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Περιστατικά δηλητηρίασης Ν. Αφρική 

Presenter
Presentation Notes
Δηλητηριάζουν γύπες γιατί τραβάνε θηροφύλακες



Πουλιά Γυπαετός (Gypaetus barbatus)  53  (170 ζ) 

Μαυρόγυπας (Aegypius monachus) 759 (1889 ζ) 

Ασπροπάρης (Neophron percnopterus) 366 (1900 ζ) 

Όρνιο (Gyps fulvus) 2877 

Ψαλιδιάρης (Milvus milvus) 1981 

Τσίφτης (Milvus migrans) 961 

 Βασιλαετός (Aquila adalberti)  117 

Θηλαστικά Αρκούδα (Ursus arctos) 9 

ΣΥΝΟΛΟ ~ 10000 άγρια ζώα 

Περιστατικά  άγριων ζώων που δηλητηριάστηκαν (1990-2010) στην Ισπανία 
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Δευτερογενής δηλητηρίαση σε χωματερές 
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Ιστορικό χρήσης δολωμάτων στην Ελλάδα 

• 1927 πρώτη επίσημη αναφορά χρήσης στρυχνίνης 

• 1933-1937  φονεύτηκαν νόμιμα 5108 λύκοι & τσακάλια 
 

• 1955-1975 πληθυσμιακή κατάρρευση των γυπών 
 • 1974-1988 δηλητηριάστηκαν 52.000 αλεπούδες 
 

• Στην Υπουργική Απόφαση 80250/3452/22-7-88 χαρακτηρίζονται σαν επιβλαβή τα: 
– Θηλαστικά: αλεπού (επικήρυξη με 1.000 δρχ.), λύκος, τσακάλι, πετροκούναβο σε όλη τη χώρα και το 

αγριοκούνελο στα νησιά. 
– Πτηνά: κάργια, κουρούνα, καρακάξα, σπουργίτι, δενδροσπουργίτι, χωραφοσπουργίτι, μελισσοφάγος, 

ψαρόνι, κίσσα και συκοφάγος. 

 Η επίσημη χρήση της στρυχνίνης τερματίστηκε το 1980 
 Η επικήρυξη στα βασικά «ενοχλητικά» είδη εγκαταλείφθηκε το 1993 
 Η επίσημη καταπολέμηση αλεπούς κ.α. ειδών τερματίστηκε το 1993 
 Μεταξύ 1985-1990 ο λύκος επανεμφανίστηκε στην Θεσσαλία & Στερεά  
 Ο λύκος αναγνωρίστηκε ως προστατευόμενο είδος το 1993 

    



Ευπαθή είδη & είδη στόχοι 
ΓΥΠΑΕΤΟΣ (Κοκαλάς) 

ΟΡΝΙΟ (Σκάρα) 

ΧΡΥΣΑΕΤΟΣ (Βιτσίλα) 

ΜΑΥΡΟΓΥΠΑΣ 

ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ 



ΓΕΡΑΚΙΝΑ (Λαγουδογέρακο) ΚΟΡΑΚΙ (Μαυροκόρακας) ΝΑΝΟΜΠΟΥΦΟΣ TYTO (Ζάρα) 

ΛΥΚΟΣ 

ΑΛΕΠΟΥ 
ΚΟΥΝΑΒΙ (Ζουρίδα) 





Άγρια Πουλιά Γυπαετός (Gypaetus barbatus)  1 
Μαυρόγυπας (Aegypius monachus) 22 
Ασπροπάρης (Neophron percnopterus) 6 
Όρνιο (Gyps fulvus) 95 
Γεράκια (Falco spp.) 19 
Αετοί (Aquila spp.)  12 
Άλλα 136 
ΣΥΝΟΛΟ 291 

Θηλαστικά Αρκούδα (Ursus arctos) 19 
Λύκος (Canis lupus) 9 
Αλεπού (Vulpes vulpes) 175 
Κουνάβι (Martes foina) 25 
Άλλα 3 
ΣΥΝΟΛΟ 231 

Οικόσιτα  Θηλαστικά Κτηνοτροφικά ζώα (αίγες, πρόβατα, χοίροι)  136 
Σκυλιά (άγνωστης ιδιότητας)  279 
Κυνηγόσκυλα  146 
Τσοπανόσκυλα  151 
Άλλα ζώα 214 
ΣΥΝΟΛΟ 926 
ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1448 

Περιστατικά οικιακών & άγριων ζώων που δηλητηριάστηκαν (1988-2007) στην Ελλάδα  



Είδη με συμπτώματα δηλητηρίασης (ΜΦΙΚ: 2007-2012, n= 67) 
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 Χρυσαετός: (υπολείμματα τροφής στην φωλιά) 90% χελώνες (110 χελώνες το χρόνο 
 ανά ζευγάρι αετών στην ηπειρωτική Ελλάδα) 
 
 Αετογερακίνα: (βιομάζα από εμέσματα) 58% μικροθηλαστικά, 27% ερπετά, 13%   
 πουλιά, 1% έντομα 
 
 Φιδαετός: (αριθμός ειδών από απευθείας παρατήρηση στην φωλιά) 
   82.5% φίδια, 15% σαύρες, 3.7% χελώνες, 2.1% θηλαστικά, 2.1% αμφίβια 
 
 Κραυγαετός: (συχνότητα σε εμέσματα) φίδια, πουλιά, σαύρες, έντομα, θηλαστικά 

 
 Νανόμπουφος: 45 άτομα σε χειμερινή κούρνια στην Μεσσαρά κατανάλωσαν 7500  
 ποντίκια σε 6 μήνες 

 
 Τυτώ (Ζάρα): Ένα ζευγάρι (για μία γέννα) καταναλώνει 2500 ποντίκια το χρόνο    
 (ενδέχεται αν υπάρχει τροφή να γεννήσει 2 φορές το χρόνο) 

 
 Γυπαετός: Ένα ζευγάρι (μαζί με το νεοσσό) καταναλώνει 350 kg/ έτος (90% κόκαλα) 

 
 Όρνιο: Ένα ζευγάρι (μαζί με το νεοσσό) καταναλώνει 400 kg/ έτος (100% κρέας) 

Δίαιτα ορισμένων ευπαθών ειδών στην Ελλάδα 
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Ετήσια κατανομή της θνησιμότητας των Όρνιων στην Κρήτη 
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Άλλη Ηλεκτροπληξία Λαθροθηρία Εξάντληση Δηλητηρίαση 
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«Καθαρίζουν» περιοχές από αλεπούδες για εκπαίδευση κυνηγόσκυλων - και τρόπος κυνηγιού, αλλά την πατάνε και τσομπανόσκυλα. 
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1. Καταστροφή βιοτόπων 
• Πλεονέκτημα: οριστική εξάλειψη του προβλήματος 
• Μειονεκτήματα: 

– καταστροφή ζωτικών βιοτόπων & άλλων ειδών 
– σημαντικότατη διατάραξη των οικοσυστημάτων 
– πιθανός πολλαπλασιασμών άλλων επιβλαβών ειδών 
– υψηλό κόστος 

Συμπέρασμα: αντενδείκνυται πλήρως η χρήση της μεθόδου  

2. Χημική καταπολέμηση (δολώματα) 

• Πλεονεκτήματα: 
– σημαντική μείωση πληθυσμού (κυρίως τα πρώτα έτη εφαρμογής) 
– σχετικά χαμηλό κόστος 

• Μειονεκτήματα: 
- κίνδυνος για τη δημόσια υγεία (άμεση δηλητηρίαση, τρόφιμα, έδαφος, επιφανειακά ύδατα) κατοικίδια 

3.000.000 άνθρωποι δηλητηριάζονται ετησίως από ατύχημα παγκοσμίως  
200.000  καταλήγουν 

– βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα 
– θανάτωση άλλων ειδών 
– κοινωνικά μη αποδεκτή μέθοδος 

Συμπέρασμα: Συνιστάται μόνο σε συγκεκριμένες εφαρμογές μικρής κλίμακας, κάτω από απόλυτα ελεγχόμενες 
συνθήκες 
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Καταστροφή βιοτόπων = ξεφώλιασμαΔολώματα από φορείς =



3. Βιολογική καταπολέμηση 
• Πλεονεκτήματα: 

– αμελητέες επιπτώσεις σε βιότοπο και άλλα είδη 
– μακροπρόθεσμα αποτελέσματα  
– σημαντικός περιορισμός του προβλήματος 

•  Μειονεκτήματα:  
– σημαντική υστέρηση εμφάνισης αποτελεσμάτων 
– σχετικά υψηλό κόστος εφαρμογής (ειδικευμένο προσωπικό, υλικά) 
– καλή γνώση της βιολογίας του είδους 
– εξειδικευμένη καταπολέμηση (στόχευση μικρού αριθμού ειδών) 

Συμπέρασμα: συνιστάται για ευαίσθητους βιότοπους  

4. Επιλεκτική θανάτωση 
• Πλεονεκτήματα:  

– επιλογή ατόμων ή ομάδων στον πληθυσμό του είδους 
– αμελητέες επιπτώσεις σε βιότοπο και άλλα είδη 
– σημαντικός περιορισμός του προβλήματος σε μικρή έκταση 
– ταχεία εμφάνιση αποτελεσμάτων 

• Μειονεκτήματα: 
– υψηλό κόστος εφαρμογής (ειδικευμένο προσωπικό, υλικά) 
– καλή γνώση του είδους, του πληθυσμού και της περιοχής εφαρμογής 
– κοινωνικά μη αποδεκτή μέθοδος 

Συμπέρασμα: Συνιστάται για τοπική καταπολέμηση σε σαρκοφάγα θηλαστικά & κορακοειδή 
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3. Βιολογική καταπολέμηση = φυσικοί εχθροί (π.χ. μυξωμάτωση αγριοκούνελα)4. Επιλεκτική θανάτωση = παγίδες, όπλα



5. Έλεγχος αναπαραγωγής 
• Πλεονεκτήματα: 

– αμελητέες επιπτώσεις σε βιότοπο και άλλα είδη 
– σημαντικός περιορισμός του προβλήματος σε μικρή έκταση 
– η πλέον κοινωνικά αποδεκτή μέθοδος 

• Μειονεκτήματα: 
– υψηλό κόστος εφαρμογής (ειδικευμένο προσωπικό, υλικά) 
– σχετική υστέρηση εμφάνισης αποτελεσμάτων 
– καλή γνώση της βιολογίας του είδους 
– εξειδικευμένη καταπολέμηση (στόχευση ενός μόνο είδους) 

Συμπέρασμα: Συνιστάται σε ελάχιστες περιπτώσεις, όπου χρειάζεται απόλυτος έλεγχος των 
παραμέτρων καταπολέμησης και υπάρχει εύκολη πρόσβαση (αδέσποτα σκυλιά και γάτες) 

6. Παθητική προστασία 
• Πλεονεκτήματα: 

– αμελητέες επιπτώσεις σε βιότοπο και άλλα είδη 
– απόλυτη προστασία σε πολύ μικρή έκταση 
– άμεση εμφάνιση αποτελεσμάτων 

• Μειονεκτήματα: 
– πολύ υψηλό κόστος εφαρμογής (ειδικευμένο προσωπικό, υλικά) 
– διαρκής συντήρηση και έλεγχος υλικών και εξοπλισμού 
– πολύ μικρή έκταση εφαρμογής 

Συμπέρασμα: Συνιστάται σε μικρές αγροτικές μονάδες υψηλής απόδοσης (επιτραπέζια σταφύλια, 
μελισσοκομία, σταβλισμός ευάλωτων ζώων) ή επιδοτούμενες εφαρμογές 
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5. Έλεγχος αναπαραγωγής6. Παθητική προστασία = σκύλοι, περίφραξη, φρου-φρου, κολάρα  με δηλητήρια σε άρωστα 



 



Ηλεκτροφόρες περιφράξεις για μελισσοκόμους 

2.200 €/ 0.05 Ηa 



• Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αρκτούρου σε δείγμα 80 κτηνοτρόφων με ποιμενικούς: 
 

– 40% πέθαναν εντός λίγων ετών 
– 24% δηλητηριάστηκαν 

 
• Το 2007-2009 από τους 76 ποιμενικούς πέθαναν λιγότεροι (6 άτομα, 8%) και 2 κλάπηκαν: 

 
– 2 δηλητηριάστηκαν (2,6%). 
– 3 θανατώθηκαν από άγρια ζώα (1 από λύκους, 1 από αρκούδα και 1 από αγριογούρουνο) 
– 1 θανατώθηκε από αυτοκίνητο. 

Ελληνικός ποιμενικός (1997-2009 = 339 ζώα) 
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7. Μη Θανατηφόρες μέθοδοι απώθησης 
• Πλεονεκτήματα: 

– αμελητέες επιπτώσεις σε βιότοπο και άλλα είδη 
– καλή προστασία σε πολύ μικρή έκταση 
– άμεση εμφάνιση αποτελεσμάτων 

• Μειονεκτήματα: 
– υψηλό κόστος εφαρμογής (ειδικευμένο προσωπικό, υλικά, εξοπλισμός, συντήρηση) 
– συνεχής συντήρηση και έλεγχος εξοπλισμού 
– πολύ μικρή έκταση εφαρμογής 
– μικρή διάρκεια υψηλής αποτελεσματικότητας 
– απαραίτητη εναλλαγή μεθόδων 

Συμπέρασμα: Συνιστάται σε μικρές αγροτικές μονάδες υψηλής απόδοσης (επιτραπέζια σταφύλια, 
μελισσοκομία, σταβλισμός ευάλωτων ζώων) 



Ευχαριστώ  
για την προσοχή σας 
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