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Π ερισσότεροι από 200 εμπειρο-
γνώμονες που προέρχονταν
από όλες τις περιφέρειες της

Ισπανίας και από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες
(Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Ουγγαρία,
Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία, Βουλγαρία,
Ελλάδα κ.ά.) συμμετείχαν στο επιστημο-
νικό και τεχνικό διεθνές συνέδριο
που διοργανώθηκε στην Cordoba της
Ισπανίας, την περίοδο 15-17 Νοεμβρίου
2012.

Το συνέδριο, που αφορούσε στην παράνομη
χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στο φυ-
σικό περιβάλλον και τις επιπτώσεις στη βιο-
ποικιλότητα και την κοινωνία, διοργανώθηκε
από την ισπανική οργάνωση Gypaetus Foun-
dation στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+
Βιοποικιλότητα «Καινοτόμες δράσεις για
την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης
δηλητηριασμένων δολωμάτων σε Μεσογει-
ακές πιλοτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης» [LIFE09 NAT/ES/000533].

Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο Γενικός
Γραμματέας Περιβάλλοντος & Υδάτων της
Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Sergio
Moreno, που μεταξύ άλλων τόνισε το έργο
που έχει επιτελεσθεί στην Ανδαλουσία για την
εξάλειψη αυτής της παράνομης πρακτικής.
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Γενικού Γραμ-
ματέα, «η καταπολέμηση της παράνομης χρή-
σης δηλητηριασμένων δολωμάτων αποτελεί
σημαντική προτεραιότητα για την κυβέρνηση
της Ανδαλουσίας για την επίτευξη του στόχου
της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος».
«Η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής στην Αν-
δαλουσία έχει ήδη επιτύχει τη μείωση της πα-
ράνομης αυτής πρακτικής σε ποσοστό 50% τα

τελευταία 5 χρόνια» επεσήμανε μεταξύ άλλων
στην ομιλία του ο κ. Sergio Moreno.

Ο διευθυντής της οργάνωσης Gypaetus
Foundation, Jesús Charco, επεσήμανε από την
πλευρά του τη μοναδική ευκαιρία που παρέχει
το συγκεκριμένο έργο LIFE+ για την εξεύρεση
λύσεων για την αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος των δηλητηριασμένων δολωμάτων στην
Ευρώπη. Τέλος, ο γραμματέας της Κυνηγετι-
κής Ομοσπονδίας της Ανδαλουσίας, Jorge
Gabernet, ανέφερε ότι ο φορέας του έχει δε-
σμευτεί και συνεργάζεται με όλους τους εμπλε-
κόμενους κοινωνικούς εταίρους για την
καταπολέμηση της χρήσης δηλητηριασμένων
δολωμάτων στο φυσικό περιβάλλον. 

Η εναρκτήρια ομιλία της πρώτης ημέρας
του Συνεδρίου, Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012,
έγινε από τον Rafael Arenas, γενικό διευ-
θυντή Γεωργίας, Αλιείας & Περιβάλλοντος της
Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας και συντονιστή
του Σχεδίου για την Ανάκαμψη και Διατή-
ρηση των Πτωματοφάγων Πτηνών της Ανδα-
λουσίας. Ο εισηγητής ανέφερε ότι η παράνομη

χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι η
κύρια απειλή για τα πτωματοφάγα πουλιά. Ο
κ. Arenas υπενθύμισε ότι κατά τα τελευταία
πέντε χρόνια η παράνομη αυτή πρακτική έχει
οδηγήσει σε μείωση κατά 50% του πληθυσμού
του Γύπα και επίσης ευθύνεται για τη μει-
ωμένη αναπαραγωγική επιτυχία του Μαυρό-
γυπα στην Ανδαλουσία. Επίσης, ο κ. Arenas
ανέφερε ότι από το 2004, με την εφαρμογή της
στρατηγικής κατά της παράνομης χρήσης δη-
λητηριασμένων δολωμάτων στην Ανδαλουσία
και την ενεργό συμμετοχή της Κυνηγετικής
Ομοσπονδίας της Ανδαλουσίας, πραγματο-
ποιήθηκαν 17 καταδίκες για την παράνομη
αυτή πρακτική.

Στη συνέχεια, ο συντονιστής του προγράμ-
ματος για την οργάνωση Gypaetus Founda-
tion, Antonio José Castelló, περιέγραψε τη
δομή και τους στόχους του προγράμματος
LIFE+, που υλοποιείται σε τρεις χώρες της Με-
σογείου και σε συνολικά οκτώ πιλοτικές περιο-
χές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). 

Συνέχεια στη σελ. 2

Διεθνές Συνέδριο : Δηλητηριασμένα Δολώματα, 
Άγρια Ζωή και Κοινωνία
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Διεθνές Συνέδριο : Δηλητηριασμένα Δολώματα, 
Άγρια Ζωή και Κοινωνία

Συνέχεια από τη σελ. 1
Ο κ. Castelló παρουσίασε επίσης συνο-

πτικά τις σημαντικότερες δράσεις του προ-
γράμματος στην Ανδαλουσία, τη
δημιουργία των τριών ευρωπαϊκών δι-
κτύων (κτηνοτρόφοι, δήμοι και κυνηγετι-
κές περιοχές) ενάντια στην παράνομη
χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων,
καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα
από την υλοποίηση των καινοτόμων δρά-
σεων για την αντιμετώπιση της παράνο-
μης αυτής πρακτικής σε όλες τις χώρες της
Ε.Ε.

Τις δράσεις και τα αποτελέσματα των
εταίρων του προγράμματος LIFE στην
Πορτογαλία και την Ελλάδα παρουσία-
σαν οι Samuel Infante (Quercus – Πορτο-
γαλία), Catarina Machado (CEAI –
Πορτογαλία), Λάζαρος Γεωργιάδης (Αρ-
κτούρος) και Σταύρος Ξηρουχάκης (Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης – ΜΦΙΚ). Στις
εισηγήσεις των προαναφερόμενων επιστη-
μόνων τονίστηκαν οι ιδιαιτερότητες κάθε
πιλοτικής περιοχής στην αντιμετώπιση της
παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δο-
λωμάτων, καθώς και οι σημαντικότερες
καινοτόμες δράσεις που έχουν μέχρι σή-
μερα εφαρμοστεί με επιτυχία. Για την
Πορτογαλία, σημαντικότερες δράσεις
έχουν αναδειχθεί οι επισκέψεις της Ευρω-
παϊκής Ομάδας Σκύλων (European Ca-
nine Team) στις πιλοτικές περιοχές, καθώς
αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για
την ανίχνευση και τη δίωξη του περιβαλ-
λοντικού αυτού εγκλήματος, και ο συντο-
νισμός που επιτυγχάνεται μεταξύ των
αρχών, των κτηνοτρόφων και των κυνη-
γών. Στην ηπειρωτική Ελλάδα, δηλητη-
ριασμένα δολώματα χρησιμοποιούνται
κύρια για τον έλεγχο του πληθυσμού των
λύκων και των αλεπούδων. Στη διάρκεια

υλοποίησης του έργου στην Ελλάδα δημι-
ουργήθηκε η προβλεπόμενη από το πρό-
γραμμα Εθνική Επιτροπή
Παρακολούθησης (National Monitoring
Committee), στην οποία συμμετέχει
ενεργά και το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ). Στην Κρήτη και στην Ελλάδα
γενικότερα, η εφαρμογή νομικών εργα-
λείων για την αντιμετώπιση της παράνο-
μης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων
κρίνεται αναποτελεσματική, ενώ έμφαση
πρέπει να δοθεί σε δράσεις πρόληψης και
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των εμ-
πλεκόμενων κοινωνικών εταίρων, σε
εναλλακτικές (μη θανατηφόρες) μεθόδους
αντιμετώπισης των ανταγωνιστικών ειδών
της άγριας πανίδας και στην διαχείριση
των αδέσποτων ζώων. 

Επίσης, στη διάρκεια της πρώτης ημέρας
του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν αντί-
στοιχα προγράμματα LIFE που υλοποι-
ούνται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως
το πρόγραμμα “Veneno” στην Ισπανία
(David de la Bodega, SEO/BirdLife
Spain) και το πρόγραμμα “Antidoto”

στην Ιταλία (Anna Cenerini, Εθνικό
Πάρκο Gran Sasso e Monti della Laga).
Στο τέλος της παρουσίασης των προγραμ-
μάτων LIFE πραγματοποιήθηκε Στρογ-
γυλό Τραπέζι για το θέμα της
αντιμετώπισης της παράνομης χρήσης δη-
λητηριασμένων δολωμάτων στην Ευρώπη
μέσω των υλοποιούμενων προγραμμάτων
LIFE+. 

Τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου – Πα-
ρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 – πραγματο-
ποιήθηκε σειρά εισηγήσεων γύρω από τις
ακόλουθες δύο θεματικές ενότητες: α) «Το-
ξικολογία, πρωτόκολλα δράσης και νο-
μικά θέματα», και β) «Οικολογία
θηρευτών, διαχείριση θήρας και διαχεί-
ριση εκτατικής κτηνοτροφίας». Στις ειση-
γήσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι των
ακόλουθων φορέων: Υπουργείο Γεωργίας,
Αλιείας & Περιβάλλοντος της Κυβέρνη-
σης της Ανδαλουσίας – Εγκληματολογική
Μονάδα Υποστήριξης (UFOA), Υπηρεσία
Προστασίας της Φύσης της Πολιτοφυλα-
κής (SEPRONA), Φυσικό Πάρκο Sierra de
Castril, Κέντρο Ανάλυσης και Διάγνωσης
της Ανδαλουσίας (CAD), Βασιλική Ισπα-
νική Κυνηγετική Ομοσπονδία (RFEC),
Βιολογικός Σταθμός Doñana – Ισπανικό
Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας (CSIC), Ερευ-
νητικό Ινστιτούτο Κυνηγετικών Πόρων
(IREC – CSIC), Πανεπιστήμιο Cordoba –
Σχολή Μηχανικών Γεωργίας και Δασονο-
μίας. Στο τέλος των δύο θεματικών ενοτή-
των πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχα
στρογγυλά τραπέζια με τη συμμετοχή ει-
δικών από διάφορους φορείς και οργανώ-
σεις της Ισπανίας.  

Την τρίτη και τελευταία ημέρα του Συ-
νεδρίου – Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2012 –
διοργανώθηκε επίσκεψη στην πιλοτική
περιοχή “Los Pedroches”.
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Στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος «Καινοτόμες Δράσεις
για την Αντιμετώπιση της Πα-
ράνομης Χρήσης Δηλητηρια-
σμένων Δολωμάτων σε
Μεσογειακές Πιλοτικές Περιο-
χές της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
[LIFE09 NAT/ES/000533] και
ειδικότερα της Δράσης D.6
«Οργάνωση επιστημονικών
σεμιναρίων και εργαστη-
ρίων», το Πανεπιστήμιο Κρή-
της – Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ),
εταίρος του προαναφερόμε-
νου προγράμματος, διοργά-
νωσε δύο (2) επιστημονικά
εργαστήρια για τους κοινωνι-
κούς εταίρους του έργου με
τίτλο: «Δηλητηριασμένα Δο-
λώματα: Επιπτώσεις στην
Βιοποικιλότητα & Τεχνικές
Αντιμετώπισης  – Πρώτες
Βοήθειες / Περίθαλψη Άγριας
Πανίδας».

Τα επιστημονικά εργαστή-
ρια πραγματοποιήθηκαν την
Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012
και την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου
2012 στην αίθουσα προβολών
της Έκθεσης ΜΦΙΚ και είχαν
διάρκεια 4 ωρών το καθένα.
Τα εργαστήρια απευθύνονταν
σε στελέχη και υπαλλήλους εμ-
πλεκομένων με το περιβάλλον
υπηρεσιών, και ειδικότερα
στελέχη των Διευθύνσεων
Δασών και της Θηροφυλακής,
κτηνίατρους, καθώς και στε-
λέχη και υπαλλήλους δήμων-
μελών του «Ευρωπαϊκού
Δικτύου Δήμων Ενάντια στην
Παράνομη Χρήση Δηλητηρια-

σμένων Δολωμάτων», που σχε-
τίζονται με περιβαλλοντικά
θέματα (γεωπόνοι, δασολόγοι,
δασοπόνοι κ.ά.). Τα εργαστή-
ρια παρακολούθησαν συνο-
λικά 75 άτομα.

Το πρόγραμμα περιελάμ-
βανε την περιληπτική παρου-
σίαση του προγράμματος LIFE
“Καινοτομίες Ενάντια στα Δη-
λητηριασμένα Δολώματα»
από τον Δρ Μιχάλη Προμ-
πονά, Συντονιστή Δράσεων
του προγράμματος, το θέμα
της χρήσης δηλητηριασμένων
δολωμάτων και τις επιπτώσεις
τους στη βιοποικιλότητα από
το Δρ Σταύρο Ξηρουχάκη,
Επιστημονικό Υπεύθυνο του
έργου, ενώ οι συμμετέχοντες
ενημερώθηκαν και για το νο-
μικό πλαίσιο που διέπει τα θέ-
ματα αντιμετώπισης της
χρήσης δηλητηριασμένων δο-
λωμάτων και διατήρησης της
βιοποικιλότητας από την κα
Αντωνίνα Παπαθανάσογλου,
Ειδικό Συνεργάτη του Συνη-
γόρου του Πολίτη. Οι εισηγή-
σεις ολοκληρώθηκαν με την
παρουσίαση των βασικών
αρχών περίθαλψης της άγριας
πανίδας και τις δυνατότητες
παροχής πρώτων βοηθειών, ει-
δικά σε περιπτώσεις δηλητη-
ριάσεων, από την πρόεδρο του
Συλλόγου Προστασίας και Πε-
ρίθαλψης Άγριας Ζωής
«ΑΝΙΜΑ», κα Μαρία Γανωτή
και τον κ. Αχιλλέα Ακρίβο,
συνεργαζόμενο κτηνίατρο της
«ΑΝΙΜΑ».

Συνέχεια στη σελ. 4
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Την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου
2012, το Πανεπιστήμιο Κρή-
της-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Κρήτης, πραγματοποίησε ημε-
ρίδα με θέμα:

«Δηλητηριασμένα Δολώ-
ματα: Επιπτώσεις στην Βιο-
ποικιλότητα & Τεχνικές
Αντιμετώπισης - Πρώτες
Βοήθειες / Περίθαλψη Άγριας
Πανίδας». 

Η ημερίδα απευθύνονταν
στο κοινό και η οργάνωσή της
εντάσσεται στα πλαίσια της
δράσεις D.3 “Δράσεις Ενημέ-
ρωσης και Ευαισθητοποίησης
της τοπικής Κοινωνίας”. 

Κατά τη διάρκεια της ημερί-
δας έγινε περιληπτική παρου-
σίαση του προγράμματος
LIFE+ Βιοποικιλότητα: «Και-
νοτομίες Ενάντια στα Δηλητη-

ριασμένα Δολώματα» από τον
Δρ Μιχάλη Προμπονά, Συντο-
νιστή Δράσεων του προγράμ-
ματος, ενώ το θέμα της χρήσης
δηλητηριασμένων δολωμάτων
και τις επιπτώσεις τους στη
βιοποικιλότητα ανέπτυξε ο Δρ
Σταύρος Ξηρουχάκης, Επι-
στημ. Υπεύθυνος του έργου. 

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με
την παρουσίαση των βασικών

αρχών περίθαλψης της άγριας
πανίδας και τις δυνατότητες
παροχής πρώτων βοηθειών, ει-
δικά σε περιπτώσεις δηλητη-
ριάσεων, από την πρόεδρο του
Συλλόγου Προστασίας και Πε-
ρίθαλψης Άγριας Ζωής
«ΑΝΙΜΑ», κα Μαρία Γανωτή. 

Παρόμοιες ημερίδες προβλέ-
πεται να πραγματοποιηθούν
και κατά τη διάρκεια του 2013.

Συνέχεια από τη σελ. 3
Τα εργαστήρια έκλεισαν με συζήτηση και παρατηρήσεις-προ-

τάσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηρια-
σμένων δολωμάτων, ενώ εκδηλώθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
τη δημιουργία δικτύου εθελοντών περίθαλψης της άγριας πανί-
δας και την οργάνωση εξειδικευμένου σεμιναρίου παροχής πρώ-
των βοηθειών για τους εθελοντές.

Στα πλαίσια του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν εντός
του 2013 και άλλα επιστημονικά εργαστήρια απευθυνόμενα σε
επιστημονικούς φορείς που σχετίζονται με την άγρια πανίδα και
την προστασία της βιοποικιλότητας, καθώς και ομιλίες ενημέρω-
σης  των κοινωνικών εταίρων: κοινό, σχολεία, κ.λπ.
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Την Τετάρτη 21 Νοεμ-
βρίου 2012 πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση
εργασίας των μελών του
“Ευρωπαϊκού Δικτύου
Δήμων Ενάντια στην
Παράνομη Χρήση Δηλη-
τηριασμένων Δολωμά-
των” (ENMAIP) στο
πλαίσιο των δράσεων
Α.4 και C.2 του προ-
γράμματος LIFE09
NAT/ES/000533. 

Οι δράσεις αυτές έχουν ως
στόχο να ενθαρρυνθούν οι
Δήμοι ως προς τη δέσμευσή
τους για συμμετοχή στο «Ευ-
ρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων Ενάν-
τια στην Παράνομη Χρήση
Δηλητηριασμένων Δολωμά-
των» και στην ενεργή εμπλοκή
τους στην καταπολέμηση
ή/και εξάλειψη αυτού του
προβλήματος στην περιοχή
αρμοδιότητάς τους

Κατά τη διάρκεια της συνάν-
τησης εργασίας έγινε περιλη-
πτική παρουσίαση του
προγράμματος καθώς και των
συγκεκριμένων δράσεων από
τους συντονιστές του έργου,
ενώ ακολούθησε συζήτηση-αν-
ταλλαγή απόψεων των συμμε-
τεχόντων και κατάθεση
προτάσεων για τον προγραμ-
ματισμό δράσεων των δήμων

στο πλαίσιο των αρμοδιοτή-
των τους. 

Στο “Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Δήμων Ενάντια στην Παρά-
νομη Χρήση Δηλητηριασμέ-
νων Δολωμάτων”συμμετέχουν
από την Κρήτη οι ακόλουθοι
δήμοι: 

Ανωγείων και Αμαρίου
(Π.Ε. Ρεθύμνου), Μαλεβυζίου,
Γόρτυνας, Αρχανών-Αστερου-
σίων, Μινώα Πεδιάδος και
Βιάννου (Π.Ε. Ηρακλείου) και
Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας
και Οροπεδίου Λασιθίου (Π.Ε.
Λασιθίου). 

Σημειώνεται, ότι για την

πλήρη κάλυψη της πιλοτικής
περιοχής του προγράμματος,
εκκρεμεί μόνο η συμμετοχή
του Δήμου Μυλοποτάμου
(Π.Ε. Ρεθύμνου) και του
Δήμου Φαιστού (Π.Ε. Ηρα-
κλείου).

Οι εκπρόσωποι των μελών –
δήμων του δικτύου ENMAIP
επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή
τους ως προς την ρητή και ξε-
κάθαρη απόρριψη της πρακτι-
κής της παράνομης χρήσης
δηλητηριασμένων δολωμάτων
στις δημοτικές τους περιφέ-
ρειες, τη στήριξή τους στις
δράσεις που προβλέπονται

από το πρόγραμμα, καθώς και
την πρόθεση συνεργασίας με
το Πανεπιστήμιο Κρήτης –
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Κρήτης στην υλοποίηση σει-
ράς δράσεων και ενημερωτι-
κών εκδηλώσεων στις περιοχές
τους.

Στο τέλος της εκδήλωσης
απονεμήθηκαν στους εκπρο-
σώπους των μελών-δήμων του
δικτύου οι σχετικές ενημερωτι-
κές ταμπέλες της συμμετοχής
τους στο «Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Δήμων Ενάντια στην Παρά-
νομη Χρήση Δηλητηριασμέ-
νων Δολωμάτων».



Από τις 20 έως τις 30 Οκτωβρίου 2012 το
Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) συντόνισε την επί-
σκεψη στην Κρήτη της Ευρωπαϊκής Ομάδας
Σκύλων (European Canine Team – ECT),
που προέρχεται από την Ανδαλουσία (Ισπα-
νία), στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+
Βιοποικιλότητα «Καινοτόμες Δράσεις για
την Αντιμετώπιση της Παράνομης Χρήσης
Δηλητηριασμένων Δολωμάτων σε Μεσογει-
ακές Πιλοτικές Περιοχές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης» (LIFE09 NAT/ES/000533).

Σκοπός της πιλοτικής αυτής δράσης ήταν
να εντοπιστούν περιπτώσεις χρήσης δηλη-
τηριασμένων δολωμάτων στις περιοχές του
προγράμματος (Ίδη, Αστερούσια Όρη και
Δίκτη) αλλά και σε άλλες περιοχές που έχει
παρουσιαστεί κατά το παρελθόν έντονη
χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων,
καθώς και να αξιολογηθεί η αποτελεσματι-
κότητα εκπαιδευμένων σκύλων στην αντι-
μετώπιση αυτής της παράνομης
δραστηριότητας. 

Η ομάδα αποτελούμενη από έναν οδηγό-
εκπαιδευτή και 3 εκπαιδευμένους Γερμανι-
κούς ποιμενικούς σκύλους επισκέφτηκε
περιοχές με κυνηγετική δραστηριότητα και
προσπάθησε να εντοπίσει νεκρά ζώα και /
ή δολώματα. Την όλη επιχείρηση επέβλε-
ψαν και υποστήριξαν ενεργά τα κατά τό-
πους Δασαρχεία και οι Κυνηγετικοί
Σύλλογοι της Κρήτης.  

Στην Κρήτη, έγιναν επιθεωρήσεις στις Πε-
ριφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου
και Λασιθίου και ειδικότερα στις περιοχές:
Σκεπαστή Μυλοποτάμου, Βρωμόνερο
Κρουσώνα και Άνω Ασίτες στο Δήμο Μαλε-
βυζίου, Βιάννος, Σύμη και Ομαλός Βιάννου
στο Δήμο Βιάννου, Καστελλιανά και Αχεν-
τριάς στα Αστερούσια (Δήμος Αρχανών-
Αστερουσίων), Τρυπητή και Άγιος
Κύριλλος-Μιαμού στο Δήμο Γόρτυνας,
Οροπέδιο Λασιθίου, Οροπέδιο Καθαρού
στο Δήμο Αγίου Νικολάου και εκτός της πι-
λοτικής περιοχής στους Γιούς Κάμπος-Δρί-
μισκο του Δήμου Αγίου Βασιλείου

Ρεθύμνου. Οι περιοχές επιλέχθηκαν με βάση
τις οδηγίες των Κυνηγετικών Συλλόγων για
απώλειες κυνηγετικών σκύλων και για
χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων τα τε-
λευταία δύο χρόνια, καθώς και καταγγελίες
περιστατικών που έχουν συγκεντρωθεί στα
Δασαρχεία, Δασοφυλακεία και Δασονομεία
της υπαίθρου των Περιφερειακών Ενοτήτων
Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Συνο-
λικά οι εκπαιδευμένοι σκύλοι εντόπισαν
τριάντα δύο (32) νεκρά ζώα:  έναν (1) γύπα
ή όρνιο (Gyps fulvus), οκτώ (8) κουνάβια ή
ζουρίδες (Martes foena), οκτώ (8) κατοικίδιες
γάτες (Felix catus), δώδεκα (12) σκύλους
(Canis familiaris) και δύο (2) σκαντζόχοιρους
(Erinceus concolor), ενώ επιπλέον εντόπισαν
45 δηλητηριασμένα δολώματα. Αξιοπε-
ρίεργο είναι ότι κοντά σε ένα από τα δηλη-
τηριασμένα δολώματα εντοπίστηκε νεκρό
και ένα (1) φίδι (Telescopus falax), το οποίο
θα εξεταστεί για να εξακριβωθούν τα αίτια
θανάτου του.

Συνέχεια στη σελ. 7

Ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων σε ορεινές περιοχές
της Κρήτης, από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Σκύλων
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Η Ευρωπαϊκή Ομάδα Σκύλων και τα ευρήματα της 5ης ημέρας (26.10.2012) στην
περιοχή Τρύπα Καθαρό, Δήμου Αγίου Νικολάου

Οι κ.κ. Jesus Lopez (εκπαιδευτής της Ε.Ο.Σ), Γιώργος Ανδρέου (βιολόγος, ΜΦΙΚ) και
Γιάννης Καλυβιανάκης (δασοφύλακας), στη Σκεπαστή Μυλοποτάμου στις 23.10.2012
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Συνέχεια από τη σελ. 6
Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των νεκρών

δηλητηριασμένων ζώων είναι τριπλάσιος
από τα δεδομένα της επίσκεψης της ίδιας
ομάδας τον Οκτώβριο του 2011, ενώ τα δη-
λητηριασμένα δολώματα είναι επταπλάσια
από τα περυσινά δεδομένα.

Το σύνολο των νεκρών ζώων συγκεντρώ-
θηκαν από τις θέσεις που βρέθηκαν, προκει-
μένου να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου
και να συλλεχθούν δείγματα για την ταυτο-
ποίηση των δηλητηρίων που χρησιμοποι-
ήθηκαν.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε αντίστοιχες
επιθεωρήσεις που έγιναν την περίοδο 8-18
Οκτωβρίου 2012 στην περιοχή Αντιχάσια –
Μετέωρα, με το συντονισμό της περιβαλ-
λοντικής οργάνωσης ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ και στο
πλαίσιο του ίδιου προγράμματος LIFE, βρέ-
θηκαν 14 δηλητηριασμένα ζώα (εννιά σκυ-
λιά, δύο αλεπούδες, ένα κοράκι, μια χελώνα
και ένας σκαντζόχοιρος) και υπολείμματα
από δολώματα.

Τα συμπεράσματα των επιθεωρήσεων και
η επιτόπια έρευνα στην Κρήτη έδειξαν πως
η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων γί-
νεται κυρίως: α) από παραγωγούς σε κτηνο-
τροφικές ζώνες για τον έλεγχο μικρών
θηλαστικών καθώς και κυνηγετικών σκύλων
(αδέσποτων και μη) που θηρεύουν ή δια-
σκορπίζουν τα κοπάδια, β) από κυνηγούς σε
κυνηγετικές περιοχές για την αποθάρρυνση
της κυνηγετικής δραστηριότητας λόγω αν-
ταγωνισμού ή αντιδικίας, και γ) από μελισ-
σοκόμους για την εξολόθρευση
εντόμων-θηρευτών των μελισσοσμηνών
(π.χ. σφήκες). 

Επίσης σε συνδυασμό με τις εισαγωγές
δευτερογενώς δηλητηριασμένων αρπακτι-
κών στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
και σε Κέντρα Περίθαλψης, η έξαρση των

κρουσμάτων συμπίπτει με την περίοδο εκ-
γύμνασης λαγωνικών σκύλων μερικές εβδο-
μάδες πριν την έναρξη της κυνηγετικής
περιόδου (Αύγουστος – Σεπτέμβριος),
καθώς και την περίοδο γεννήσεων των αι-
γοπροβάτων (Οκτώβριος – Δεκέμβριος)
όπου τότε η χρήση των δηλητηρίων στοχεύει
στην εξολόθρευση θηρευτών τους, κυρίως
Κορακιών (Corvus corax).

Η εκπαίδευση των σκύλων της ομάδας
ECT, από την γέννηση τους μέχρι την
στιγμή που είναι επιχειρησιακά έτοιμοι,
διαρκεί 18 μήνες. Ωστόσο, μία βασική δια-
φορά μεταξύ της χώρας προέλευσης των
σκύλων, δηλαδή της Ισπανίας, με την Ελ-
λάδα είναι ο τρόπος άσκησης του κυνηγίου.
Η κυνηγετική δραστηριότητα στην Ισπανία
ασκείται σχεδόν αποκλειστικά σε ιδιωτικές
ελεγχόμενες περιοχές (ρεζέρβες), όπου σε πε-
ρίπτωση εντοπισμού δηλητηριασμένων δο-
λωμάτων αυτές αποκλείονται («κλείνουν»)
για ένα χρονικό διάστημα το οποίο ορίζεται

με δικαστική απόφαση. Ωστόσο, με την
χρήση των εκπαιδευμένων σκύλων έχουν
αποδεδειγμένα μειωθεί το εμπόριο δηλητη-
ριασμένων δολωμάτων, οι περιπτώσεις δη-
λητηριάσεων προστατευόμενων ειδών της
άγριας πανίδας, οι απώλειες λαγωνικών
σκύλων, αλλά και τα θανατηφόρα κρού-
σματα δηλητηρίασης ανθρώπων της υπαί-
θρου. 

Ευχαριστούμε για την συνεργασία τους
την Α’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης &
Δωδεκανήσου (Κυνηγετικοί Σύλλογοι Ηρα-
κλείου, Βιάννου, Ιεράπετρας και Αγίου Νι-
κολάου), τα Δασαρχεία Ηρακλείου
(Δασονομεία Μοιρών, Πύργου, Καστελίου
και Βιάννου), τα Δασαρχεία Ρεθύμνου (Δα-
σονομείο Περάματος)  και Λασιθίου (Δασο-
νομείο Αγίου Νικολάου), καθώς και την
126η Σμηναρχία Μάχης για τη φιλοξενία
των σκύλων της Ευρωπαϊκής Ομάδας Σκύ-
λων στις εγκαταστάσεις της στο Ηράκλειο.

Ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων σε ορεινές περιοχές
της Κρήτης, από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Σκύλων



Το ξεκίνημα για την φετινή σχολική
χρονιά έγινε την Τρίτη, 16 Οκτωβρίου
2012, με την επίσκεψη συνεργατών του
ΜΦΙΚ και την παρουσίαση του προγράμ-
ματος στα Δημοτικά Σχολεία των Απο-
στόλων, του Φουρφουρά και του
Πλάτανου του Δήμου Αμαρίου.

Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις στα Δη-
μοτικά Σχολεία :
I Αγίας Βαρβάρας και Αγίου Θωμά του

Δήμου Γόρτυνας στις 31.10.2012, 
I Σισσίου και 2ου Νεάπολης του Δήμου

Αγίου Νικολάου στις 12.11.2012,
I Αγίου Γεωργίου και Τζερμιάδων του

Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου στις
14.11.2012, 
I Σκαλανίου στις 22.11.2012,
I Δημοτικού και Γυμνασίου Άνω Βιάν-

νου του Δήμου Βιάννου στις 7.12.2012.
Επίσης πραγματοποιήθηκαν παρουσιά-

σεις στα ακόλουθα Γυμνάσια:
I Θραψανού και Καστελλίου του Δήμου

Μινώα Πεδιάδος στις 28.11.2012,
I Γέργερης (Δήμου Γόρτυνας) και

Ζαρού (Δήμου Φαιστού) στις 20.12.2012.
Συνολικά, από τον Ιούνιο έως και το Δε-

κέμβριο του 2012 τις ομιλίες παρακολού-
θησαν 1.125 μαθητές και 85 εκπαιδευτικοί
Δημοτικών και Γυμνασίων.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί γνώρι-
σαν μέσα από τις προβολές, τόσο το έργο
του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
όσο και το πρόβλημα της παράνομης χρή-

σης των δηλητηριασμένων δολωμάτων,
των συνεπειών αυτής στην άγρια πανίδα
αλλά και στη δημόσια υγεία. 

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων
γίνεται συζήτηση και σχολιασμός από
τους μαθητές, που έχουν δείξει  ιδιαίτερο
ενδιαφέρον μέχρι στιγμής, ενώ διανέμε-
ται ενημερωτικό υλικό σχετικό με το πρό-

γραμμα. 
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυ-

σικής Ιστορίας Κρήτης ευχαριστεί τις Δι-
ευθύνσεις, το προσωπικό και τους μαθητές
των  σχολείων για τη βοήθεια στην οργά-
νωση και τη ζεστή φιλοξενία των συνερ-
γατών του, κατά τη διάρκεια των
επισκέψεων.

Π α ρ ο υ σ ί α σ η  τ ο υ  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  σ ε  δ η μ ο τ ι κ ά  σ χ ο λ ε ί α
κ α ι  γ υ μ ν ά σ ι α  τ η ς  π ι λ ο τ ι κ ή ς  π ε ρ ι ο χ ή ς  τ η ς  Κ ρ ή τ η ς  [ G R - 2 ]
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Το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, στα πλαίσια του προγράμματος
LIFE+ «Καινοτομίες ενάντια στα δηλητηριασμένα δολώματα», συνεχίζει τις δράσεις ενημέρωσης
– ευαισθητοποίησης της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας της Κρήτης και ειδικότερα των
Δήμων που περιλαμβάνονται στις περιοχές Αστερούσια Όρη, Δίκτη και  Ίδη.

Με τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Τζερμιάδων, στις 14.11.2012
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Συντονισμός δράσεων του Δικτύου Κτηνοτρόφων

Συνάντηση εργασίας με την ΑΚΟΚΔ και κυνηγετικούς συλλόγους

Στα πλαίσια των δράσεων Α.3 και C.1, πραγματοποι-
ήθηκε την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012, συνάντηση ερ-
γασίας των υπευθύνων του προγράμματος Σ.
Ξηρουχάκη και Μ. Προμπονά με μέλη του Δ.Σ. της
Ομάδας Παραγωγών Κτηνοτρόφων "Κρητικά Μιτάτα".
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα αποτελέσματα της
μέχρι σήμερα συνεργασίας αλλά και ο προγραμματι-
σμός των επόμενων δράσεων μέχρι το καλοκαίρι του
2013. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστά-
σεις του Πανεπιστημίου Κρήτης-Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας Κρήτης, τα κτίρια της Λεωφόρου Κνωσού.

Στο περιθώριο της συνέντευ-
ξης Τύπου που παραχώρησε το
Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μου-
σείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
για την παρουσίαση της επί-
σκεψης και των αποτελεσμά-
των των ερευνών της
Ευρωπαϊκής Ομάδας Σκύλων,
την Τρίτη 30 Οκτωβρίου
2012, πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση εργασίας των συντο-
νιστών του προγράμματος με
εκπροσώπους της Α’ Κυνηγε-
τικής Ομοσπονδίας Κρήτης
και Δωδεκανήσου (ΑΚΟΚΔ)
και κυνηγετικών συλλόγων
της πιλοτικής περιοχής της
Κρήτης. Στη συζήτηση συμμε-
τείχαν ο εκπαιδευτής της Ευ-
ρωπαϊκής Ομάδας Σκύλων κ.
Jesus Lopez και ο κ. Αντώνης
Ρήγας, πρώην συντονιστής

του προγράμματος στην πιλο-
τική περιοχή GR-1 (Μετέωρα-
Αντιχάσια και Όρη Κόζιακα,
ΠΕ Τρικάλων). Ο κ. Lopez
δέχθηκε σειρά ερωτήσεων σχε-
τικά με την εκπαίδευση και

την αποτελεσματικότητα της
ευρωπαϊκής ομάδας σκύλων
καθώς και για θέματα κυνη-
γιού που αφορούν στην Ισπα-
νία. Συζητήθηκε επίσης το
ενδεχόμενο δημιουργίας Ομά-

δας Σκύλων Ανίχνευσης Δη-
λητηριασμένων Δολωμάτων
στην Κρήτη με τη βοήθεια του
εκτροφείου του κ. Lopez.
Από τους συντονιστές του
έργου τέθηκε το θέμα της διεύ-
ρυνσης του Δικτύου Κυνηγετι-
κών Περιοχών, Κυνηγετικών
Συλλόγων και Κυνηγών με τη
συμμετοχή περισσότερων κυ-
νηγετικών συλλόγων, ενώ κα-
τατέθηκαν προτάσεις από τους
ενδιαφερόμενους κυνηγούς
για την αποτελεσματικότερη
υλοποίηση της δράσης C.3. Οι
συμμετέχοντες υποσχέθηκαν
να πραγματοποιήσουν μια
επιπλέον συνάντηση στις
αρχές του 2013, για ανταλ-
λαγή απόψεων μεταξύ των εμ-
πλεκομένων και επιπλέον
δυνατοτήτων συνεργασίας.

Τα νέα των Ευρωπαϊκών Δικτύων του Προγράμματος
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Ενημέρωση για τα δηλητηριασμένα 
δολώματα στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος

Την Παρασκευή 30 Νοεμ-
βρίου και την Τρίτη 4 Δε-
κεμβρίου 2012, οι
συντονιστές του προγράμ-
ματος LIFE+ "Καινοτομίες
Ενάντια στα Δηλητηρια-
σμένα Δολώματα", ενημέ-
ρωσαν κτηνοτρόφους και κατοίκους των Δημοτικών Διαμερισμάτων
Αμουργελών και Δεματίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, για την άγρια
πανίδα, τη βιοποικιλότητα, τις συνέπειες της παράνομης χρήσης δηλητη-
ριασμένων δολωμάτων και τις δράσεις του προγράμματος. 
Οι ομιλίες έγιναν στα πλαίσια των ενημερώσεων που πραγματοποιεί το
Κέντρο Ζωικής Υποστήριξης του Δήμου Μινώα Πεδιάδος και υπάγονται
στη Δράση C.2 του προγράμματος. Μια τρίτη ομιλία πραγματοποιήθηκε
επίσης την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012 στο χωριό Γεράκι. 
Ευχαριστούμε το Δήμο Μινώα Πεδιάδος για την πρόσκληση και τη φι-
λοξενία και ιδιαίτερα τον Σύμβουλο Δημάρχου κ. Γιώργο Αποστολάκη,
καθώς και τους προέδρους των κοινοτικών διαμερισμάτων Αμουργελών,
Δεματίου και Γερακίου.

Δωρεάν Τηλεφωνική Γραμμή (από σταθερό)

Κατά της παράνομης χρήσης 

δηλητηριασμένων δολωμάτων 

800 11 020202
Αναζητήστε τη σελίδα του προγράμματος στο Facebook: LIFE Against Poison Crete

Ενημερωθε ί τ ε  γ ι α  τ ο  πρόγραμμα ,  τ ι ς  δ ράσ ε ι ς  κα ι  τα  ν έα  μα ς

Τριμηνιαίο Ηλεκτρονικό
Ενημερωτικό Δελτίο
Tεύχος 4/Δεκέμβριος 2012

Εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας Κρήτης στα πλαίσια των Δράσεων Ενημέρωσης και

Ευαισθητοποίησης (D.1) του προγράμματος 
LIFE+ “Καινοτομίες Ενάντια στα 

Δηλητηριασμένα Δολώματα” 
LIFE09 NAT/ΕS/000533

Ανάδοχος του προγράμματος είναι η οργάνωση Fudación
Gypaetus (Ισπανία) με εταίρους τις οργανώσεις CEAI και
QUERCUS (Πορτογαλία), καθώς και τον Αρκτούρο και
το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρή-
της (Ελλάδα). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος της Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, το
Δήμο Idanha-a-Nova της Πορτογαλίας, το Υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)
και το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντης.

Συνεργάτες τεύχους:
Μιχάλης Προμπονάς
Σταύρος Ξηρουχάκης
Πόπη Μπαξεβάνη


