάζια πινέζα 

φαίνεται το σημείο που είχε βρεθεί ο δηλητηριασμένος λύκος (Canis lupus) τον Οκτώβριο του 2018. 

 

Καμάρια Αγράφων 8/6/2021 

 Ειδοποίηση: Τη Δευτέρα 7η Ιουνίου το απόγευμα η ΟΣ ενημερώθηκε από Δασολόγο 

του Δασαρχείου Ιωαννίνων ότι ένα Όρνιο το οποίο έφερε δορυφορικό πομπό 

εξέπεμπε από σταθερό σημείο κοντά στον αυχένα της Νιάλας στα Καμάρια 

Αγράφων και ήταν πιθανά νεκρό. Το συγκεκριμένο Όρνιο εκτός από τον πομπό 

έφερε μεταλλικό δαχτυλίδι (Μ900298) και πράσινο πλαστικό δαχτυλίδι (ΚΦ3). Έγινε 

επικοινωνία με το Δασαρχείο Καρδίτσας ενώ ενημερώθηκε και ο Φορέας 

Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και 

Μετεώρων. Το Δασαρχείο Καρδίτσας ίδιο απόγευμα επισκέφτηκε το σημείο όπου 

εντοπίστηκε νεκρό το Όρνιο στο σημείο που είχε υποδείξει ο πομπός (Χάρτης 17). 

Την επομένη μέρα (Τρίτη 8/6) η ΟΣ επισκέφτηκε την περιοχή και πραγματοποιήθηκε 

περιπολία σε απόκρημνη περιοχή όπου με βάση τα στίγματα του πομπού είχε 

προσγειωθεί το όρνιο λίγο πριν καταλήξει. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 2/6/2018 σε 

κοντινή απόσταση είχαν βρεθεί νεκρά και δηλητηριασμένα 3 Όρνια ενώ ακόμη ένα 

που έφερε δορυφορικό πομπό είχε πεθάνει στο χωριό Άγραφα (Kret et al. 2019, 

Χάρτης 17 επισυναπτόμενος).  

 Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Έλεγχος πληθυσμού λύκου.  
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 Ευρήματα: Όχι  

 

 Δολώματα: Ένα πιθανό δόλωμα υπολείμματα από μοσχαράκι λευκού-καφέ 

χρώματος (Χάρτης 17 & Παράρτημα Ιι) ενώ γύρω από αυτό εντοπίστηκαν φτερά 

από όρνια γεγονός που υποδεικνύει ότι τα πουλιά είχαν τραφεί από αυτό. 

 Μήνυση: Ναι.  
 

 Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Καρδίτσας, Δασαρχείο Καρπενησίου, Φορέας 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και 
Μετεώρων, Καλλιστώ. 

 

 Παρουσία υπηρεσίας: Ναι, Δασαρχείο Καρδίτσας. 
 

 Τοξικολογικές αναλύσεις: Σε εξέλιξη. 
 

 Κοντινότερη φωλιά Ασπροπάρη, Μαυρόγυπα ή Όρνιου: Δεν υπάρχει κοντινή ενεργή 

επικράτεια Ασπροπάρη και Μαυρόγυπα. Το περιστατικό απέχει 33χλμ από ενεργές 

φωλιές Όρνιων. 

 
Χάρτης 17. Η περιοχή ερευνών. Με κόκκινη γραμμή η περιπολία στις 8/6 (1,5χλμ). Στον χάρτη απεικονίζονται 

τα σημεία όπου βρέθηκε το κουφάρι από το μοσχαράκι (με κίτρινη πινέζα) ενώ με πράσινη πινέζα φαίνεται το 

σημείο εντοπίστηκε το νεκρό Όρνιο. Με κίτρινες γραμμές απεικονίζονται τα δεδομένα πτήσης από τον πομπό. 

Στον επισυναπτόμενο χάρτη φαίνεται το περιγραφόμενο περιστατικό δηλητηρίασης (πράσινη πινέζα) καθώς 

και το περιστατικό δηλητηρίασης στις 2/6/2018 (κίτρινη πινέζα). 
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Παναγία Καλαμπάκας 30/7/2021 

 Ειδοποίηση: Την 29/7 κτηνοτρόφος ενημέρωσε την ΟΣ ότι στην της περιοχή της 

Παναγίας Καλαμπάκας αγνοούταν για δύο ημέρες δύο σκύλοι του που δεν είχαν 

επιστρέψει μετά την βοσκή. Μάλιστα ο κτηνοτρόφος μας ενημέρωσε ότι την 

τελευταία φορά που τα είδε, τρώγανε κάτι δίπλα από τον δρόμο. Την επόμενη 

(30/7) η ΟΣ επισκέφτηκε την περιοχή και πραγματοποίησε περιπολία (Χάρτης 18). 

 Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Προσωπικές αντιδικίες (εξόντωση 

τσοπανόσκυλων). 

 Ευρήματα: Δύο τσοπανόσκυλα σε σήψη (Χάρτης 18 & Παράρτημα Ικ)  

 

 Δολώματα: Όχι. 

 Μήνυση: Όχι, δεν το επιθυμούσε ο ιδιοκτήτης των σκύλων. 
 

 Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Καλαμπάκας. 
 

 Παρουσία υπηρεσίας: Ναι, Δασαρχείο Καλαμπάκας. 
 

 Τοξικολογικές αναλύσεις: Όχι. 
 

 Κοντινότερη φωλιά Ασπροπάρη, Μαυρόγυπα ή Όρνιου: Το περιστατικό απέχει 30 

χιλιόμετρα την πιο κοντινή ενεργή επικράτεια Ασπροπάρη. Δεν υπάρχουν φωλιές 

Όρνιου και Μαυρόγυπα στην ευρύτερη περιοχή. 
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Χάρτης 18. Η περιοχή ερευνών. Με κόκκινη γραμμή η περιπολία στις 30/5 (2,7χλμ). Στον χάρτη 

απεικονίζονται τα σημεία όπου βρέθηκαν οι δύο νεκροί σκύλοι (με κίτρινες πινέζες).  
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5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα Ι 
 
Παράρτημα Iα. Φωτογραφίες με νεκρούς Μαυρόγυπες, Στικταετό, Αγριόγατα, έντομα και 

υπολείμματα θηλαστικού (τρίχες) που εντοπίστηκαν στην περιοχή Δαδιά-Κορνοφωλιά στις 

6-7/3/2021. 
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Παράρτημα Iβ. Φωτογραφία με νεκρή αλεπού σε προχωρημένη σήψη στην περιοχή 
Λαγυνά - Λύρας στις 18/3/2021.  
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Παράρτημα Iγ. Φωτογραφίες με νεκρό Καλαμόκιρκο και Accipiter sp. (υπολείμματα) που 
εντοπίστηκαν στην περιοχή Κίρκης στις 28/3/2021.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Παράρτημα Iδ. Φωτογραφία με νεκρό Μαυρόγυπα που εντοπίστηκε στην περιοχή 
Προβατώνα στις 23/12/2021.   
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Παράρτημα Iε. Φωτογραφίες με τη συλλογή γαντιού μιας χρήσης, τα δολώματα που 
βρέθηκαν και το κλιμάκιο ερευνών στην περιοχή της Σμίξης Γρεβενών στις 5/3/2021.  

 

 

Παράρτημα Iστ. Φωτογραφία με τη νεκρή αλεπού που βρέθηκε στην Καλλιθέα 
Καλαμπάκας στις 30/3/2021. 
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Παράρτημα Iζ. Φωτογραφία από το πιθανό δόλωμα που εντοπίστηκε κατά την επίσκεψη 
της ΟΣ στις 2/4/2021, σε κόκκινο κύκλο φαίνεται το ταμπελάκι προέλευσης του 
κοτόπουλου-πιθανού δολώματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα Iη. Φωτογραφία από το πιθανό δόλωμα που εντοπίστηκε κατά την επίσκεψη 
της ΟΣ στις 11/5/2021. 
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Παράρτημα Iθ. Φωτογραφίες με το πιθανό δηλητηριασμένο δόλωμα-κουφάρι αγελάδας 
που βρέθηκε στον Μπάρο Ασπροποτάμου στις 28/5/2021. Φαίνονται λεπτομέρειες των 
τομών όπως βρέθηκαν, καθώς και μαύρο κοκκώδες υλικό σε αυτές. 
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Παράρτημα Iι. Φωτογραφίες του Όρνιου που βρέθηκε νεκρό από τη Δασική Υπηρεσία στα 
Καμάρια Αγράφων στις 7/6/2021 (η φωτογραφία λήφθηκε στο Δασαρχείο Καρδίτσας) και 
το πιθανό δόλωμα που βρέθηκε στην περιπολία της ΟΣ στις 8/6/2021.  
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Παράρτημα Iκ. Φωτογραφίες από τους νεκρούς σκύλους που βρέθηκαν στην Παναγία 
Καλαμπάκας στις 30/7/2021. 

 


