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 Σημαντικός τρόπος αντιμετώπισης της 
λαθροθηρίας και ιδίως των παράνομων 
μέσων θήρας είναι οι Ομάδες Ανίχνευσης 
Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΟΑΔΔ).



Οι ΟΑΔΔ απαρτίζονται από έναν ειδικά 
εκπαιδευμένο σκύλο στην ανίχνευση τοξικών 
ουσιών και τον χειριστή του και αποτελούν 
σημαντικό εργαλείο αφενός για την 
ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων και 
αφετέρου για τον εντοπισμό θυμάτων 
δηλητηρίασης σε μεγάλη ακτίνα. Αυτό βοηθά 
στην απομάκρυνση τοξικών ουσιών από τη 
φύση και αποφυγή περισσοτέρων θυμάτων, 
αλλά και στη συλλογή τεκμηρίων για τη 
διερεύνηση της εγκληματικής ενέργειας από 
τις αρμόδιες αρχές



η χρήση σκύλων, επιτρέπει την 
ανίχνευση δηλητηριασμένων 
δολωμάτων στο πεδίο, τα οποία δεν 
θα ήταν δυνατόν να εντοπιστούν με 
οποιοδήποτε άλλο, συμβατικό, τρόπο. 
Ο πιο διαδεδομένος τρόπος 
δηλητηρίασης είναι η χρήση μικρών 
κομματιών κρέατος ή άλλων τροφίμων 
εμποτισμένα με τοξικές ουσίες. 



Γάλα με δηλητήριο

Τυρί με δηλητήριο

Σκέβασμα με δηλητήριο με ψώφια έντομα Εμετοί σκύλων απο δηλητήρια





Στην Ελλάδα επιχειρούν συνολικά 7 Ομάδες Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων. 
3 στην Κρήτη, 1 στη Ρόδο, 1 στις Πρέσπες, την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, 1 στη 
Ροδόπη, τη Θράκη και Ανατολική Μακεδονία και 1 στη Θεσσαλία και την Ήπειρο. Οι 
πρώτες δύο ομάδες δημιουργήθηκαν το 2014

Γιάννης Γρηγοράκης – Καρίνα (Χανιά) 
Σπύρος Νηστικάκης – Ντάικα  ( Ηράκλειο)

Χριστίνας Διακίδη – Τσίκα (Ρόδος , Δωδεκάνησα)



Στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας 
και της Θράκης, από τις 207 
περιπολίες, στις 49 (24%) βρέθηκαν 
ευρήματα δηλητηριασμένων 
δολωμάτων από τις οποίες 
προέκυψαν 91 δηλητηριασμένα ζώα 
και 72 δηλητηριασμένα δολώματα 
ενώ, στην περιοχή της Κρήτης, 
φαίνεται πως σε περισσότερες από 
τις μισές περιπολίες (56% από 121 
περιπολίες), εντοπίστηκαν 
δηλητηριασμένα δολώματα , που 
αποδεικνύει την υψηλή 
παραβατικότητα που υπάρχει στη 
χώρα και τον μαζικό θάνατο που 
μπορεί να σπείρει ένα 
δηλητηριασμένο δόλωμα.



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο σκύλος μεταφέρεται σε ειδικό κλουβί 
μεταφοράς πάντα από τον χειριστή του. 

Πριν αρχίσει η έρευνα στο πεδίο ο 
χειριστής φοράει το καπέλο, το γιλέκο, 

ενεργοποιεί το GPS, παίρνει το σακίδιο με 
τα απαραίτητα υλικά και ξεκινάει η έρευνα 
.Είναι απαραίτητη προϋπόθεση το σακίδιο 

να  περιέχει : γάντια μιας χρήσης για τη 
συλλογή δολώματος η δηλητηριασμένου 
ζώου, φαρμακείο για πρώτες βοήθειες, 

μαχαίρι, πένσα, δεματικά και σκαπανικό, 
σακούλες και τα παιχνίδια του σκύλου.

Γιώργος Χωραφάς – Πάκα (Λασίθι)



Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ Η 
ΑΚΟΛΟΥΘΗ:







                            Conservation & Management of Bonelli’s eagle population in east Mediterranean-Bonelli eastMead 
LIFE17 NAT/GR/000514 

Κλιμάκιο ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ: Γεώργιος Χωραφάς, Paca-Mostanilla de Jelova 
Δεδομένα επιθεωρήσεων 

Ημερομηνία:  Τύπος Επιθεώρησης:    
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Πληροφορίες :   Τηλέφωνο  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

Όργανο:   
Οργανισμός:   
Όργανο:  
Οργανισμός:  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
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Τόπος και τρόπος διανομής ευρημάτων:   
Καταγγελία: ΝΑΙ  ΌΧΙ   ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΑΡ. ΠΡΩΤ.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣΕΙΣ 
* Ειδικά για νεκρούς σκύλους, να σημειώνεται εάν είναι εφικτό το είδος (π.χ. κυνηγετικός, αδέσποτος, ποιμενικός κ.λπ.).  
 Μετά απο καταγγελία για δηλητηριασμένο κυνηγετικό σκύλο ,ερευνήσαμε την περιοχή .Κανένα ύποπτο εύρημα η νεκρό ζώο δεν βρέθηκε .Σύμφωνα με 
την καταγγελία ο σκύλος δηλητηριάστηκε στην περιοχή 3 ημέρες πριν την καταγγελία και είναι καλά στην υγεία του . 

 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

• Υποστελέχωση

• Άγνοια αρχών ως προς τις αρμοδιότητες

• Δυστοκία στη συνεργασία με τις Δασικές 
Υπηρεσίες 

• Έλλειψη ειδικών χώρων συντήρησης 
δειγμάτων

• Καθυστέρηση γραφειοκρατικών διαδικασιών

• Απώλεια σημαντικών άγριων ειδών για τη 
βιοποικιλότητα



Β ΄ ΕΡΕΥΝΑ  





Ρωτήθηκαν, στην ΠΕ Ηρακλείου 120, στην ΠΕ Λασιθίου 80, 
στην ΠΕ Ρεθύμνου 44 και στην ΠΕ Χανίων 100 άνθρωποι, 

στο σύνολο 344 σε όλη την Κρήτη:

1. Ποιο είναι το προτιμότερο είδος θηράματος;



2. Πόσες κυνηγετικές εξόδους πραγματοποιούν ανά 
περίοδο;



3. Αν μετακινούνται εκτός Περιφερειακής Ενότητας για 
την άσκηση θήρας;



4. Ποια είναι η προτιμότερη περιοχή για θήρα



5. Πόσα κυνηγετικά σκυλιά αντιστοιχούν σε κάθε κυνηγό;



6. Ποιες περιοχές χρησιμοποιούν για την εκπαίδευση των 
κυνηγετικών σκύλων;



7. Αν έχουν χάσει κυνηγετικούς σκύλους από δηλητηριασμένα 
δολώματα, πόσους και από τι δόλωμα;



8. Αν γνωρίζουν περιπτώσεις δηλητηρίασης κυνηγετικών 
σκύλων τρίτων και πόσα;



9. Ποιο θεωρούν συνηθέστερο κίνητρο δηλητηρίασης;



10. Αν γνωρίζουν την ΚΟΣ και αν έχουν επικοινωνήσει μαζί της 
για να τους βοηθήσει σε περιστατικό;



11. Αν θεωρούν πως η ύπαρξη της ΚΟΣ έχει μειώσει τη χρήση 
δηλητηριασμένων δολωμάτων;



12. Αν πιστεύουν ότι υπάρχουν επιπτώσεις από τη χρήση 
δηλητηριασμένων δολωμάτων στο περιβάλλον και ποιες είναι 

αυτές;



 Προτείνεται η πλήρης ενημέρωσή τους ως προς 
τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν για να 
προστατέψουν τους εαυτούς τους και τους 
κυνηγετικούς τους σκύλους καθώς επίσης και να 
λάβουν βασική εκπαίδευση για το πως πρέπει να 
συμπεριφερθούν σε περιπτώσεις που 
συναντήσουν δηλητηριασμένο δόλωμα ή ζώο.

Η χρήση Ομάδων Σκύλων Ανίχνευσης 
Δηλητηριασμένων Δολωμάτων πρέπει να γίνεται 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα επιτήρησης και προστασία 
των ευπαθών ειδών της άγριας πανίδας αλλά και 
της δημόσιας υγείας.

Οι υπάρχουσες και μελλοντικές ομάδες σκύλων να 
ενταχθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Η ευαισθητοποίηση του κοινού είναι σημαντικό 
μέτρο πρόληψης, καθώς μπορεί να αποτρέψει 
κάποιον χρήστη δηλητηριασμένων δολωμάτων 
από το να προβεί στο περιβαλλοντικό έγκλημα ή 
και να προτρέψεις κάποιον «μάρτυρα» να 
καταγγείλει τέτοιου είδους περιστατικά.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Εξοπλισμος 
	Η μΕθοδος που ακολουθεΙται στο πεδΙο εΙναι η ακΟλουθη:
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Προβληματα
	Β ΄ ΕΡΕΥΝΑ  
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30

