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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστούμε πολύ όλους τους ανθρώπους της υπαίθρου (κτηνοτρόφους,
κυνηγούς, κατοίκους χωριών) στην:
1. Κεντρική Ελλάδα – περιοχή Καλαμπάκας-Τρικάλων-Φαρκαδώνας.
2. Θράκη – περιοχή Λαβάρων, Σαπών, Χαράδρας, Μοναστηριού, Καβησού,
Σουφλίου, Δαδιάς, Δικέλλων.
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: Δασαρχείο Καλαμπάκας, Δασαρχείο Τρικάλων, Δήμος
Καλαμπάκας, Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας, Αστυνομική Διεύθυνση
Τρικάλων, Εισαγγελία Τρικάλων, Κυνηγετικός Σύλλογος Καλαμπάκας,
Κυνηγετικός Σύλλογος Τρικάλων, Ζ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας και
Νήσων Σποράδων.
2. Θράκη: Δασαρχεία Διδυμοτείχου, Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου, Δασονομεία
Σαπών και 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 Κομοτηνής και Ιάσμου, Δήμος Ιάσμου,
Κυνηγετικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης.
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.
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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 τη Θράκη αντίστοιχα το 2019.
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 2019 ερευνήθηκαν πραγματοποιήθηκαν συνολικά 48 περιπολίες - 26 στην
Κεντρική Ελλάδα και 22 στη Θράκη- ενώ οι χειριστές των ΟΣ κάλυψαν 135 χλμ.
Ερευνήθηκαν 13 διαφορετικά περιστατικά δηλητηρίασης, ενώ δολώματα ή/και
δηλητηριασμένα ζώα βρέθηκαν σε 15 περιπολίες (σε κάποια περιστατικά
πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από μία περιπολίες). Συνολικά εντοπίστηκαν 29
δηλητηριασμένα ζώα: 8 τσοπανόσκυλα (27,6% των ευρημάτων), 7 αλεπούδες
(24,1% των ευρημάτων), 5 μαυρόγυπες (17,2% των ευρημάτων), 3 κοράκια (10,3%
των ευρημάτων), 2 λύκοι (6,9% των ευρημάτων), 2 κουνάβια (6,9% των ευρημάτων),
1 όρνιο (3,4% των ευρημάτων) και 1 χρυσαετός (3,4% των ευρημάτων). Όσον αφορά
στα δηλητηριασμένα δολώματα εντοπίστηκαν συνολικά 25, όπου σε κάποιες
περιπτώσεις βρέθηκε ολόκληρο πτώμα κτηνοτροφικού ζώου, ενώ σε άλλες
χρησιμοποιήθηκαν μικρά ή μεγαλύτερα κομμάτια κρέατος. Αξίζει να αναφερθεί ότι
για πρώτη φορά στα έξι χρόνια λειτουργίας των ΟΣ εντοπίστηκαν δολώματα τα
οποία αποτελούταν από ολόκληρο κουφάρι κτηνοτροφικού ζώου, στην κοιλιά του
οποίου είχαν τοποθετηθεί κάψουλες παραφίνης που πιθανώς περιείχαν κυανιούχο
άλας. Η χρήση ενός δολώματος τέτοιου τύπου μπορεί να πλήξει αρπακτικά πτηνά τα
οποία εύκολα μπορούν να εντοπίσουν και να τραφούν από το κουφάρι, όπως και
συνέβη σε περιστατικό δηλητηρίασης που περιγράφεται στην παρούσα αναφορά,
με θύμα έναν χρυσαετό. Βασισμένοι στην εμπειρία χρόνων από τη δράση των ΟΣ
αλλά και από τις μαρτυρίες των τοπικών χρηστών γης, οι πιο πιθανοί λόγοι χρήσης
δηλητηριασμένων δολωμάτων, όσον αφορά τα περιστατικά του 2019, ήταν:
3

εξόντωση λύκου ή αλεπούς και η επίλυση προσωπικών αντιδικιών/εξόντωση
ποιμενικών σκύλων
Σε 10 από τα περιστατικά δηλητηρίασης στάλθηκαν δείγματα για
τοξικολογικές αναλύσεις. Δυστυχώς την περίοδο συγγραφής της παρούσας
αναφοράς ήταν διαθέσιμα τα αποτελέσματα για μόνο δύο από αυτά και αμφότερα
αφορούσαν δείγματα θετικά στο κυανιούχο άλας.
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SUMMARY
This technical report presents the results for 2019 of the Αntipoison Dog
Units of the Hellenic Ornithological Society and WWF Greece working in Central
Greece 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 above
mentioned areas. The Antipoison Dog Units patrolled areas in the countryside used
regularly by the Egyptian vulture and other vulture species, namely the Black 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 2019, 48 patrols were conducted -26 in Central Greece and 22 in Thrace-,
during which the dog handlers covered a total of 135 km. 13 different poisoning
incidents were investigated, while poison baits or/and animals were found in 15
patrols (more than one patrol was conducted in some incidents). In total, 29
poisoned animals were detected: 8 shepherd dogs (27.6% of total findings), 7 Foxes
(24.1% of total findings), 5 Black vultures (17,2% of total findings), 3 Ravens (10.3% of
total findings), 2 Wolves (6,9% of total findings), 2 Martens (6.9% of total findings)
and 1 Griffon vulture (3.4% of total findings) and 1 Golden eagle (3.4% of total
findings). Moreover, a total of 25 poison baits were detected, varying from a whole
animal carcass to small or larger pieces of meat. It is worth mentioning that after six
years of operation, this is the first time the Dog Units find a whole carcass stuffed
with capsules that probably contained cyanide and used as a bait. As opposed to the
“traditional” technique used for cyanide capsules – capsules spread individually at a
distance from each other-, this method can also be dangerous for birds of prey as
they will readily scavenge on a carcass but rarely on small baits. This was the case of
a poisoning incident described in this report where a golden eagle was killed.
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 fox and personal disputes.
In 10 of the poisoning incidents samples were taken from findings and were
sent for toxicological analyses to the Centre of Veterinarian Institutions of Athens.
Unfortunately, by the end of this report’s compilation only the results for two of
these incidents were available. The analysis detected cyanide in both cases.
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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 τη Θράκη αντίστοιχα το 2019.
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 συνολικά 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 2015), 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. 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 τα οποία είχαν τοποθετηθεί δορυφορικοί
πομποί.
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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 και Δυτική Ελλάδα με 5 ΖΕΠ του δικτύου NATURA 2000 και
ενεργές επικράτειες του ασπροπάρη το 2019.
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Χάρτης 2. Περιοχή μελέτης στη Θράκη με 5 ΖΕΠ του δικτύου NATURA 2000 και ενεργές επικράτειες
του ασπροπάρη, ενεργές φωλιές και θέσεις κουρνιάσματος του όρνιου και αποικία του μαυρόγυπα
το 2019.

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) ως ότου αυτά αποσταλούν για τις κατάλληλες
τοξικολογικές εξετάσεις. Σε περίπτωση ευρημάτων όπως πλαστικές σακούλες ή
μπουκάλια που χρειάζονταν εγκληματολογικές αναλύσεις (π.χ. δακτυλικά
9

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 2019 διεξήχθησαν συνολικά 48 περιπολίες, 26 περιπολίες στην Κεντρική
Ελλάδα και 22 στη Θράκη, εκ των οποίων 20 στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) των
Μετεώρων, Χασίων-Αντιχασίων (GR1440005), 3 στη ΖΕΠ του Δάσους Δαδιάς
(GR1110009), 2 στη ΖΕΠ Κοιλάδας Φιλιούρι (GR1130011), 2 στη ΖΕΠ Κοιλάδας
Κομψάτου (GR1130012) και 21 εκτός ΖΕΠ. Αθροιστικά οι χειριστές των σκύλων
κάλυψαν περίπου 135 χιλιόμετρα (Πίνακας 1).
Συνολικά, στις 15 από τις 48 περιπολίες βρέθηκαν ευρήματα. Από αυτά, τα
29 ήταν νεκρά ζώα τα οποία ταυτοποιήθηκαν ως δηλητηριασμένα. Τα είδη που
βρέθηκαν νεκρά ήταν: 8 τσοπανόσκυλα (27,6% των ευρημάτων), 7 αλεπούδες
(24,1% των ευρημάτων), 5 μαυρόγυπες (17,2% των ευρημάτων), 3 κοράκια (10,3%
των ευρημάτων), 2 λύκοι (6,9% των ευρημάτων), 2 κουνάβια (6,9% των ευρημάτων),
1 όρνιο (3,4% των ευρημάτων) και 1 χρυσαετός (3,4% των ευρημάτων). Όσον αφορά
στα δηλητηριασμένα δολώματα εντοπίστηκαν συνολικά 25, όπου σε κάποιες
περιπτώσεις βρέθηκε ολόκληρο πτώμα κτηνοτροφικού ζώου ενώ σε άλλες μικρά ή
μεγαλύτερα κομμάτια κρέατος. Αξίζει να αναφερθεί ότι για πρώτη φορά στα 6
χρόνια λειτουργίας των ΟΣ εντοπίστηκαν, σε δύο περιστατικά, δολώματα τα οποία
αποτελούταν από ολόκληρο κουφάρι κτηνοτροφικού ζώου στην κοιλιά του οποίου
είχαν τοποθετηθεί κάψουλες παραφίνης που πολύ πιθανά περιείχαν κυανιούχο
άλας. Ενώ η συνήθης «πρακτική» για τα συγκεκριμένα δολώματα είναι η
τοποθέτηση τους μεμονωμένα μέσα σε μικρή ποσότητα τροφής, ο εν λόγω τύπος
δολώματος μπορεί να πλήξει αρπακτικά πτηνά καθώς μπορούν εύκολα να
εντοπίσουν και να τραφούν από το κουφάρι ενώ πολύ πιο δύσκολα θα εντοπίσουν
τα μεμονωμένα δολώματα. Συγκεκριμένα συνέβη στο περιστατικό στις 22/2 στο
Σιδηρώ Έβρου με δόλωμα της ανωτέρω τεχνοτροπίας όπου ανάμεσα στα θύματα
συγκαταλεγόταν και ένας χρυσαετός. 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 ή αλεπούς και η
επίλυση προσωπικών αντιδικιών/εξόντωση ποιμενικών σκύλων.

11

Πίνακας 1. Αριθμός περιπολιών, δηλητηριασμένων δολωμάτων (δδ) και δηλητηριασμένων
ζώων (δ. ζώων) που εντοπίστηκαν στην Κεντρική Ελλάδα και τη Θράκη ανά ΖΕΠ το 2019.

Θράκη

Κεντρική Ελλάδα

Ενότητες
περιοχής
μελέτης

ΖΕΠ

Κωδικός
ΖΕΠ

Αντιχάσια
Όρη και
Μετέωρα

GR1440005

Εκτός ΖΕΠ

Χλμ

Αριθμός
δ. ζώων

Αριθμός
δδ

Είδη

20

29,6

3

6

3 τσοπανόσκυλα
0
2 κουνάβια
1 αλεπού

6

10,5

1

1

1 αλεπού

0

Δάσος
Δαδιάς

GR1110002

3

23,1

2

2

1 λύκος
1 αλεπού

1

Κοιλάδα
Φιλιούρι

GR1130011

2

11

1

4

2 μαυρόγυπες
2 κοράκια

0

Κοιλάδα
Κομψάτου

GR1130012

2

15,1

1

4

15

45,9

7

12

48

135,2 15

Εκτός ΖΕΠ

Σύνολο

Αριθμός
περιπολιών

Αριθμός
περιπολιών
με
ευρήματα

29

1 όρνιο
1 κοράκι
1
2 αλεπούδες
3 μαυρόγυπες
1 χρυσαετός
1 λύκος
23
2 αλεπούδες
5 τσοπανόσκυλα
8 τσοπανόσκυλα
7 αλεπούδες
5 μαυρόγυπες
3 κοράκια
25
2 λύκοι
2 κουνάβια
1 όρνιο
1 χρυσαετός
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Χάρτης 3. Περιπολίες χωρίς ευρήματα και περιστατικά δηλητηρίασης στην Κεντρική Ελλάδα

το 2019.
Χάρτης 4. Περιπολίες χωρίς ευρήματα και περιστατικά δηλητηρίασης στη Θράκη το 2019.
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Συνολικά ερευνήθηκαν 13 περιστατικά δηλητηρίασης, 4 στην Κεντρική
Ελλάδα και 9 στην Θράκη. Από αυτά τα περιστατικά, τα 10 (77%) έλαβαν χώρα την
περίοδο παρουσίας του ασπροπάρη στην Ελλάδα. Η μέση απόσταση των
περιστατικών δηλητηρίασης από φωλιά ή ενεργή επικράτεια ασπροπάρη ήταν 15,6
χλμ. (Πίνακας 2).
Πίνακας 2. Ημερομηνία, περιοχή και απόσταση κάθε περιστατικού από γνωστή ενεργή
φωλιά/επικράτεια ασπροπάρη στην Κεντρική Ελλάδα και Θράκη.

Θράκη

Κεντρική Ελλάδα

Ενότητα
περιοχής
μελέτης

ΖΕΠ

Ημερομηνία
περιστατικού

Περιοχή/Χωριό
προέλευσης

Απόσταση από
ενεργή φωλιά
(χλμ.)

Περίοδος
παρουσίας
ασπροπάρη
στην Ελλάδα

Εκτός ΖΕΠ

23/3/2019

Ζάρκο

40

ΝΑΙ

Αντιχάσια Όρη
και Μετέωρα

12/6/2019

Καστράκι

3,9

ΝΑΙ

Αντιχάσια Όρη
και Μετέωρα

15/7/2019

Αγία Τριάδα

5,1

ΝΑΙ

Αντιχάσια Όρη
και Μετέωρα

22/7/2019

Καστράκι

3,9

ΝΑΙ

Εκτός ΖΕΠ

12/2/2019

Λύρα-Φυλακτό

11,9

ΟΧΙ

Εκτός ΖΕΠ

22/2 και
3/3/2019

Σιδηρώ

14,4

ΟΧΙ

Κοιλάδα
Κομψάτου

15-16/3/2019

Εύθυμο

1,8

ΝΑΙ

Εκτός ΖΕΠ

21/3/2019

Λάβαρα

23,6

ΝΑΙ

Κοιλάδα
Φιλιούρι

27/3/2019

Χαράδρα-Νέα
Σάντα

20,4

ΝΑΙ

Εκτός ΖΕΠ

22/4/2019

Σιδηρώ

13,1

ΝΑΙ

Εκτός ΖΕΠ

8 και 10/8/2019

Καβησός

17

ΝΑΙ

Δάσος Δαδιάς

25-27/8/2019

Κοτρωνιά

3,9

ΝΑΙ

Εκτός ΖΕΠ

13/11/2019

Δίκελλα

43,4

ΟΧΙ
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Στην Θράκη, λόγω της ύπαρξής φωλιών όρνιων και μαυρόγυπων, 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, 8 περιστατικά
συνέβησαν σε απόσταση μικρότερή των 50χλμ από ενεργή φωλιά και η μέση
απόσταση ήταν 25,6 χλμ. Αντίστοιχα για τον μαυρόγυπα η μέση απόσταση από
ενεργή αποικία του είδους ήταν 17,1 χλμ.
Πίνακας 3. Ημερομηνία, περιοχή και απόσταση κάθε περιστατικού από γνωστή ενεργή φωλιά
όρνιου και αποικία μαυρόγυπα στη Θράκη (όπου δεν υπάρχει αριθμός σημαίνει ότι η απόσταση
ήταν πάνω από 50 χιλιόμετρα).

ΖΕΠ

Ημερομηνία
περιστατικού

Περιοχή/
Χωριό

Απόσταση από
ενεργή φωλιά
όρνιου (χλμ.)

Απόσταση από
αναπαραγωγική
αποικία
μαυρόγυπα
(χλμ.)

35,7

8,4

41,1

13,4

Εκτός ΖΕΠ

12/2/2019

Εκτός ΖΕΠ
Κοιλάδα
Κομψάτου
Εκτός ΖΕΠ

22/2 και 3/3/2019

ΛύραΦυλακτό
Σιδηρώ

15-16/3/2019

Εύθυμο

21/3/2019

Κοιλάδα Φιλιούρι

27/3/2019

15,4

19,9

Εκτός ΖΕΠ

22/4/2019

Λάβαρα
ΧαράδραΝέα Σάντα
Σιδηρώ

40,6

12,4

Εκτός ΖΕΠ

8 και 10/8/2019

Καβησός

21,6

14,8

Δάσος Δαδιάς

25-27/8/2019

Κοτρωνιά

31,4

3,4

Εκτός ΖΕΠ

13/11/2019

Δίκελλα

18,3

42,3

0,7
22

Επιπλέον στη Θράκη έχουν πραγματοποιηθεί 5 περιπολίες με χρήση του
εκπαιδευμένου σκύλου για εντοπισμό των νεκρών ή τραυματισμένων μαυρόγυπων
ή όρνιων μετά από σχετική ενημέρωση ή ένδειξη δορυφορικού πομπού (οι πομποί
έχουν τοποθετηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE14 NAT/NL/000901 σε όρνια
στη Βουλγαρία και σε μαυρόγυπες στο ΕΠ Δάσους Δαδιάς1. Επίσης κάποιοι άλλοι
έχουν τοποθετηθεί στο πλαίσιο των δράσεων προστασίας του μαυρόγυπα του ΦΔ
Εθνικού Πάρκου δάσος Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου (Φ.Δ. Ε.Π. Δαδιάς) (Πίνακας 4).
Από αυτές, οι δυο συμπεριλαμβάνονται στις περιπολίες για τα δηλητηριασμένα
δολώματα.

1

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

Ενημέρωση

Περιγραφή

Εκτός ΖΕΠ

12/2/2019

Λύρα-Φυλακτό

Δορυφορικός
πομπός

Βρέθηκε ένας νεκρός μαυρόγυπας.
Πραγματοποιήθηκαν τρεις περιπολίες
στις τελευταίες θέσεις του πουλιού
για τυχόν δηλητηριασμένα δολώματα.
Δεν εντοπίστηκε κάτι επιπλέον (βλ.
την ενότητα 3.1).

Κοιλάδα
Φιλιούρι
(GR1130011)

27/3/2019

Χαράδρα-Νέα Σάντα

Δασονομείο
Σαπών

Βρέθηκαν δυο νεκροί μαυρόγυπες και
δυο κοράκια. Πραγματοποιήθηκε μια
περιπολία (βλ. την ενότητα 3.1).

Εκτός ΖΕΠ

22/4/2019

Σιδηρώ

Δασαρχείο
Διδυμοτείχου

Κοιλάδα
Φιλιούρι
(GR1130011)

27/4/2019

Μοναστήρι

Κάτοικοι
περιοχής

Κοιλάδα
Φιλιούρι
(GR1130011)

21/8/2019

Καλλιθέα

Φ.Δ. Ε.Π. Δαδιάς
Δορυφορικός
πομπός

Βρέθηκαν υπολείμματα (φτερά και
κόκαλα) από δυο μαυρόγυπες.
Πραγματοποιήθηκε μια περιπολία
(βλ. την ενότητα 3.1).
Βρέθηκε ένα νεκρό όρνιο –
πρόσκρουση σε καλώδια ρεύματος.
Πραγματοποιήθηκε μια περιπολία για
τυχόν δηλητηριασμένα δολώματα.
Δεν εντοπίστηκε κάτι επιπλέον.
Βρέθηκε ένας νεκρός μαυρόγυπας –
πρόσκρουση με ανεμογεννήτρια. Δεν
εντοπίστηκε κάτι επιπλέον.

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. Από τα πρώτα αποτελέσματα, έχει ανιχνευτεί μια δραστική ουσία,
το κυανιούχο άλας, 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
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

Στόμαχος όρνιου και κορακιού

Σε εξέλιξη

21/3/2019

Εκτός ΖΕΠ

Λάβαρα

Δηλητριασμένα δολώματα

Σε εξέλιξη

27/3/2019

Κοιλάδα Φιλιούρι

Χαράδρα-Νέα Σάντα

Στόμαχος 2 μαυρόγυπων και 2 κοράκιων

Σε εξέλιξη

15/7/2019

Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα

Αγία Τριάδα

Στόμαχος 2 κουναβιών

Σε εξέλιξη

22/7/2019

Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα

Καστράκι

Στόμαχος 1 ποιμενικού σκύλου

Σε εξέλιξη

8 και 10/8/2019

Εκτός ΖΕΠ

Καβησός

Δηλητριασμένο δόλωμα

Σε εξέλιξη

25-27/8/2019

Δάσος Δαδιάς

Κοτρωνιά

Στόμαχος αλεπούς, δηλητριασμένο δόλωμα

Σε εξέλιξη

13/11/2019

Εκτός ΖΕΠ

Δίκελλα

Δηλητριασμένο δόλωμα

Σε εξέλιξη

υπόλειμμα

από

Θετικό

Δραστική ουσία

Καθεστώς

Κυανιούχο άλας

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

Θράκη
Λύρα-Φυλακτό 12/2/2019


Ειδοποίηση: Δορυφορικός πομπός ένος μαυρόγυπα ο οποίος εξέπεμπε συνεχόμενο
σήμα από το ίδιο σημείο από τις 9 Φεβρουαρίου. Πραγματοποιήθηκαν τρεις
περιπολίες με χρήση του εκπαιδευμένου σκύλου (Χάρτης 5 & 6) μαζί με τους
υπάλληλους Φ.Δ. Ε.Π. Δαδιάς για εύρεση πιθανής αιτίας δηλητηρίασης του πουλιού
στις περιοχές που: α) βρέθηκε το πουλί (12/02/2019,) και β) επισκέφτηκε το πουλί
στις 8 και 9 Φεβρουαρίου, ένδειξη πομπού (12 και 13/02/2019). Μετά από τον
έλεγχο των περιοχών δεν βρέθηκαν άλλα ευρήματα.



Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Άγνωστη.



Ευρήματα: Ναι, ένας μαυρόγυπας (Χάρτης 5 & Παράρτημα Ια).



Δολώματα: Όχι. Όπως φαίνεται το πουλί είχε καταναλώσει κάπου αλλού το
δηλητηριασμένο δόλωμα ή ζώο και κατάφερε να απογειωθεί από το σημείο αυτό,
γεγονός που δυσκόλεψε την ομάδα ανίχνευσης να εντοπίσει την πηγή της
δηλητηρίασης.



Μήνυση: Όχι.



Ειδοποιήθηκαν: Φ.Δ. Ε.Π. Δαδιάς, Δασαρχείο Σουφλίου, Κτηνιατρικό Κέντρο
Σουφλίου, Διεύθυνση Δασών ΠΕ Έβρου.



Παρουσία υπηρεσίας: Ναι, Φ.Δ. Ε.Π. Δαδιάς και Δασαρχείο Σουφλίου.



Τοξικολογικές αναλύσεις: Ναι. Ο νεκρός μαυρόγυπας συλλέχθηκε και μεταφέρθηκε
από το προσωπικό του ΦΔ Δαδιάς στις εγκαταστάσεις του και στις 20 Φεβρουαρίου
μεταφέρθηκε στο Κτηνιατρικό Κέντρο Σουφλίου για νεκροψία και συλλογή
απαραιτήτων δειγμάτων για τοξικολογικές αναλύσεις.



Τοξικολογικά αποτελέσματα: Δεν ανιχνεύτηκε τοξική ουσία.



Κοντινότερη φωλιά ασπροπάρη, μαυρόγυπα ή όρνιου: Το περιστατικό απέχει 12
χιλιόμετρα αντίστοιχα από τη φωλιά ασπροπάρη, 8 χιλιόμετρα από την
αναπαραγωγική αποικία του μαυρόγυπα στο Ε.Π. δάσους Δαδιάς-ΛευκίμμηςΣουφλίου και 35 χιλιόμετρα από τη θέση φωλιάσματος του όρνιου στην περιοχή
Άβαντα.
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Χάρτης 5. Μια περιπολία (κόκκινη γραμμή, 2χλμ) στις 12/2/2019 με το σημείο εύρεσης νεκρού
μαυρόγυπα.

Χάρτης 6. Δυο περιπολίες στις 12/2/2019 (κόκκινη γραμμή, 1 χλμ.) και στις 13/2/2019 (πράσινη
γραμμή, 2 χλμ.) για έλεγχο πιθανής αιτίας δηλητηρίασης του μαυρόγυπα.

Σιδηρώ 22/02 και 03/03/2019


Ειδοποίηση: Στις 22 Φεβρουαρίου ενημερωθήκαμε από τον ερευνητή κ. Λ.
Σιδηρόπουλο για έναν νεκρό χρυσαετό που φέρει δορυφορικό πομπό
(τοποθετήθηκε στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής με άδεια ερευνών από το
ΥΠΕΝ 175837/2197), ο οποίος βρέθηκε διπλά σε υπολείμματα από ένα κατσίκι και
ένα πρόβατο στην περιοχή Σιδηρώ. Πραγματοποιήθηκαν δυο περιπολίες στις
22/2/2019 και 3/3/2019 (καθυστέρηση λόγω δυνατής χιονόπτωσης) (Χάρτης 7).
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Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Έλεγχος πληθυσμού λύκου.



Ευρήματα: Ναι, ένας χρυσαετός, ένας λύκος και υπόλειμμα αλεπούς (Χάρτης 7 &
Παράρτημα Ιβ).



Δολώματα: Ναι, 2 υπολείμματα από κτηνοτροφικά ζώα (πρόβατο και κατσίκι)
δεμένα σε δέντρο. Μέσα στο πρόβατο εντοπίστηκαν κομμάτια παραφίνης που πολύ
πιθανόν ήταν από κάψουλα κυανίου (Παράρτημα Ιβ). Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι
η πρώτη φορά που η ΟΣ ανακαλύπτει δόλωμα τέτοιου τύπου.



Μήνυση: Ναι, από το Δασαρχείο Διδυμοτείχου.
Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Διδυμοτείχου, Φ.Δ. Ε.Π. Δαδιάς, Διεύθυνση Δασών Π.Ε.
Έβρου, Κτηνιατρικό Κέντρο Σουφλίου, Κυνηγετικός Σύλλογος Σουφλίου.



Παρουσία υπηρεσίας: Ναι, Δασαρχείο Διδυμοτείχου και Φ.Δ. Ε.Π. Δαδιάς.



Τοξικολογικές αναλύσεις: Ναι. Το υπόλειμμα δηλητηριασμένου δολώματος και ο
χρυσαετός μεταφέρθηκαν στο Κτηνιατρικό Κέντρο Σουφλίου για νεκροψία και
συλλογή απαραιτήτων δειγμάτων για τοξικολογικές αναλύσεις.



Τοξικολογικά αποτελέσματα: Σε εξέλιξη.



Κοντινότερη φωλιά ασπροπάρη, μαυρόγυπα ή όρνιου: Το περιστατικό απέχει 14
χιλιόμετρα αντίστοιχα από τη φωλιά ασπροπάρη, 13 χιλιόμετρα από την
αναπαραγωγική αποικία του μαυρόγυπα στο ΕΠ δάσους Δαδιάς-ΛευκίμηςΣουφλίου και 41 χιλιόμετρα από τη θέση φωλιάσματος του όρνιου στην περιοχή
Κίρκης.
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Χάρτης 7. Δυο περιπολίες στις 22/2/2019 (μπλε γραμμή, 2 χλμ.) και στις 3/3/3019 (κόκκινη γραμμή, 6 χλμ.)
και τα ευρήματα (1: χρυσαετός που βρέθηκε στις 22/2/2019, 2: λύκος που βρέθηκε στις 3/3/2019 και 3: ένα
πόδι από αλεπού που βρέθηκε στις 3/3/2019).

Εύθυμο 15-16/3/2019


Ειδοποίηση: Στις 15 Μαρτίου μετά την επίσκεψη στην περιοχή για έλεγχο των
ενεργών φωλιών των όρνιων, οι οποίες παρακολουθούνται συστηματικά στο
πλαίσιο του προγράμματος LIFE14 NAT/NL/000901, δυο συνεργάτες του WWF
Ελλάς εντόπισαν ένα νεκρό, μισοφαγωμένο άλογο με πολλές νεκρές μύγες δίπλα
και πάνω του, μια αλεπού (5 μ μακριά από το άλογο), και λίγο πιο μακριά ένα όρνιο
και ένα κοράκι (Χάρτης 8, Παράρτημα Ιγ). Πραγματοποιήθηκε μια περιπολία
ελέγχου στις 16/3/2019 (Χάρτης 8).



Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Έλεγχος πληθυσμού λύκου.



Ευρήματα: Ναι, ένα όρνιο, δυο αλεπούδες, ένα κοράκι (Χάρτης 8, Παράρτημα Ιγ).



Δολώματα: Ναι, ολόκληρο πτώμα αλόγου (Χάρτης 8 & Παράρτημα Ιγ), το οποίο
θάφτηκε επιτόπου με χρήση ειδικού μηχανήματος από το Δήμο Ιάσμου στις 18
Μαρτίου.



Μήνυση: Ναι, από Δασονομείο Ιάσμου.



Ειδοποιήθηκαν: Διεύθυνση Δασών Ροδόπης, Δασονομείο Ιάσμου, Δ/νση Αγροτική
Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τμήμα Κτηνιατρικής Ροδόπης, Αγροτικό Κτηνιατρείο
Ιάσμου, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Νέστου, ΒιστωνίδαςΙσμαρίδας, Δήμος Ιάσμου.
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Παρουσία υπηρεσίας: Όχι.



Τοξικολογικές αναλύσεις: Ναι. Τα ζώα μεταφέρθηκαν στο Αγροτικό Κτηνιατρείο
Κομοτηνής για συλλογή απαραιτήτων δειγμάτων για τοξικολογικές αναλύσεις.



Τοξικολογικά αποτελέσματα: Αναμένονται, καθώς δεν ήταν διαθέσιμα τη στιγμή
συγγραφής της παρούσας αναφοράς.



Κοντινότερη φωλιά ασπροπάρη, μαυρόγυπα ή όρνιου: Το περιστατικό απέχει 2
χιλιόμετρα αντίστοιχα από τη φωλιά ασπροπάρη και 700 μέτρα από τη θέση
φωλιάσματος του όρνιου στην περιοχή Θρακικών Μετεώρων (Κοιλάδα Κομψάτου).

Χάρτης 8. Περιπολία στις 16/3/2019 (κόκκινη γραμμή, 7,9 χλμ.) και τα ευρήματα (1: άλογο και αλεπού,
κοράκι, όρνιο που βρέθηκαν στις 15/3/2019, 2: αλεπού που βρέθηκε στις 16/3/2019).

Λάβαρα 21/3/2019


Ειδοποίηση: Η ΟΣ έλαβε γνώση από το Δασαρχείο Διδυμοτείχου, που με την σειρά
του είχε ενημερωθεί από κτηνοτρόφο της περιοχής. Πραγματοποιήθηκε μια
περιπολία (Χάρτης 9).



Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Έλεγχος πληθυσμού λύκου.



Ευρήματα: Ναι, πέντε τσοπανόσκυλα και μια αλεπού (Χάρτης 9 & Παράρτημα Ιδ).



Δολώματα: Ναι, υπόλειμμα κατσικιού δεμένο σε ένα θάμνο με 16 άθικτες και
περίπου 4 σκασμένες κάψουλες κυανίου στα εντόσθια του (Χάρτης 9 & Παράρτημα
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Ιδ). Αξίζει να σημειωθεί ότι δόλωμα παρόμοιου τύπου είχε εντοπιστεί στο
περιστατικό στο Σιδηρώ στις 22/2/2019.


Μήνυση: Ναι. Από το Δασαρχείο Διδυμοτείχου.



Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Διδυμοτείχου, Φ.Δ. Ε.Π. Δαδιάς, Διεύθυνση Δασών ΠΕ
Έβρου, Κτηνιατρικό Κέντρο Σουφλίου, Κυνηγετικός Σύλλογος Σουφλίου.



Παρουσία υπηρεσίας: Ναι, Δασαρχείο Διδυμοτείχου.



Τοξικολογικές αναλύσεις: Ναι. Τα δηλητηριασμένα δολώματα μεταφέρθηκαν στο
Κτηνιατρικό Κέντρο Σουφλίου για την αποστολή τους για τοξικολογικές αναλύσεις.
Τα δηλητηριασμένα ζώα θάφτηκαν επιτόπου με ασφάλεια από το κλιμάκιο
Δασαρχείου Διδυμοτείχου.



Τοξικολογικά αποτελέσματα: Κυανιούχο άλας.



Κοντινότερη φωλιά ασπροπάρη, μαυρόγυπα ή όρνιου: Το περιστατικό απέχει 24
χιλιόμετρα αντίστοιχα από τη φωλιά ασπροπάρη και 22 χιλιόμετρα από την
αναπαραγωγική αποικία του μαυρόγυπα στο Ε.Π. δάσους Δαδιάς-ΛευκίμηςΣουφλίου.

Χάρτης 9. Μια περιπολία στις 21/3/2019 (κόκκινη γραμμή, 6,1 χλμ.) και τα ευρήματα (5 τσοπανόσκυλα, 1
αλεπού και υπόλειμμα κατσικιού που χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα με 16 άθικτες και περίπου 4 σκασμένες
κάψουλες κυανίου).
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Χαράδρα-Νέα Σάντα 27/3/2019


Ειδοποίηση: Η ΟΣ έλαβε γνώση από το Δασονομείο Σαπών. Πραγματοποιήθηκε μια
περιπολία (Χάρτης 10).



Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Άγνωστη.



Ευρήματα: Ναι, δυο μαυρόγυπες και δυο κοράκια (Χάρτης 10, Παράρτημα Ιε).



Δολώματα: Όχι.



Μήνυση: Όχι.



Ειδοποιήθηκαν: Διεύθυνση Δασών Ροδόπης, Δασονομείο Σαπών, Δ/νση Αγροτική
Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τμήμα Κτηνιατρικής Ροδόπης, Φ.Δ. Ε.Π. Δαδιάς,
Κυνηγετικός Σύλλογος Σαπών.



Παρουσία υπηρεσίας: Ναι, Δασονομείο Σαπών και Φ.Δ. Ε.Π. Δαδιάς.



Τοξικολογικές αναλύσεις: Ναι. Όλα τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο Αγροτικό
Κτηνιατρείο Κομοτηνής για συλλογή απαραιτήτων δειγμάτων για τοξικολογικές
αναλύσεις.



Τοξικολογικά αποτελέσματα: Αναμένονται, καθώς δεν ήταν διαθέσιμα τη στιγμή
συγγραφής της παρούσας αναφοράς.



Κοντινότερη φωλιά ασπροπάρη, μαυρόγυπα ή όρνιου: Το περιστατικό απέχει 20
χιλιόμετρα αντίστοιχα από τη φωλιά ασπροπάρη, 20 χιλιόμετρα από την
αναπαραγωγική αποικία του μαυρόγυπα στο Ε.Π. δάσους Δαδιάς-ΛευκίμηςΣουφλίου και 15 χιλιόμετρα από τη θέση φωλιάσματος του όρνιου στην περιοχή
Κίρκης.
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Χάρτης 10. Περιπολία του εκπαιδευμένου σκύλου και σημεία εύρεσης των δυο μαυρόγυπων και δυο
κορακιών (κόκκινη γραμμή 8,6 χλμ.) στις 27/03/2019.

Σιδηρώ 22/4/2019


Ειδοποίηση: Η ΟΣ έλαβε γνώση από
Πραγματοποιήθηκε μια περιπολία (Χάρτης 11).



Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Έλεγχος πληθυσμού λύκου.



Ευρήματα: Ναι, υπολείμματα από δυο μαυρόγυπες (Χάρτης 11 & Παράρτημα Ιζ). Το
γεγονός ότι και οι δυο μαυρόγυπες βρέθηκαν νεκροί τόσο κοντά ο ένας από τον
άλλον στην περιοχή όπου μόλις πριν 2 μήνες (22/2/2019) συνέβη ένα μεγάλο
περιστατικό με χρήση καψουλών κυανίου μέσα σε κουφάρι κτηνοτροφικού ζώου
(περίπου 1 χλμ. πιο μακριά) οδήγησε σε συμπέρασμα ότι τα πουλιά πολύ πιθανόν
δηλητηριάστηκαν, αλλά το δηλητηριασμένο δόλωμα είτε καταναλώθηκε είτε
απομακρύνθηκε.



Δολώματα: Όχι.



Μήνυση: Όχι.



Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Διδυμοτείχου, Φ.Δ. Ε.Π. Δαδιάς, Διεύθυνση Δασών Π.Ε.
Έβρου.



Παρουσία υπηρεσίας: Ναι, Δασαρχείο Διδυμοτείχου και Φ.Δ. Ε.Π. Δαδιάς.

το

Δασαρχείο

Διδυμοτείχου.
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Τοξικολογικές αναλύσεις: Όχι. Τα πουλιά ήταν σε πάρα πολύ προχωρημένη σήψη.



Κοντινότερη φωλιά ασπροπάρη, μαυρόγυπα ή όρνιου: Το περιστατικό απέχει 13
χιλιόμετρα αντίστοιχα από τη φωλιά ασπροπάρη, 12 χιλιόμετρα από την
αναπαραγωγική αποικία του μαυρόγυπα στο ΕΠ δάσους Δαδιάς-ΛευκίμμηςΣουφλίου και 40 χιλιόμετρα από τη θέση φωλιάσματος του όρνιου στην περιοχή
Κίρκης.

Χάρτης 11. Περιπολία του εκπαιδευμένου σκύλου και σημεία εύρεσης των δυο μαυρόγυπων (κόκκινη γραμμή
1,8 χλμ.) στις 22/04/2019.

Καβησός 8 και 10/8/2019


Ειδοποίηση: Η ΟΣ έλαβε γνώση από το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, με την σειρά
του είχε ενημερωθεί από κτηνοτρόφο της περιοχής του οποίου δηλητηριάστηκαν
οκτώ τσοπανόσκυλα. Πραγματοποιήθηκαν δυο περιπολίες στις 8 και 10 Αυγούστου
(Χάρτης 12 και 13).



Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Άγνωστη.



Ευρήματα: Όχι.



Δολώματα: Ναι, ένα μικρό κομμάτι κρέας (Χάρτης 13 & Παράρτημα Ιη).



Μήνυση: Ναι, από το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης.
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Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, Δ/νση Αγροτική Οικονομίας και
Κτηνιατρικής, Τμήμα Κτηνιατρικής Έβρου, Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Έβρου, Φ.Δ. Ε.Π.
Δαδιά, Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και
Σαμοθράκης, Κυνηγετικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης.



Παρουσία υπηρεσίας: Ναι, Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης.



Τοξικολογικές αναλύσεις: Ναι, το δηλητηριασμένο δόλωμα μεταφέρθηκε στη
Διεύθυνση Κτηνιατρικής Έβρου για να σταλθεί για τοξικολογική ανάλυση.



Τοξικολογικά αποτελέσματα: Αναμένονται, καθώς δεν ήταν διαθέσιμα τη στιγμή
συγγραφής της παρούσας αναφοράς.



Κοντινότερη φωλιά ασπροπάρη, μαυρόγυπα ή όρνιου: Το περιστατικό απέχει 17
χιλιόμετρα αντίστοιχα από τη φωλιά ασπροπάρη, 15 χιλιόμετρα από την
αναπαραγωγική αποικία του μαυρόγυπα στο Ε.Π. δάσους Δαδιάς-ΛευκίμηςΣουφλίου και 21 χιλιόμετρα από τη θέση φωλιάσματος του όρνιου στην περιοχή
Κίρκης.

Χάρτης 12. Περιπολία με εκπαιδευμένο σκύλο στις 8/8/2019 (κόκκινη γραμμή, 3,9 χλμ.) με τη θέση του
θερινού μαντριού όπου βρέθηκαν 8 δηλητηριασμένα τσοπανόσκυλα.
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Χάρτης 13. Περιπολία του εκπαιδευμένου σκύλου στις 10/8/2019 (κόκκινη γραμμή, 4,7 χλμ.) με τη θέση του
δηλητηριασμένου δολώματος και του θερινού μαντριού όπου βρέθηκαν 8 δηλητηριασμένα τσοπανόσκυλα.

Κοτρωνιά 25-27/8/2019


Ειδοποίηση: Η ΟΣ έλαβε γνώση από κυνηγούς περιοχής των οποίων
δηλητηριάστηκαν δυο κυνηγόσκυλα. Πραγματοποιήθηκαν τρεις περιπολίες στις 25,
26 και 27 Αυγούστου (Χάρτης 14).



Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Έλεγχος πληθυσμού λύκου ή αλεπούς.



Ευρήματα: Ναι, ένας λύκος και μια αλεπού (Χάρτης 14 & Παράρτημα Ιθ).



Δολώματα: Ναι, ένα μικρό κομμάτι κρέας (Χάρτης 14 & Παράρτημα Ιθ).



Μήνυση: Ναι, από το Δασαρχείο Σουφλίου.



Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Σουφλίου, Φ.Δ. Ε.Π. Δαδιάς, Διεύθυνση Δασών Π.Ε.
Έβρου, Κτηνιατρικό Κέντρο Σουφλίου, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής, Τμήμα Κτηνιατρικής Έβρου, Κυνηγετικός Σύλλογος Σουφλίου.



Παρουσία υπηρεσίας: Ναι, Δασαρχείο Σουφλίου.



Τοξικολογικές αναλύσεις: Ναι. Το δηλητηριασμένο δόλωμα και η αλεπού
μεταφέρθηκαν στο Κτηνιατρικό Κέντρο Σουφλίου για συλλογή απαραιτήτων
δειγμάτων για τοξικολογικές αναλύσεις.



Τοξικολογικά αποτελέσματα: Αναμένονται, καθώς δεν ήταν διαθέσιμα τη στιγμή
συγγραφής της παρούσας αναφοράς.
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Κοντινότερη φωλιά ασπροπάρη, μαυρόγυπα ή όρνιου: Το περιστατικό απέχει 4
χιλιόμετρα αντίστοιχα από τη φωλιά ασπροπάρη, 3 χιλιόμετρα από την
αναπαραγωγική αποικία του μαυρόγυπα στο Ε.Π. δάσους Δαδιάς-ΛευκίμμηςΣουφλίου και 31 χιλιόμετρα από τη θέση φωλιάσματος του όρνιου στην περιοχή
Κίρκης.

Χάρτης 14. Τρεις περιπολίες του εκπαιδευμένου σκύλου στις 25/8/2019 (πράσινη γραμμή, 2,8 χλμ.),
26/8/2019 (μπλε γραμμή, 10,8 χλμ.) και 27/8/2019 (κόκκινη γραμμή, 9,5 χλμ.) με τις θέσεις του
δηλητηριασμένου δολώματος, νεκρής αλεπούς, λύκου και δυο κυνηγόσκυλων.

Δίκελλα 13/11/2019


Ειδοποίηση: Η ΟΣ έλαβε γνώση από το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, που με την
σειρά του είχε ενημερωθεί από κυνηγό της περιοχής που βρήκε το δόλωμα (το
έκρυψε σε ένα πηγάδι). Πραγματοποιήθηκε μια περιπολία όπου ο σκύλος
σημάδεψε ένα σημείο στο οποίο πολύ πιθανόν είχε τοποθετηθεί το
δηλητηριασμένο δόλωμα πριν το συλλέξει ο κυνηγός (Χάρτης 15).



Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Έλεγχος πληθυσμού λύκου ή αλεπούς.



Ευρήματα: Όχι.



Δολώματα: Ναι, ένα μεγάλο κομμάτι κρέας (Χάρτης 15 & Παράρτημα Ιι).



Μήνυση: Ναι, από το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης.
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Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, Δ/νση Αγροτική Οικονομίας και
Κτηνιατρικής, Τμήμα Κτηνιατρικής Έβρου, Διεύθυνση Δασών ΠΕ Έβρου, Κυνηγετικός
Σύλλογος Αλεξανδρούπολης.



Παρουσία υπηρεσίας: Ναι, Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης.



Τοξικολογικές αναλύσεις: Ναι, το δηλητηριασμένο δόλωμα μεταφέρθηκε στη
Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αλεξανδρούπολης για να σταλθεί για τοξικολογική
ανάλυση.



Τοξικολογικά αποτελέσματα: Αναμένονται, καθώς δεν ήταν διαθέσιμα τη στιγμή
συγγραφής της παρούσας αναφοράς.



Κοντινότερη φωλιά ασπροπάρη, μαυρόγυπα ή όρνιου: Το περιστατικό απέχει 43
χιλιόμετρα αντίστοιχα από τη φωλιά ασπροπάρη, 42 χιλιόμετρα από την
αναπαραγωγική αποικία του μαυρόγυπα στο ΕΠ δάσους Δαδιάς-ΛευκίμμηςΣουφλίου και 18 χιλιόμετρα από τη θέση φωλιάσματος του όρνιου στην περιοχή
Κίρκης.

Χάρτης 15. Περιπολία με εκπαιδευμένο σκύλο (κόκκινη γραμμή, 5 χλμ.) με τις θέσεις του κρυμμένου
δηλητηριασμένου δολώματος στο πηγάδι και υπόδειξης του σκύλου.
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Κεντρική Ελλάδα
Ζάρκο Φαρκαδώνας 23/3/2019


Ειδοποίηση: Η ΟΣ έλαβε γνώση στις 22/3 από κτηνοτρόφο ότι πριν 4-5 μέρες είχαν
δηλητηριαστεί τα ποιμενικά σκυλιά συγγενικού του προσώπου στο Ζάρκο
Φαρκαδώνας. Πραγματοποιήθηκε περιπολία στις 23/3 (Χάρτης 16).



Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Τοπικές αντιδικίες (εξόντωση ποιμενικών σκύλων)



Ευρήματα: Ναι μια αλεπού (Χάρτης 16 και Παράρτημα Ικ).



Δολώματα: Όχι



Μήνυση: Όχι.



Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Τρικάλων.



Παρουσία υπηρεσίας: Όχι.



Τοξικολογικές αναλύσεις: Όχι.



Κοντινότερη φωλιά ασπροπάρη: Το περιστατικό απέχει 40 χιλιόμετρα από ενεργή
επικράτεια ασπροπάρη.

Χάρτης 16. Περιπολία του εκπαιδευμένου σκύλου (κόκκινη γραμμή, 2,6 χλμ.) στο Ζάρκο Φαρκαδώνας στις
23/3/3019 με τη θέση όπου βρέθηκε η νεκρή αλεπού.
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Καστράκι Καλαμπάκας 12/6/2019


Ειδοποίηση: Η ΟΣ έλαβε γνώση στις 11/6 από κτηνοτρόφο ότι την προηγούμενη
ημέρα είχαν εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα δύο ποιμενικά σκυλιά του σε
κτηνοτροφική περιοχή στο Καστράκι Καλαμπάκας. Την επομένη (12/6), ενώ η ΟΣ
βρισκόταν στο πεδίο για άλλη εργασία, ειδοποιηθήκαμε ότι είχε εντοπιστεί από τον
κτηνοτρόφο μία νεκρή αλεπού κοντά στον στάβλο του, ενώ ένας ποιμενικός σκύλος
του έλειπε. Άμεσα η ΟΣ προχώρησε σε περιπολία στην περιοχή χωρίς όμως την
χρήση GPS που δεν ήταν διαθέσιμο εκείνη την στιγμή. Η περιπολία
αναπαραστάθηκε κατά προσέγγιση στο Google Earth (Χάρτης 17).



Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Τοπικές αντιδικίες (εξόντωση ποιμενικών σκύλων)



Ευρήματα: Ναι μια αλεπού και ένας ποιμενικός σκύλος (Χάρτης 17 και Παράρτημα
Ιλ).



Δολώματα: Όχι.



Μήνυση: Όχι δεν το επιθυμούσε ο ιδιοκτήτης των σκύλων.



Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Καλαμπάκας.



Παρουσία υπηρεσίας: Όχι.



Τοξικολογικές αναλύσεις: Όχι.



Κοντινότερη φωλιά ασπροπάρη: Το περιστατικό απέχει 3,9 χιλιόμετρα από ενεργή
επικράτεια ασπροπάρη.
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Χάρτης 17. Περιπολία του εκπαιδευμένου σκύλου (κόκκινη γραμμή, 2,5 χλμ., περίπου) στις 12/6/2019 στο
Καστράκι Καλαμπάκας, με τις θέσεις του νεκρού σκύλου και αλεπούς. Επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμο GPS, η
περιπολία αναπαραστάθηκε στο Google Earth κατά προσέγγιση.

Αγία Τριάδα Καλαμπάκας 15/7/2019


Ειδοποίηση: Την Κυριακή 14/7/2019, το απόγευμα, ενημερωθήκαμε από
κτηνοτρόφο από την Αγία Τριάδα Καλαμπάκας ότι είχε εντοπίσει νεκρό και με
σημάδια δηλητηρίασης ένα από τα σκυλιά του που χρησιμοποιούσε στην φύλαξη
του κοπαδιού. Την επόμενη μέρα, Δευτέρα 15 Ιουλίου, η ΟΣ πραγματοποίησε
περιπολία στην περιοχή (Χάρτης 18). Κατά την επιτόπια επίσκεψη
πληροφορηθήκαμε από τον πληγέντα κτηνοτρόφο για το ιστορικό του
περιστατικού. Μας ενημέρωσε ότι έπειτα από την πρωινή βόσκηση των ζώων στην
περιοχή «Καρκατσέλια» εντόπισε νεκρό στον δρόμο προς τον στάβλο του τον σκύλο
του ενώ ακόμη ένας έλειπε. Ό σκύλος που είχε εντοπιστεί είχε ήδη ταφεί από τον
κτηνοτρόφο ενώ μας επέδειξε το ακριβές σημείο όπου αυτός κατέληξε.



Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Τοπικές αντιδικίες (εξόντωση ποιμενικών
σκύλων).



Ευρήματα: Ναι δύο κουνάβια, ένας ποιμενικός σκύλος και δύο μπουκάλια
αντιψυκτικού σε ύποπτο σημείο (Χάρτης 18 και Παράρτημα Ιμ).



Δολώματα: Όχι.



Μήνυση: Ναι, κατά αγνώστου από το Δασαρχείο Καλαμπάκας.
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Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Καλαμπάκας.



Παρουσία υπηρεσίας: Ναι.



Τοξικολογικές αναλύσεις: Ναι.



Τοξικολογικά αποτελέσματα: Αναμένονται, καθώς δεν ήταν διαθέσιμα τη στιγμή
συγγραφής της παρούσας αναφοράς.



Κοντινότερη φωλιά ασπροπάρη: Το περιστατικό απέχει 5,1 χιλιόμετρα από ενεργή
επικράτεια ασπροπάρη.

Χάρτης 18. Περιπολία του εκπαιδευμένου σκύλου (κόκκινη γραμμή, 2,1 χλμ.) στην Αγία Τριάδα Καλαμπάκας
στις 15/7/2019 με τις θέσεις όπου βρέθηκαν τα δύο νεκρά κουνάβια, ο νεκρός σκύλος και τα μπουκάλια
αντιψυκτικού.

Καστράκι Καλαμπάκας 22/7/2019


Ειδοποίηση: Η ΟΣ έλαβε γνώση στις 21/7 από κτηνοτρόφο της περιοχής, ότι δύο
ποιμενικοί του σκύλοι εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης και δεν επέστρεψαν
στον στάβλο μετά την βοσκή. Πραγματοποιήθηκε περιπολία στις 22/7 (Χάρτης 19).
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τον ίδιο κτηνοτρόφο του οποίου τα ποιμενικά
σκυλιά είχαν δηλητηριαστεί στις 12/6.



Πιθανή αιτία χρήσης δολωμάτων: Τοπικές αντιδικίες (εξόντωση ποιμενικών
σκύλων).
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Ευρήματα: Ναι, ένας ποιμενικός σκύλος (Χάρτης 19 και Παράρτημα Ιν).



Δολώματα: Όχι.



Μήνυση: Ναι, κατά αγνώστου από το παθόντα κτηνοτρόφο.



Ειδοποιήθηκαν: Δασαρχείο Καλαμπάκας, Αστυνομία Καλαμπάκας.



Παρουσία υπηρεσίας: Ναι.



Τοξικολογικές αναλύσεις: Ναι.



Τοξικολογικά αποτελέσματα: Αναμένονται, καθώς δεν ήταν διαθέσιμα τη στιγμή
συγγραφής της παρούσας αναφοράς.



Κοντινότερη φωλιά ασπροπάρη: Το περιστατικό απέχει 3,9 χιλιόμετρα από ενεργή
επικράτεια ασπροπάρη.

Χάρτης 19. Περιπολία του εκπαιδευμένου σκύλου (κόκκινη γραμμή, 1,7 χλμ.) στο Καστράκι Καλαμπάκας στις
22/7/2019 με το σημείο όπου βρέθηκε ο νεκρός σκύλος.
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5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα Ι
Παράρτημα Iα. Φωτογραφία με νεκρό Μαυρόγυπα που εντοπίστηκε στην περιοχή Λύρας –
Φυλλακτού στις 12/2/2019.

Παράρτημα Iβ. Φωτογραφίες με νεκρό χρυσαετό (22/2/2019), λύκο (3/3/2019), υπόλειμμα
αλεπούς-πόδι (3/3/2019) και υπόλειμμα προβάτου με κομμάτια λίπους από κάψουλα
κυανίου (22/2/2019) που εντοπίστηκαν στην περιοχή Σιδηρώ.
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Παράρτημα Iγ. Φωτογραφίες με νεκρό Όρνιο, κοράκι, δυο αλεπούδες και ολόκληρο πτώμα
αλόγου που χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα που εντοπίστηκαν στην περιοχή Ευθύμου στις
15/3/2019.
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Παράρτημα Iδ. Φωτογραφίες με υπόλειμμα κατσικιού που χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα,
δηλητηριασμένα δολώματα, πέντε τσοπανόσκυλα και μια αλεπού που εντοπίστηκαν στην
περιοχή Λαβάρων στις 21/3/2019.
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Παράρτημα Iε. Φωτογραφίες με δυο νεκρούς Μαυρόγυπες και δυο νεκρά κοράκια που
εντοπίστηκαν στην περιοχή Χαράδρας-Νέας Σάντας στις 27/3/2019.
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Παράρτημα Ιζ. Φωτογραφίες με υπολείμματα (φτερά και κόκαλα) από δυο Μαυρόγυπες
που εντοπίστηκαν στην περιοχή Σιδηρώ στις 22/4/2019.

Παράρτημα Ιη: Φωτογραφίες με δηλητηριασμένο δόλωμα που εντοπίστηκε στην περιοχή
Καβησού στις 10/8/2019.
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Παράρτημα Ιθ: Φωτογραφίες με δηλητηριασμένο δόλωμα, νεκρό λύκο και αλεπού που
εντοπίστηκαν στην περιοχή Κοτρωνιάς στις 25-27/8/2019.

Παράρτημα Ιι: Φωτογραφία με δηλητηριασμένο δόλωμα που εντοπίστηκε στην περιοχή Δικέλλων
στις 13/11/2019.
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Παράρτημα Ικ: Φωτογραφία με δηλητηριασμένη αλεπού που εντοπίστηκε στο Ζάρκο Φαρκαδώνας
στις 23/3/2019
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Παράρτημα Ιλ: Φωτογραφία με
δηλητηριασμένη αλεπού και
δηλητηριασμένο σκύλο που
εντοπίστηκε στο Καστράκι
Καλαμπάκας στις 12/6/2019
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Παράρτημα Ιμ: Φωτογραφία με 2 δηλητηριασμένα κουνάβια, 1 δηλητηριασμένο σκύλο και τα
μπουκάλια αντιψυκτικού που εντοπίστηκαν στις 15/7/2019 στην Αγία Τριάδα Καλαμπάκας
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Παράρτημα Ιν: Φωτογραφία με δηλητηριασμένο σκύλο που εντοπίστηκε στις 22/7/2019 στο
Καστράκι Καλαμπάκας
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