


Περίθαλψη και διατήρηση 
(προστασία)

Μια στενή σχέση



• Η βιοποικιλότητα σήμερα χάνεται με 
ρυθμούς απίστευτα γρήγορους.

• Κάθε δράση προς την κατεύθυνση της 
ανάσχεσης της απώλειας έχει ιδιαίτερη 
συμβολή  στην ποιότητα της ζωής μας στον 
πλανήτη και οφείλουμε , ως πολιτεία και ως 
πολίτες, να αναγνωρίζουμε τη σημασία της.



Η περίθαλψη των άγριων ζώων συνδέεται στενά με τις 
δράσεις προστασίας . Αυτό της δίνει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά σε σχέση με άλλες φιλοζωικές 
δραστηριότητες. 
Το συναίσθημα αποτελεί προϋπόθεση αλλά η επανένταξη 
είναι ο σκοπός. Το άγριο ζώο πρέπει να ξαναγυρίσει στη φύση, 
όπου ανήκει



Οι νεοσσοί και τα νεογνά 
παρουσιάζουν τη 
μεγαλύτερη δυσκολία στην 
επανένταξη και είναι πολύ 
σημαντικό να μην 
εξημερωθούν από λάθος 
χειρισμό.



Μέσα από τις εισαγωγές λαμβάνουμε πληροφορίες 
για νέα είδη σε διάφορες περιοχές, όπως αυτό το 
μωρό αργυροπελεκάνος που βρέθηκε πριν μερικά 

χρόνια στο Μεσολόγγι



Σημαντικά συμπεράσματα προκύπτουν από τον προσδιορισμό 
των αιτιών που φέρνουν ένα ζώο στο Κέντρο Περίθαλψης. 
Εδώ, πυροβολημένη αετογερακίνα



Είναι απαραίτητη  η συμβολή του κτηνιάτρου, για τη διάγνωση και την 
αποκατάσταση. Εδώ, χειρουργική οστεοσύνθεση σε κάταγμα βραχιονίου
γερακίνας



Οι διαγνωστικές εξετάσεις είναι απαραίτητες 
για τον προσδιορισμό ασθενειών



Το πρόβλημα των δηλητηρίων έχει γίνει γνωστό άπό
την δραστηριότητα της περίθαλψης. Εδώ, ένας 

νεκρός δηλητηριασμένος σπιζαετός από τον νομό 
Χανίων.



Δυστυχώς χρησιμοποιούνται παράνομα πολλές τοξικές ουσίες για να 
δηλητηριάζονται «ανεπιθύμητα» ζώα όπως σκύλοι, ζουρίδες κλπ, με 
αποτέλεσμα το θάνατο αρπακτικών

Στην περίπτωση που έχουμε σοβαρές υπόνοιες για 
δηλητηρίαση ενός ζώου

Το κρατάμε ζεστό, το ενυδατώνουμε εφ’ όσον αυτό είναι 
εφικτό

και
ΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ 

ΣΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ,
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ     

ΓΝΩΣΕΙΣ







Μέσω της περίθαλψης πληροφορούμαστε για τα ατυχήματα που 
παθαίνουν τα άγρια ζώα. Εδώ, κουκουβάγια πιασμένη σε ποντικοπαγίδα 
με κόλλα.



[
• Προσκρούσεις 

σε τζάμια, 
καλώδια και 
εξάντληση είναι 
αιτίες πολλών 
ατυχημάτων



Τα σοβαρότερα ατυχήματα προκαλούνται 
από τα ηλεκτροφόρα καλώδια, κυρίως σε 
νυκτόβια και πελαργούς.



Η αιχμαλωσία αρπακτικών στην Κρήτη είναι μια αρκετά διαδεδομένη 
πρακτική, εδώ ένας γερακαετός (πυροβολημένος εκτός των άλλων) και 
ένας κραυγαετός, που παρέμειναν καιρό σε αιχμαλωσία πριν σταλούν για 
περίθαλψη.



Η επεξεργασία των δεδομένων δίνει σημαντικά συμπεράσματα, όπως ότι η 
λαθροθηρία στην Ελλάδα συμπίπτει με τη διάρκεια της κυνηγετικής 
περιόδου



…και ότι τα περισσότερα προβλήματα οφείλονται σε ατυχήματα



Όταν ένα άγριο ζώο που έρχεται 
στην περίθαλψη ανήκει σε 
προστατευόμενο είδος, είναι 
σημαντική συμβολή η επιτυχής 
επανένταξή του. Εδώ, ασπροπάρης
και μαυρόγυπας



Ευαισθητοποίηση



Με τις εκδηλώσεις απελευθέρωσης 
επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση του κοινού, χρειάζεται όμως 
μεγάλη προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται η 
ασφάλεια των ζώων και να μην εκτίθενται σε 
καταστάσεις άγχους.
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