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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΤΛΩΝ ΑΝΙΧΝΕΤΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΜΕΝΑ 
ΔΟΛΩΜΑΣΑ Ε ΟΡΕΙΝΕ ΠΕΡΙΟΧΕ ΣΗ ΚΡΗΣΗ 

 
Από τισ 18 ζωσ τισ 30 Οκτωβρίου 2011 το Πανεπιςτήμιο Κρήτησ – Μουςείο Φυςικήσ 
Ιςτορίασ Κρήτησ (ΜΦΙΚ) ςυντόνιςε τθν επίςκεψθ ςτθν κεντρικι Κριτθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ομάδασ κφλων (European Canine Team – ECT), που προζρχεται από τθν Ανδαλουςία 
(Ιςπανία), ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ LIFE+ Φφςθ & Βιοποικιλότθτα «Καινοτόμεσ 
Δράςεισ για την Αντιμετώπιςη τησ Παράνομησ Χρήςησ Δηλητηριαςμένων Δολωμάτων ςε 
Μεςογειακέσ Πιλοτικέσ Περιοχέσ τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ» (LIFE09 NAT/ES/000533). 
 
κοπόσ τθσ πιλοτικισ αυτισ δράςθσ ιταν να εντοπιςτοφν περιπτϊςεισ χριςθσ 
δθλθτθριαςμζνων δολωμάτων ςτισ περιοχζσ του προγράμματοσ (Ίδθ, Αςτεροφςια Όρθ και 
Δίκτθ) και να αξιολογθκεί θ αποτελεςματικότθτα εκπαιδευμζνων ςκφλων ςτθν 
αντιμετϊπιςθ αυτισ τθσ παράνομθσ δραςτθριότθτασ.  
 
Η ομάδα αποτελοφμενθ από δφο οδθγοφσ και 4 εκπαιδευμζνουσ ςκφλουσ ράτςασ 
Λαμπραντόρ και Μαλινουά (Βζλγικα λυκόςκυλα) επιςκζφτθκε περιοχζσ με κυνθγετικι 
δραςτθριότθτα και προςπάκθςε να εντοπίςει νεκρά ηϊα κακϊσ και δολϊματα. Σθν όλθ 
επιχείρθςθ επζβλεψαν και υποςτιριξαν ενεργά τα κατά τόπουσ δαςαρχεία και οι 
κυνθγετικοί ςφλλογοι.   
 
τθν Κριτθ, ζγιναν επικεωριςεισ ςτουσ νομοφσ Ηρακλείου και Λαςικίου και ειδικότερα ςτο 
δάςοσ τθσ Μονισ Κουδουμά και ςτισ κοινότθτεσ Κρότοσ, τζρνεσ, ωκαρά, Χόνδροσ και 
Μάρκα (Ηράκλειο), Μουρνιζσ (Ιεράπετρα), Μαργζλι, Άγιοσ Μθνάσ, Κατςίκια και Βρουχάσ 
(Άγιοσ Νικόλαοσ). Οι περιοχζσ επιλζχκθκαν με βάςθ τισ οδθγίεσ των κυνθγετικϊν ςυλλόγων 
για απϊλειεσ κυνθγετικϊν ςκφλων και χριςθ δθλθτθριαςμζνων δολωμάτων τα τελευταία 2 
χρόνια. υνολικά οι εκπαιδευμζνοι ςκφλοι ανίχνευςαν 11 νεκρά ηϊα:  1 Κουνάβι ι Ζουρίδα 
(Martes foena), 2 κατοικίδιεσ γάτεσ (Felix familiaris), 6 κυνθγετικοφσ ςκφλουσ (Canis 
familiaris) και 2 ςκαντηόχοιρουσ (Erinceus concolor), ενϊ επιπλζον εντόπιςαν 6 
δθλθτθριαςμζνα δολϊματα και ζνα βρόγχο (κθλιά).  
 
Αξίηει να ςθμειωκεί, ότι ςε αντίςτοιχεσ επικεωριςεισ που ζγιναν ςτισ αρχζσ Οκτωβρίου 
2011 ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα, με το ςυντονιςμό τθσ περιβαλλοντικισ οργάνωςθσ 
ΑΡΚΣΟΤΡΟ και ςτο πλαίςιο του ίδιου προγράμματοσ LIFE, βρζκθκαν νεκρά κυνθγόςκυλα 
(4), υπολείμματα δθλθτθριαςμζνων δολωμάτων (2), νεκρά τςομπανόςκυλα (2), κακϊσ και 
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τα κουφάρια ενόσ αγριόγατου, ενόσ λφκου και ενόσ  προβάτου – όλα δθλθτθριαςμζνα 
παράνομα.  
 
Σα ςυμπεράςματα των επικεωριςεων και θ επιτόπια ζρευνα ςτθν Κριτθ ζδειξαν πωσ θ 
χριςθ δθλθτθριαςμζνων δολωμάτων γίνεται κυρίωσ: α) από παραγωγοφσ ςε κτθνοτροφικζσ 
ηϊνεσ για τον ζλεγχο μικρϊν κθλαςτικϊν κακϊσ και κυνθγετικϊν ςκφλων (αδζςποτων και 
μθ) που κθρεφουν ι διαςκορπίηουν τα κοπάδια, β) από κυνθγοφσ ςε κυνθγετικζσ περιοχζσ 
για τθν αποκάρρυνςθ τθσ κυνθγετικισ δραςτθριότθτασ λόγω ανταγωνιςμοφ ι αντιδικίασ, γ) 
από μελιςςοκόμουσ για τθν εξολόκρευςθ εντόμων-κθρευτϊν των μελιςςοςμθνϊν (π.χ. 
ςφικεσ).  
 
Επίςθσ ςε ςυνδυαςμό με τισ ειςαγωγζσ δευτερογενϊσ δθλθτθριαςμζνων αρπακτικϊν ςτο 
Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ Κριτθσ και ςε Κζντρα Περίκαλψθσ, θ ζξαρςθ των κρουςμάτων 
ςυμπίπτει με τθν περίοδο εκγφμναςθσ λαγωνικϊν ςκφλων μερικζσ εβδομάδεσ πριν τθν 
ζναρξθ τθσ κυνθγετικισ περιόδου (Αφγουςτοσ – επτζμβριοσ), κακϊσ και τθν περίοδο 
γεννιςεων των αιγοπροβάτων (Οκτϊβριοσ – Δεκζμβριοσ) όπου τότε θ χριςθ των 
δθλθτθρίων ςτοχεφει ςτθν εξολόκρευςθ κθρευτϊν τουσ, κυρίωσ Κορακιϊν (Corvus corax). 
 
Η εκπαίδευςθ των ςκφλων από τθν γζννθςθ τουσ μζχρι τθν ςτιγμι που είναι επιχειρθςιακά 
ζτοιμοι διαρκεί 18 μινεσ ενϊ θ αξία τουσ ανζρχεται ςε 9.000 ευρϊ ζκαςτοσ. Ωςτόςο, μία 
βαςικι διαφορά μεταξφ τθσ χϊρασ προζλευςθσ των ςκφλων, δθλαδι τθσ Ιςπανίασ, με τθν 
Ελλάδα είναι ο τρόποσ άςκθςθσ του κυνθγίου. Η κυνθγετικι δραςτθριότθτα ςτθν Ιςπανία 
αςκείται ςχεδόν αποκλειςτικά ςε ιδιωτικζσ ελεγχόμενεσ περιοχζσ (ρεηζρβεσ), όπου ςε 
περίπτωςθ εντοπιςμοφ δθλθτθριαςμζνων δολωμάτων αυτζσ αποκλείονται («κλείνουν») για 
ζνα χρονικό διάςτθμα το οποίο ορίηεται με δικαςτικι απόφαςθ. Ωςτόςο, με τθν χριςθ των 
εκπαιδευμζνων ςκφλων ζχουν αποδεδειγμζνα μειωκεί το εμπόριο δθλθτθριαςμζνων 
δολωμάτων, οι περιπτϊςεισ δθλθτθριάςεων προςτατευόμενων ειδϊν τθσ άγριασ πανίδασ, 
οι απϊλειεσ λαγωνικϊν ςκφλων, αλλά και τα κανατθφόρα κροφςματα δθλθτθρίαςθσ 
ανκρϊπων τθσ υπαίκρου.  
 
Ευχαριςτοφμε για την ςυνεργαςία τουσ την Α’ Κυνηγετική Ομοςπονδία Κρήτησ & 
Δωδεκανήςων (Κυνηγετικοί Σφλλογοι Ηρακλείου, Βιάννου, Ιεράπετρασ και Αγίου 
Νικολάου), τα Δαςαρχεία Ηρακλείου (Δαςονομεία Μοιρών και Πφργου) και Λαςιθίου, 
καθώσ και την 126 Σμηναρχία Μάχησ για τη φιλοξενία τησ Ευρωπαϊκήσ Ομάδασ Σκφλων 
ςτισ εγκαταςτάςεισ τησ ςτο Ηράκλειο. 


