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Greece-Bulgaria
European Regional Development Fund

Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας,
προστασία και αποκατάσταση του εδάφους και
προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος,
μέσω του δικτύου NATURA 2000
και των πράσινων υποδομών

Θεματικός κύκλος 5
«Κυνηγετικοί Σκύλοι - Είδη και Νομικό Πλαίσιο»
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Συντάκτες κειμένων:
Αλέξανδρος Γκάσιος, Ιωάννης Ισαάκ, Χρήστος Καλαϊτζής, Θεοφάνης Καραμπατζάκης,
Πέτρος Πλατής, Κυριάκος Σκορδάς
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Όμιλοι Φυλών
Οι κυνηγετικοί σκύλοι χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: δείκτες, επαναφοράς και ιχνηλάτες.
Οι σκύλοι δείκτες (φέρμας) είναι η πολυπληθέστερη ομάδα κυνηγετικών σκύλων. Σύμφωνα με την κατάταξη της FCI, ανήκουν στην Ομάδα 7. Οι δείκτες ερευνούν, εντοπίζουν
και υποδεικνύουν την θέση του θηράματος. Χωρίζονται σε δύο υποομάδες: Τους Ευρωπαϊκούς (ή Ηπειρωτικούς) Δείκτες και τους Δείκτες των Αγγλικών Νήσων. Στην πρώτη
υποομάδα έχουμε τους τύπους: Μπρακ, Επανιέλ και Γκριφφόν. Τα πιο γνωστά στη χώρα
μας είναι:
Τύπου Μπρακ

Γερμανικός Κοντότριχος
Δείκτης - Κούρτσχαρ
(Deutscher Kurzhaariger
Vorstehhund)

Μεσόμορφος σκύλος, το ύψος στα αρσενικά κυμαίνεται από 62-66 cm, ενώ στα θηλυκά
από 58-63 cm. Έχει τρίχωμα κοντό αλλά πυκνό, τόσο που αδίστακτα κυνηγά και στα
πλέον πυκνά κυνηγοτόπια. Το χρώμα του είναι καστανό ή μαύρο, μονόχρωμο ή στικτό,
το κεφάλι είναι πάντα μονόχρωμο.
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Γερμανικός Σκληρότριχος
Δείκτης - Ντράxτχααρ
(Deuutscher Drahthaariger
Vorstehhund)

Ο Δεκαθλητής. Παντός θηράματος, τόπου και καιρού. Ο «συρματότριχος» και μάλιστα
με διπλό τρίχωμα σκύλος έχει χρώμα καστανόστικτο ή μαυρόστικτο με ή χωρίς μπαλώματα. Μπορεί να έχει λίγο λευκό στο στήθος. Τα αρσενικά έχουν ύψος από 61-67cm,
ενώ τα θηλυκά από 57-64 cm. Η φιλοσοφία δημιουργίας τους δε διαφέρει από τα ομοεθνή τους Κουρτσχάαρ, είναι δηλαδή σκύλοι πολλαπλών καθηκόντων. Ερευνούν στον
αέρα ή ιχνηλατούν, φερμάρουν, απορτάρουν από ξηρά ή νερό. Είναι παθιασμένοι τόσο
στο κυνήγι των μεγάλων τριχωτών θηραμάτων όσο και του μικρού ορτυκιού.

Ουγγρικός Βίζλα
Κοντότριχος
(Drotzru Magyar Vizsla)

Μεταφέρθηκε στην Ουγγαρία από την κεντρική Ασία με τους Μαγυάρους τον 7ο αιώνα.
Μεσαίου μεγέθους φυλή. Αρσενικά ύψους 58-64 cm, θηλυκά 54-60 cm, με χρώμα κίτρινο
του μελισσοκεριού και με σχετικά ελαφρύ σωματότυπο για μπρακ. Ο χαρακτήρας του
είναι ισορροπημένος, φιλικός, προσαρμοστικός και πολύ ανθρωποκεντρικός, γι’ αυτό
μπορεί άνετα να ζήσει και σε διαμέρισμα. Πολύ έξυπνος, δεν ανέχεται κακομεταχείριση.
Το όμορφο παρουσιαστικό του προσέλκυσε και ιδιοκτήτες άσχετους με το κυνήγι.
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Ιταλικός Μπρακ
(Bracco Italiano)

Ο πιο αρχαίος μπρακ της Μεσογείου. Μεσαίου μεγέθους. Αρσενικά ύψους 58-67 cm και
θηλυκά 55-62 cm. Βάρος από 25-40 kg. Λευκό με στίγματα ή και μπαλώματα πορτοκαλιά ανοιχτόχρωμα ή σκουρόχρωμα, το ίδιο και σε καστανό. Πυκνό και στιλπνό τρίχωμα.

Ιταλικό Σπινόνε
(Spinone Italiano)

Αυτό και το Ιταλικό Μπρακ είναι οι παραδοσιακές φυλές των Ιταλών αν και πολύ λίγοι
τα χρησιμοποιούν. Μερικές εκατοντάδες κουτάβια, μόνο, εγγράφονται κάθε χρόνο
στα Ιταλικά γενεαλόγια (ΕNSI). Το Σπινόνε έχει πυκνό, σκληρό και μακρύ τρίχωμα που
το προστατεύει από τα αγκάθια, το κρύο και την υγρασία. Χρώματος λευκού, λευκού
καστανού, λευκού πορτοκαλί ή καστανοκόκκινου.
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Δείκτης της Βαϊμάρης Βαϊμαράνερ
(Weimaraner),
Κοντότριχος
ή μακρύτριχος

Γερμανικής καταγωγής, χρώματος γκρι έως γκρι ασημί, με ύψος 61-68 cm στα αρσενικά
και 56-63 cm στα θηλυκά. Είναι υψηλής ποιότητας κυνηγόσκυλα για φτερωτά και τριχωτά θηράματα.

Γαλλικός Μπρακ
τύπου Πυρηναίων
(Braque Francais
Type Pyrenees)

Υπάρχουν δύο τύπου: Μεγάλο μέγεθος: 55-67 cm. Μικρό: 50-58 cm. Με κοντό και
πυκνό τρίχωμα χρώματος άσπρου με στίγματα και μικρά καφέ μπαλώματα ή καφέ με
άσπρα στίγματα. Το κεφάλι είναι πάντα μονόχρωμο καφέ. Όπως όλα τα μπρακ, παρά τη
λεπτή του εμφάνιση είναι σκύλος για όλα τα εδάφη και όλα τα θηράματα. Ανθεκτικός,
καλός χαρακτήρας, εύκολος στην εκπαίδευση. Μεσαίας έρευνας, έχει πολύ καλή μύτη
και μεγάλο πάθος.
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Μπρακ Ωβέρνης
(Braque D’ Auvergne)

Σταθεροποιημένη για περισσότερα από 200 χρόνια φυλή. Αρσενικά με ύψος 57-63 cm,
θηλυκά 55-60 cm. Άσπρο με μαύρα ή ανθρακί μπαλώματα ή στίγματα. Τα στικτά δίνουν
την εντύπωση του μπλε, γι’ αυτό ονομάζεται και Bleu D’ Auvergne.
Τύπου Επανιέλ

Σπάνιελ της Βρετάνης Επανιέλ Μπρετόν
(Epagneul Breton)

Τετραγωνισμένοι και «συμπαγείς» σκύλοι, με μακρύ και μαλακό τρίχωμα. Ευκολοδιάκριτοι στο δάσος με χρώματα άσπρο με μαύρο ή με πορτοκαλί ή με καφέ (συκωτί) ή
τρίχρωμο. Τα αρσενικά έχουν ύψος 48-50 cm ενώ τα θηλυκά είναι κατά 1 cm κοντύτερα.
Το μικρό τους μέγεθος είναι βολικό για σκύλο που ζει σε πόλη, διευκολύνει δε και στην
εργασία τους. Ισορροπημένος χαρακτήρας, φιλικός, τρυφερός, ευθύς, δραστήριος,
έξυπνος, εξαίρετος σύντροφος στο σπίτι και στον κυνηγότοπο. Κοντινής έρευνας καίτοι οι σημερινοί σκύλοι ανοίγονται περισσότερο, διατηρώντας όμως πάντα επαφή με
τον κυνηγό. Κυνηγούν με μανία ερευνώντας με την μύτη «στον αέρα», δε διστάζουν να
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ντοριάσουν χωρίς να λεπτολογούν καθυστερώντας. Χαρακτηριστικό τους η ταχύτατη
έρευνα. Πολύ σταθερή αλλά «άκομψη» φέρμα. Εξαίρετα στο ορτύκι και τη μπεκάτσα,
κυνηγούν όλα τα θηράματα σε όλα τα εδάφη ακόμη και με τις χειρότερες καιρικές συνθήκες. Καλοί θηραματοφόροι γι’ αυτό ας προσέξουν μερικοί που τους χρησιμοποιούν
για τσιχλοκότσιφα, κάνουν σοβαρή ζημιά στη φυλή.

Σπάνιελ Γαλλικός Επανιέλ Φρανσέζ
(Epagneul Francais)

Από τον 18ο αιώνα υπάρχουν πίνακες που δείχνουν τη φυλή αυτή να κυνηγά πέρδικες και
φασιανούς. Έχει ίσιο και επίπεδο τρίχωμα με κρόσσια. Λευκό με συκωτί μπαλώματα. Το
ύψος των αρσενικών είναι 55-61 cm και των θηλυκών 54-59 cm. Είναι κομψός και αθλητικός. Με ταμπεραμέντο, αγαπητός, φιλικός και γλυκός χαρακτήρας.
Τύπου Γκριφφόν

Γκριφφόν Κόρθαλς
(Griffon Korthals)

Δείκτης, ιχνηλάτης, θηραματοφόρος, φύλακας, εξολοθρευτής τρωκτικών. Σκύλος για
όσους προτιμούν το αυθεντικό. Αρσενικά με ύψος 56-61 cm, θηλυκά 51-56 cm.
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Το τρίχωμά τους είναι σκληρό και χοντρό, θυμίζει στην υφή αγριογούρουνο. Εσωτερικά
έχουν υπομανδύα λεπτό και πυκνό και θα λέγαμε πως ο σκύλος αυτός είναι θωρακισμένος για τον πιο πυκνό ακανθότοπο, για το κρύο, για τον βάλτο και το νερό. Το πιο
επιθυμητό και σύνηθες χρώμα είναι το γκρι του ατσαλιού με καστανά μπαλώματα ή το
σκέτο καστανό ή καστανόστικτο. Σπανιότερα καστανοκόκκινο ή κοκκινωπό, άσπρο με
καστανό ή άσπρο με πορτοκαλί.
Αγγλικοί Δείκτες

Πόιντερ
(Pointer)

Ο απόλυτος δείκτης. Ο σκύλος που το όνομα του σημαίνει την ειδικότητα του. Ο σκύλος
που έχει αναβαθμίσει με τα γονίδιά του τις περισσότερες φυλές δεικτών και όχι μόνο.
Ο σκύλος που έχει χαρακτηριστεί ως «μύτη με τέσσερα πόδια», «τέλεια μηχανή» «κυρίαρχος του ανέμου και του χώρου». Μεσόμορφος, τα αρσενικά έχουν ύψος 63-69 cm
και τα θηλυκά 61-66 cm. Με κοντό τρίχωμα σε χρώμα άσπρο με μαύρο ή με πορτοκαλί
ή με λεμονί ή με συκωτί ή μονόχρωμο στα προαναφερθέντα χρώματα ή τρίχρωμο.
Πολυσύνθετος χαρακτήρας: Απλός αλλά και αριστοκρατικός, φιλικός και απόμακρος,
ήρεμος και δυναμικός, ήπιος αλλά εξαιρετικά δραστήριος, ευγενής αλλά όχι εύκολος.
Δεν ενδείκνυται για κυνηγούς που δεν αντιλαμβάνονται πως η ισχυρή προσωπικότητα
του σκύλου αυτού είναι προσόν και όχι ξεροκεφαλιά, πως ο σκύλος αυτός δεν πείθεται από όποιον προσπαθεί να τον ισοπεδώσει ή να τον κάνει να κυνηγά στα 50 μέτρα,
και πως αν το κάνει με τη βία θα χάσει για πάντα το Πόιντερ και θα έχει έναν δυστυχή
σκύλο αγνώστου φυλής.

10

Αγγλικός - Σέττερ
(English Setter)

Μεσόμορφος σκύλος. Αρσενικά με ύψος 65-68 cm, θηλυκά 61-65 cm. Το χρώμα του
είναι λευκό με στίγματα μαύρα ή πορτοκαλί ή λεμονί ή συκωτί ή συνύπαρξη τριών
χρωμάτων, τα μεγάλα μπαλώματα δεν προτιμώνται. Τον χαρακτηρίζει η αριστοκρατική
κομψότητα που «ντύνει» με τον μακρύ μεταξένιο μανδύα του έναν μυώδη αθλητικό
σκύλο.Συμμετρικός, όλο χάρη, με πλαστική κίνηση. Ο καλπασμός του είναι παράλληλος
με το έδαφος, άνετος, ευρύς, ζωηρός, στυλάτος, καλύπτει με άνεση τον κυνηγότοπο
είτε είναι βουνό, είτε βάλτος, είτε βράχια, δεν πτοείται από πυκνά, ζέστη ή κρύο. Το ιδανικό του περιβάλλον είναι το δάσος, εκεί που υπάρχει η μεγάλη του αγάπη, η μπεκάτσα.

Γκόρντον Σέττερ
(Gordon Setter)
ή Σκωτικό Σέττερ

Μεγαλόσωμος σκύλος, ο στιβαρότερος από όλα τα Σέττερς με στιλπνό μαύρο χρώμα
με πύρινα σημάδια σε συγκεκριμένα σημεία του σώματός του. Το ύψος των αρσενικών
είναι περίπου 66 cm, ενώ των θηλυκών 62 cm. Η εμφάνισή του εκπέμπει δύναμη και
αντοχή, παρά υψηλή ταχύτητα. Ερευνά σε μικρότερη απόσταση από τους Άγγλους και
Ιρλανδούς συγγενείς του, με καλπαστικά ήρεμα και συνεχή άλματα, ρυθμίζοντας την
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ταχύτητα ανάλογα με τον κυνηγότοπο. Κρατά πάντα το κεφάλι ψηλά. Όταν πιάσει αναθυμίαση κατευθύνεται με ελιγμούς προς αυτήν, μειώνοντας σταθερά ταχύτητα μέχρι να
ακινητοποιηθεί σε φέρμα.
Ιρλανδικοί Δείκτες

Ιρλανδικό Σέττερ - Ιρλανδέ
(Irish Setter)

Μεσόμορφος σκύλος, το παλαιότερο των Σέττερς. Τα αρσενικά έχουν ύψος 62-66 cm
και τα θηλυκά 57-61 cm. Το τρίχωμά του είναι λείο, μεταξωτό με φράντζες χρώματος από σκούρο κόκκινο (μαονί) έως ξανθοκάστανο. Ένας πολύ όμορφος σκύλος που
«άλλαξε» τύπο, καταλήγοντας ορισμένες φορές σαν σκύλος συντροφιάς. Οι κυνηγοί
προτιμούν τον παλαιό τύπο, δηλαδή τον ελαφρύ, με βαθύ στήθος, σε χρώμα κόκκινο,
ξανθοκάστανο. Σαν ταχύς καλπαστικός σκύλος ανοικτής έρευνας είναι προτιμότερο να
μην έχει υπερβολικό ύψος. Επιθυμητό ύψος για τα αρσενικά είναι τα 62 cm.
Γνωριμία με τις κυριότερες φυλές κυνηγετικών σκύλων επαναφοράς,
ξεπετάγματος, νερού
Ανήκουν στην Ομάδα 8 και αποτελούν τρεις υποομάδες. Οι Σκύλοι Επαναφοράς (απόρτ),
έχουν ως έργο την ανεύρεση του χτυπημένου θηράματος και την επαναφορά του στον
κυνηγό. Οι Σκύλοι Ξεπετάγματος, επί πλέον της επαναφοράς, ερευνούν, εντοπίζουν και
ξεσηκώνουν το θήραμα σε απόσταση βολής. Οι Σκύλοι Νερού είναι εξειδικευμένοι για
εργασία στο νερό, είναι όμως τόσο περιορισμένη η διάδοσή τους που δε θα αναφερθούμε σε αυτούς.
Στην πρώτη υποομάδα Επαναφοράς (Retrievers), αντιπροσωπευτικές φυλές είναι:
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Λαμπραντόρ Ριτρίβερ
(Labrador Retriever)

Πάντα μονόχρωμος, από απαλό μπεζ έως σκούρο ξανθό ή μαύρο. Στατιστικά οι περισσότεροι εργασιακοί σκύλοι που έχουν διαπρέψει σε αγώνες είναι μαύρου χρώματος. Οι
αρσενικοί έχουν ύψος 56-57 cm, ενώ οι θηλυκοί 54-56 cm. Ο πολύ φιλικός και υπάκουος
αυτός σκύλος διαθέτει ευφυΐα και προθυμία να ευχαριστεί τους οικείους του κάνοντάς
τον έτσι ενεργό μέλος της οικογένειας έστω και αν οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν εξειδικευμένες κυνοφιλικές γνώσεις. Εύκολος στην εκπαίδευση, ευγενικός αλλά και δραστήριος, ενεργητικός και αθλητικός. Θέλει καθημερινή άσκηση, αφ’ ενός μεν γιατί έχει τάση
για παχυσαρκία, αφ’ ετέρου δε για να εκτονώνει την ενέργειά του.

Γκόλντεν Ριτρίβερ
(Golden Retriever)

Η ονομασία του προέρχεται από το χρώμα του μανδύα του. Έχει διπλό τρίχωμα που τον
προστατεύει στο νερό, στις δύσκολες καιρικές συνθήκες και στα πυκνά. Το χρώμα του
είναι από ανοικτό κρεμ έως σκούρο χρυσό. Το ύψος των αρσενικών είναι 55-60 cm και των
θηλυκών 50-55 cm. Είναι τόσο αγαπητός που στις περισσότερες χώρες κατέχει το ρεκόρ
γεννήσεων και συμμετοχών σε εκθέσεις και όλων των ειδών τα αθλήματα με σκύλους.
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Στη δεύτερη υποομάδα Ξεπετάγματος (Flushing Dogs), οι πιο διαδεδομένες φυλές είναι:

Αγγλικό Κόκερ Σπάνιελ Κόκερ
(Cocker Spaniel)

Μικρόσωμη φυλή, με συμπαγή κορμό. Αρσενικά με ύψος 39-41 cm και θηλυκά 38-39
cm. Τα μονόχρωμα είναι μαύρο ή κανελί (ανοικτό έως κόκκινο) ή συκωτί ή Μαύρο-πύρινο (black & tan). Τα ποικιλόχρωμα είναι άσπρο με πορτοκαλί, λεμονί ή καστανό καθώς
και λευκόστικτα με μαύρο (blue roan), πορτοκαλί ή λεμονί. Υπάρχει μεγάλο χάσμα
μεταξύ σκύλων εκθέσεων και σκύλων εργασίας (όπως και στα Σπρίνγκερς και τα ριτρίβερς) και χρειάζεται προσοχή στην επιλογή των αποκτώμενων για κυνήγι ζώων.

Αγγλικό Σπρίνγκερ
Σπάνιελ - Σπρίνγκερ
(English Springer Spaniel)

Το ταχύτερο και ψηλότερο από τα βρετανικά σπάνιελς, περίπου 51 cm. Λευκοκάστανο
(λευκό - συκωτί) ή λευκόμαυρο ή τρίχρωμο με πύρινα σημάδια. Το συγγενικό του Ουαλικό Σπρίνγκερ είναι αποκλειστικά λευκοκόκκινο. Το σχετικά μικρό του μέγεθος, η
ομορφιά του, ο φιλικός και πράος χαρακτήρας του, ο ισορροπημένος ψυχισμός του, η
ικανότητά του να προσαρμόζεται, η αγάπη του για την οικογενειακή ζωή και κυρίως με
τα παιδιά τον κάνουν ιδανικό σύντροφο κυνηγών αστικών κέντρων.
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Γνωριμία με τις κυριότερες φυλές κυνηγετικών σκύλων ιχνηλατών
(Του Θανάση Κυριτσάκα)
Ιστορικά στοιχεία
Οι ιχνηλάτες σκύλοι του ευρωπαϊκού χώρου έχουν δύο διαφορετικές γραμμές καταγωγής. Πρακτικά, θα μπορούσε να διακρίνει κανείς αρχικά, αφενός μεν τους μεγάλους και
βαρείς ιχνηλάτες της Βόρειας Ευρώπης (τύπου Μαστίφ), αφετέρου δε τους ελαφρύτερους και πιο ευέλικτους ιχνηλάτες της νότιας Ευρώπης (τύπου Λεβριέ).
Βόρεια και κεντρική Ευρώπη:
Πριν το 500 π.X. οι Κέλτες, που κατοικούσαν κυρίως στη βόρεια Γερμανία, γρήγορα
μετακινήθηκαν στην δυτική Ευρώπη και σ’ όλα τα Βρετανικά Νησιά, όπου έφεραν μαζί
τους τα Μαστίφ. Ολα τα στοιχεία δείχνουν πως οι Κέλτες ήταν οι πρώτοι κυνηγοί, που
χρησιμοποίησαν τα Μαστίφ στο κυνήγι με ιχνηλασία μυρωδιάς. Ο παλιός αυτός τύπος
ιχνηλατών, τύπου Μαστίφ, αναπαράχθηκε και σπάρθηκε σ’ όλες τις περιοχές που ταξίδευαν οι Κέλτες. Έτσι, αυτοί οι ιχνηλάτες τύπου Μαστίφ είναι οι πρόγονοι των περισσοτέρων σημερινών ιχνηλατών της βόρειας και κετρικής Ευρώπης, λ.χ. Γερμανία, Αυστρία,
Ελβετία, Βέλγιο.
Νότια Ευρώπη:
Παράλληλα, στη νότια Ευρώπη (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία), δημιουργήθηκε άλλος τύπος ιχνηλατών μυρωδιάς. Αυτοί οι ιχνηλάτες με τα κρεμαστά αυτιά,
δημιουργήθηκαν από το Αιγυπτιακό Λεβριέ, που έφεραν οι έμποροι Φοίνικες στις
παραθαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου και το οποίο διασταυρώθηκε με ντόπια σκυλιά
των περιοχών αυτών. Στην Ελλάδα δημιουργήθηκε το Ελληνικό Λεβριέ, ο Ιχνηλάτης της
Λακωνίας, ο ιχνηλάτης της Κρήτης και άλλοι ιχνηλάτες της εποχής του Ξενοφώντα, απ’
όπου προήρθε και ο Ελληνικός Ιχνηλάτης με διάφορες διασταυρώσεις στα χρόνια που
πέρασαν. Στην Ισπανία δημιουργήθηκε κατ’ αρχήν ο Ιχνηλάτης «Ιμπιζα» και στην Πορτογαλία το «Ποτένγκο», με μορφολογία περισσότερο Λεβριέ και τα δυο, που υπάρχουν
μέχρι και σήμερα.
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Ελληνικοί Ιχνηλάτες

Ελληνικός Ιχνηλάτης
(Hellinikos Ichnilatis)

Γενική εμφάνιση
Μέτριο μέγεθος, κοντό τρίχωμα, μαύρο και κόκκινο χρώμα, δυνατός και ρωμαλέος,
ζωηρός και έξυπνος.
Κεφάλι μακρύ, με συνολικό μήκος τα 4,35/10 (τέσσερα και τριανταπέντε δέκατα) του
ύψους στο ακρώμιο. Το πλάτος του κρανίου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το μισό
του συνολικού μήκους του κεφαλιού και ο συνολικός κεφαλικός δείκτης να είναι μικρότερος από 50. Οι πάνω κρανιακές γραμμές και οι γραμμή της μουσούδας αποκλίνουν.
Ιστορικά στοιχεία
Ο Ελληνικός Ιχνηλάτης κατάγεται από το «Αιγυπτιακό Λεβριέ», σκύλος με μεγάλη ταχύτητα, 60 km/h, που κυνηγούσε με το μάτι και έπιανε τα θηράματα. Αυτό το λαγωνικό το
έφεραν στην Ελλάδα οι Φοίνικες πριν 2000 χρόνια. Οι Έλληνες με διάφορες διασταυρώσεις δημιούργησαν το «Ελληνικό Λαγωνικό», το οποίο υπήρχε κατά την περίοδο της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά και στην περίοδο της Αναγέννησης (14ος, 15ος αιώνας), όπου ήταν κοινό στην Ελλάδα και την Νότιο-Κεντρική Ιταλία. Το «Ελληνικό Λαγωνικό», είναι επίσης και ο πρόγονος του «Σεγκούτσιο» της Ιταλίας όπως αναφέρεται και
από τους Ιταλούς στο βιογραφικό του «Σεγκούτσιο»
Το «Ελληνικό Λαγωνικό» για να προσαρμοστεί στο νέο τρόπο κυνηγιού, ακολουθώντας
τα χνάρια των τριχωτών θηραμάτων, δηλαδή μυρίζοντας το ντορό, διασταυρώθηκε
όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν με τον «Μολοσσό της Ηπείρου», από τον
οποίο πήρε το μαύρο-μπλε και κόκκινο χρώμα και δημιούργησε τον σημερινό «Ελληνικό Ιχνηλάτη», που ήταν σε μεγάλο αριθμό στην Ήπειρο και γενικά στη Β. Ελλάδα, από
όπου διαδόθηκε στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή των Βαλκανίων (Γιουγκοσλαβία,
Βουλγαρία, Αλβανία, Ρουμανία).
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Το 1770, ο Γάλλος φυσιοδίφης Μπυφόν, κατέταξε τα σκυλιά της εποχής του σε τέσσερις
κατηγορίες: τα Ντογκ (σκυλιά για φύλαξη κοπαδιών με βόδια), τα Τσοπανόσκυλα, τα
Κυνηγετικά και τα Λεβριέ. Αναφέρει τον «Σκύλο της Αλβανίας», ένα λεβριέ που προέρχεται κατευθείαν από τον Μεγάλο Δανό και δεν έχει καμιά σχέση με τον Ελληνικό Ιχνηλάτη και άλλα δυο σκυλιά με όνομα «Τούρκος» και «Μικρός Τούρκος» στην κατηγορία
των Ντογκ, που και αυτά δεν είναι κυνηγετικά και δεν έχουν καμιά σχέση με τον δικό
μας Ιχνηλάτη. Μη ξεχνάμε πως αυτή την εποχή οι Τούρκοι ήταν ακόμα στην Ελλάδα, αν
είχαν κάποιο ιχνηλάτη δικό τους θα τον ανέφερε ο Μπυφόν και εφ’ όσον δεν υπήρχε
Ελληνικό κράτος λογικό είναι να μην αναφέρει τίποτα ελληνικό, με την Τούρκικη λογοκρισία που υπήρχε. Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως ο «Ελληνικός Ιχνηλάτης» με τα γνωστά
σωματικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα με αυτά τα χρώματα, είναι το
μόνο κυνηγετικό σκυλί που κυκλοφορούσε στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή
των Βαλκανίων.
Δυστυχώς, ο γνήσιος «Ελληνικός Ιχνηλάτης», έχει υποστεί πολλές επιμιξίες με όλων των
ειδών τα σκυλιά, κυνηγετικά και μη, με αποτέλεσμα στις μέρες μας να μην υπάρχουν
πολλά καθαρόαιμα άτομα, με όλους τους κινδύνους και τις επιπτώσεις στην διατήρηση
της ράτσας στα αρχικά ή αν θέλετε στα αρχέγονα πρότυπα, μορφολογικά και κυνηγετικά.
Κρητικός Ιχνηλάτης (Kriticos Ichnilatis). Περιγραφή του Εθνικού τύπου
Σκύλος που ανήκει στη λαγωνική (γραιοειδή) ομάδα και ειδικά στον λαγωνικοειδή τύπο
Θέση στην ωφελιμιστική ταξινόμηση: Κυνηγετικός σκύλος δίωξης.
Καταγωγή γνήσια ελληνική. Γενέτειρά του η Κρήτη, όπου ζει επί 4.000 χρόνια. Είναι η
αρχαιότερη κυνηγετική φυλή της Ευρώπης.
Γενικά χαρακτηριστικά της φυλής
Γενική εμφάνιση και προσόντα: Σκύλος λαγωνικοειδούς τύπου, υποδολιχόμορφος
(μακροκέφαλος), λυγερός, αλλά με ισχυρή διάπλαση, βραχύτριχος, ορθόωτος (με αυτιά
όρθια), με ουρά κατά προτίμηση τυλιγμένη σαν δαχτυλίδι πάνω στα νώτα ή ημικύκλια
και ανασηκωμένη.
Ζωηρός σκύλος, έξυπνος, προσεκτικός, ευκίνητος και ευλύγιστος, με πολύ λεπτή
όσφρηση και μεγάλη αντοχή, εργάζεται δραστήρια και με επιμέλεια στο κυνήγι του
λαγού και του αγριοκούνελου, συνήθως μόνος ή σε ζευγάρι και είναι κατάλληλος σε
όλα τα εδάφη, ακόμα και στα πιο βραχώδη, τραχιά και δύσβατα. Η δίωξη είναι πολύ
γρήγορη αλλά όχι διαρκής. Η φωνή του όχι δυνατή, ακούγεται κυρίως στην εφόρμησή
του για το ξεφώλιασμα του λαγού.
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Σέρβικοι Ιχνηλάτες

Βαλκανικός Ιχνηλάτης
(Balkanski Gonic)

Γενική εμφάνιση
«Ιχνηλάτης φρέσκου ντορού». Μεσαίου ύψους σκύλος, δυνατός και ρωμαλέος.
• Κεφάλι σχετικά μακρύ και φαρδύ. Η ινιακή προεξοχή είναι φανερή όταν το βλέπουμε
σε προφίλ. Μέτριο stop, ρινική γέφυρα ίσια. Βλέποντας το κεφάλι από πάνω, έχει
μεσαίο πλάτος, που στενεύει προς τη μύτη.
• Ουρά παχιά στη ρίζα, η οποία λεπταίνει σταδιακά προς το άκρο της. Το μήκος φτάνει
μέχρι το κότσι και λίγο παραπάνω.
• Το τρίχωμά του είναι κοντό και πυκνό. Το χρώμα μαύρο (όχι καθαρό μαύρο, αλλά με
κλίση προς το μαύρο-καφέ, μαύρο-γκρίζο, σκούρο) και κόκκινο. Το μαύρο κυρίως
σχηματίζει σαμάρι και εκτείνεται στα μάγουλα, στα αυτιά, στο κρανίο.
• Το ύψος στο ακρώμιο είναι γύρω στα 46-56 cm για το αρσενικό. Για το θηλυκό λιγότερο κατά 2-3 cm. Το βάρος είναι 18-20 kg.
Κυνηγετικά χαρακτηριστικά - ιδιοσυγκρασία
- Πολύ καλός ιχνηλάτης, ανθεκτικός, δραστήριος και δυνατός.
- Σκληροτράχηλος, θέλει αυστηρότητα και επιμονή στην εκπαίδευση, πολύ καλός σε
όλα τα εδάφη, με καλή καταδίωξη.
- Κυνηγάει λαγό και μεγάλα θηράματα (αγριογούρουνο, ελάφι, ζαρκάδι).
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Γιουγκοσλάβικος
Τρίχρωμος Ιχνηλάτης
(Jugoslavevski
Trobojni Gonic)

Γενική εμφάνιση
- Ιχνηλάτης κρύου και φρέσκου ντορού. Όμορφος με ωραία έντονα χρώματα, μεσαίου
ύψους σκύλος, δυνατός και ανθεκτικός.
- Κεφάλι μακρύ. Η ινιακή προεξοχή είναι φανερή όταν το βλέπουμε σε προφίλ. Μέτριο
stop, ρινική γέφυρα κυρτή. Βλέποντας το κεφάλι από πάνω, έχει μεσαίο πλάτος, που
στενεύει προς τη μύτη. Το μήκος του κεφαλιού είναι 20-24 cm.
- Τρίχωμα κοντό και πυκνό, με υποτρίχωμα. Τρίχρωμος ως εξής: μαύρο, κόκκινο και
άσπρο στο λαιμό, στα πόδια και στη γραμμή του κεφαλιού απ’ τη μύτη μέχρι πίσω
στον σβέρκο. Το μαύρο συνήθως έχει σχήμα σαμαριού μέχρι το ακρώμιο και λίγο
μεταξύ ματιού και βάσης αυτιού, ενώ το κόκκινο υπάρχει στα υπόλοιπα μέρη του
σώματος.
- Το ύψος στο ακρώμιο είναι γύρω στα 45-55 cm για το αρσενικό. Για το θηλυκό λιγότερο κατά 2-3 cm. Το βάρος γύρω στα 20 kg.
Ιστορικά στοιχεία
Είναι αποτέλεσμα της διασταύρωσης του Ιχνηλάτη Ποσάβα με τον Βαλκανικό και με
αίματα του Ορεινού Ιχνηλάτη. Η ράτσα σταθεροποιήθηκε τα τελευταία τριάντα χρόνια
περίπου.
Κυνηγετικά χαρακτηριστικά - ιδιοσυγκρασία
Πολύ καλός Ιχνηλάτης, ανθεκτικός, δραστήριος και δυνατός. Κυνηγάει σ’ όλα τα εδάφη,
με επιμονή και μεγάλη καταδίωξη. Κυνηγάει το ίδιο καλά λαγό και μεγάλα θηράματα
(αγριογούρουνο, ελάφι, ζαρκάδι).
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Βουλγάρικοι Ιχνηλάτες
Η Βουλγαρία είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης, που δεν έχει αναγνωρίσει ακόμα επίσημα τις ράτσες των ιχνηλατών της στα βιβλία καταγραφής της Διεθνούς Κυνολογικής
Ομοσπονδίας (F.C.I.), που εδρεύει στο Βέλγιο, αν και είναι μέλος αυτής. Η κύρια αιτία
είναι ότι οι ράτσες που υπάρχουν στη Βουλγαρία δεν έχουν σταθεροποιηθεί ακόμα, από
άποψη καθαροαιμίας και μορφολογίας και όπως είναι φυσικό η Ομοσπονδία έχει επιφυλάξεις προς το παρόν, για την επίσημη αναγνώρισή τους.
Σήμερα στη Βουλγαρία υπάρχουν τρεις ράτσες ιχνηλατών:
Λουντογκόρσκο (Τρελό Βουνό)
Μπαλκάν Βουλγαρίας
Μπαράκ Βουλγαρίας (Γκριφόν)
Σλοβένικοι Ιχνηλάτες

Ιχνηλάτης του Ποσάβα
(Posavski Gonic)

Γενική εμφάνιση
- Ιχνηλάτης φρέσκου ντορού. Όμορφος σκύλος, μεσαίου ύψους, δυνατός και ανθεκτικός.
- Το μήκος του κεφαλιού του είναι 20-24 cm. με ελαφρώς προεξέχον μέτωπο και μέτριο
stop. Αυτιά πλατιά, ελαφρώς πάνω απ’ τη γραμμή των ματιών, κρέμονται επίπεδα και
στρογγυλεύουν στις άκρες.
- Τρίχωμα κοντό, πυκνό και σκληρό.
- Χρώμα καφέ-κόκκινο, αποχρώσεις του κίτρινου και του καστανού, με άσπρο στο
κεφάλι, στο λαιμό, στο στήθος, στις άκρες των ποδιών και της ουράς.
- Το ύψος στο ακρώμιο είναι γύρω στα 46-58 cm. Το ιδανικό ύψος είναι 50 cm για το
αρσενικό και 48 cm για το θηλυκό. Το βάρος γύρω στα 16-24 kg.
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- Το μήκος του κορμού είναι κατά 11-13% μεγαλύτερο απ’ το ύψος στο ακρώμιο,
δηλαδή το σχήμα του σώματος είναι παραλληλόγραμμο.
Κυνηγετικά χαρακτηριστικά - ιδιοσυγκρασία
- Πολύ σταθερός στο ντορό, ανθεκτικός και δραστήριος. Είναι πολύ αξιοσέβαστος
σύντροφος στο κυνήγι και στο σπίτι. Είναι υπάκουος και τρυφερός, εκπαιδεύεται
πολύ εύκολα. Άριστος σε λαγό, αγριοκούνελο και αλεπού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και για μεγαλύτερα ζώα.

Κοντότριχος
Ιχνηλάτης της Ίστριας
(Istarski Kratkodlaki Gonic)

Γενική εμφάνιση
- Ιχνηλάτης φρέσκου ντορού. Αντίθετα με το σκληρότριχο, η εμφάνισή του είναι ευγενική και λεπτή. Και οι δυο τύποι κρίνονται με τα ίδια πρότυπα και χαρακτηριστικά. Το
κύριο χαρακτηριστικό και των δυο ιχνηλατών της Ιστριας είναι το κεφάλι σε σχήμα
αχλαδιού που καθορίζει τον τύπο της φυλής.
- Το μήκος του κεφαλιού του είναι 20-25 cm, αρκετά στενό κεφάλι, ελαφρώς φαρδύτερο στο μέτωπο, με ήρεμη έκφραση και μέτριο stop. Η μύτη είναι μαύρη ή τουλάχιστον σκούρο καφέ χρώμα. Αυτιά πλατιά, ελαφρώς πάνω απ’ τη γραμμή των ματιών,
κρέμονται επίπεδα και στρογγυλεύουν στις άκρες.
- Το τρίχωμά του είναι κοντό, σφιχτό, λαμπερό και λείο.
- Το χρώμα του είναι άσπρο χιονάτο με πορτοκαλί ή κίτρινα σημάδια κυρίως στ’ αυτιά
και λίγα στο σώμα και στη βάση της ουράς.
- Το ύψος στο ακρώμιο είναι γύρω στα 44-56 cm. Το ιδανικό ύψος είναι 50 cm για το
αρσενικό και 48 cm για το θηλυκό. Το βάρος γύρω στα 14-20 kg.
- Το μήκος του κορμού είναι κατά 10 % μεγαλύτερο απ’ το ύψος στο ακρώμιο, δηλαδή
το σχήμα του σώματος είναι παραλληλόγραμμο.
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Ελβετικοί Ιχνηλάτες

Γιούρα τύπου Μπρούνο
(Jura Laufhunde
type Bruno)

Χρώμα μαύρο γενικώς ή μερικές φορές ανθρακί με κόκκινο της φωτιάς ή κόκκινο-πορτοκαλί, στο κεφάλι, τα κάτω μέρη του σώματος και την κοιλιά. Ένα μικρό άσπρο μπάλωμα στο στήθος είναι επιτρεπτό, το οποίο μερικές φορές μπορεί να είναι και πιτσιλωτό.
Φυσικά χαρίσματα
- Μύτη αξιόπιστη.
- Φωνή βαρύγδουπη με τόνο ουρλιαχτού, δυνατή και μερικές φορές σε ορισμένα σκυλιά διαπεραστική.
- Ρωμαλέα, σφριγηλά και ανθεκτικά με μεγάλη αντοχή και διάρκεια. Έχουν ζωηρό
χαρακτήρα και πάθος για το κυνήγι. Ήμερα, πρόθυμα, υπάκουα και πολύ δεμένα με
το αφεντικό τους.
Κυνηγετικά χαρακτηριστικά - ιδιοσυγκρασία
- Ιδανικός ιχνηλάτης για το λαγό σε δύσκολα ορεινά εδάφη και ανάλογες καιρικές συνθήκες. Εργάζονται άριστα μόνα τους και δε συνεργάζονται εύκολα με άλλα σκυλιά.
Ιχνηλάτες με εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, με πάθος, επιμονή και οξυδέρκεια. Η
πλειονότητα των παραπάνω ιχνηλατών εργάζεται πεισματικά στις εναλλαγές του ντορού που οδηγεί στο γιατάκι με μεγάλη ικανότητα και σιγουριά.
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Ιταλικοί Ιχνηλάτες

Σεγκούτσιο Κοντότριχο
(Segugio Italiano
Pelo Raso)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχει και η άλλη ράτσα Σεγκούτσιο με σκληρό τρίχωμα (Segugio Italiano
Pelo Forte). Η διαφορά τους είναι μόνο στο τρίχωμα, τα σωματικά και κυνηγετικά χαρακτηριστικά είναι τα ίδια.
Γενική εμφάνιση
- Ο κορμός του είναι τετράγωνος, σε αρμονία με το γενικό σχήμα. Δεν είναι εκδηλωτικό σκυλί αλλά έχει ζωηρό χαρακτήρα. Η γενική κατασκευή του είναι συμμετρική,
με δυνατά κόκαλα και δυνατούς μύες. Υπάρχουν δυο τύποι: ένας με λείο τρίχωμα και
ένας με σκληρό τρίχωμα, χωρίς καμία άλλη διαφορά στα σωματικά και κυνηγετικά
χαρακτηριστικά.
- H ουρά αρχίζει ψηλά πάνω στη γραμμή της πλάτης, ίδια σ’ όλο το μήκος της, εκτός
απ’ την άκρη που λεπταίνει. Έχει μήκος το 57% του ύψους στο ακρώμιο. Στέκεται σαν
χαντζάρα.
- Υπάρχουν σκυλιά με λείο τρίχωμα και σκυλιά με σκληρό τρίχωμα. Το λείο τρίχωμα
είναι πυκνό, γυαλιστερό, λεπτό και στιλπνό. Το σκληρό τρίχωμα είναι τραχύ σ’ όλο το
σώμα, με μήκος περίπου 5 cm. Οι τρίχες στα οσφυϊκά τόξα δεν πρέπει να σκεπάζουν
τα μάτια.
- Τα χρώματα που επιτρέπονται είναι: πορτοκαλί σε όλες τις αποχρώσεις, σκούρο κοκκινοκίτρινο, ανοιχτό κίτρινο, μαυροκόκκινο. Στα μαύρα σκυλιά επιτρέπονται ανταύγειες στο ρύγχος, τα φρύδια, στο στήθος, στα άκρα. Στο κίτρινο χρώμα επιτρέπεται
άσπρο στο ρύγχος, αστέρι άσπρο στο στήθος, στο λαιμό, στα μετακάρπια και στα
μετατάρσια, στην άκρη της ουράς και στα πόδια. Πάντως, όσο λιγότερο άσπρο υπάρχει, τόσο το καλύτερο. Το μαύρο χρώμα με ανταύγειες κόκκινες, μπορεί να έχει άσπρο
στο στήθος, οπότε ο σκύλος φαίνεται τρίχρωμος.
- Το ύψος στο ακρώμιο είναι γύρω στα 52-58 cm για το αρσενικό και 48-56 cm για το
θηλυκό. Βάρος 18-28 kg.
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Θεωρείται σκύλος με τέλεια κατασκευή σκελετού. Είναι ικανός να ακολουθεί και να
καταδιώκει το θήραμα απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ. Χρησιμοποιείται σε όλα τα εδάφη με
πολύ καλά αποτελέσματα. Έχει μεγάλη αντοχή, ζήλο και καλή ταχύτητα. Κυνηγάει όλα
τα θηράματα με το ίδιο πάθος.
Γαλλικοί Ιχνηλάτες

Σκύλος του Αρτουά
(Chien D’ Artois)

Χρήση
Ο Σκύλος του Αρτουά είναι ένας ιχνηλάτης μεσαίου τύπου ως προς το μέγεθος (briquet),
ο οποίος χρησιμοποιείται για κυνήγι με όπλο. Εχει πολύ καλή κατασκευή, είναι μυώδης,
δίνοντας μια εντύπωση δύναμης και ενέργειας. Εξαιρετικός κυνηγός για όλα τα τριχωτά
θηράματα, τα οποία δύσκολα μπορούν να τον ξεγελάσουν. Μέσης ταχύτητας σκύλος με
μεγάλη αντοχή και δύναμη, κυνηγάει σ’ όλα τα εδάφη με μεγάλη ευκολία, μόνος ή σε
αγέλη. Πολύ ισορροπημένη συμπεριφορά, στοργικός, αγαπητός και φιλήσυχος.
Κυνηγετική συμπεριφορά
- Ιδανικός για κυνήγι καταδίωξης, εργάζεται άριστα μόνος του ή σε ομάδα.
- Ειδικότητά του ο λαγός και το αγριογούρουνο, τα οποία κυνηγάει με πολύ πάθος.
Ζωηρός και παθιασμένος στο λαγό, θαρραλέος και συνετός στο αγριογούρουνο, το
οποίο πάντα προσπαθεί να το κρατήσει σε απόσταση ασφαλείας (στάμπα).
- Τελειομανής στο ντορό, αποφεύγει εύκολα τα λάθη με την επιμονή και το ζήλο που
εργάζεται.
- Δε φοβάται καθόλου τα πυκνά θαμνώδη μέρη με πουρνάρια και βάτους, κυνηγάει σ’
όλα τα δύσκολα εδάφη ορεινά και πεδινά με αξιοθαύμαστη αντοχή.
- Δε φοβάται καθόλου τις ακραίες καιρικές συνθήκες του χειμώνα, είτε είναι χιόνια,
βροχές και κρύο, το Αρτουά δεν καταλαβαίνει τίποτα, συνεχίζει τη δουλειά του.
- Είναι εξαιρετικός κολυμβητής και μπορεί να διασχίσει άνετα ρυάκια και ποταμούς στο
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διάβα του, όταν βρεθεί σε ανάγκη.
- Πολύ υπάκουος στο κάλεσμα του κυνηγού σε κάθε περίπτωση

Πορσελέν
(Le Porcelaine)

Σήμερα, τα Porcelaine θεωρούνται μια απ’ τις καλύτερες ράτσες για το κυνήγι του λαγού
με παλιά καταγωγή απ’ τα φημισμένα “Blancs du Roy”, που ήταν τα Μεγάλα Άσπρα Σαιντ
Υμπερ της Λορένης (Les Grands St Hubert Blancs de Lorraine). Το όνομα “Porcelaine”
(πορσελάνη) χρονολογείται απ΄τον 19ο αιώνα και το έδωσε ο ρομαντικός κυνόφιλος
Marquis de Foudras.
Κυνηγετική συμπεριφορά
- Ιδανικός για το κυνήγι του λαγού, εργάζεται άριστα μόνος του ή σε ομάδα. Η άριστη μύτη του επιτρέπει να πλησιάζει γρήγορα και σίγουρα το γιατάκι και η ταχύτητά
του να έχει τον έλεγχο στην καταδίωξη με πιστότητα. Επίσης, έχει μεγάλη προθυμία,
εξυπνάδα, επιμονή και ζήλο. Χρησιμοποιείται και στο κυνήγι του λαγού χωρίς όπλο
μερικές φορές.
- Είναι σπεσιαλίστας στο κυνήγι του ζαρκαδιού, που συνηθίζεται πολύ στη Γαλλία.
Τελευταία χρησιμοποιείται και στο αγριογούρουνο, όπου τα καταφέρνει πολύ καλά.
Συμπεραίνουμε γενικώς ότι το Πορσελέν είναι ένας πολυτάλαντος ιχνηλάτης για όλα τα
τριχωτά και όλα τα εδάφη, ικανοποιώντας και τις πιο ακραίες απαιτήσεις των κυνηγών.
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Αριέγης
(Ariegeois)

Γενικά χαρακτηριστικά
Υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στη μεσημβρινή Γαλλία και κυρίως στην περιοχή της
Αριέγης προς τα Πυρηναία. Δημιουργήθηκε από διασταύρωση του Μπλε της Γασκώνης ή του Γασκώνης Σαιντόνζης με ντόπιους σκύλους που χρησιμοποιούσαν οι κυνηγοί
της Αριέγης. Διατηρεί τα φυσικά χαρακτηριστικά των παραπάνω δύο φυλών, αλλά έχει
μικρότερο ύψος και είναι πιο ελαφρύς.
Κυνηγετική συμπεριφορά
- Ιδανικός για κυνήγι καταδίωξης με όπλο, εργάζεται άριστα μόνος του ή σε ομάδα.
- Ειδικότητά του ο λαγός τον οποίο κυνηγάει με πολύ πάθος.
- Λόγω καταγωγής είναι πολύ σταθερός και σίγουρος στο ντορό.
- Στο ψάξιμο του ντορού αποφεύγει τις δυσκολίες, διαθέτοντας μεγάλη εξυπνάδα
και διαίσθηση στην αναζήτηση των χναριών που οδηγούν εύκολα και γρήγορα στο
γιατάκι του λαγού, τον οποίο ξεσηκώνει και καταδιώκει ασταμάτητα με αντοχή και
μεγάλη ταχύτητα.
- Εκτός από λαγό κυνηγάει άνετα και το αγριογούρουνο με μεγάλο κουράγιο και επιμονή που διαρκεί πολλές ώρες. Δεν επιτίθεται στο αγριογούρουνο, αλλά προσπαθεί
να το κρατήσει σε απόσταση ασφαλείας (στάμπα).
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Μεγάλο Μπλε
της Γασκώνης
(Grand Bleu de Gascogne)

Γενικά χαρακτηριστικά
Πολύ εντυπωσιακός και αρχοντικός ιχνηλάτης, δίνει μια εντύπωση σταθερής και ήρεμης δύναμης, με ανωτερότητα και ευγένεια.
- Το ύψος για τα αρσενικά είναι 65-72 cm και για τα θηλυκά 62-68 cm
- Το κεφάλι είναι το πιο ενδεικτικό και αντιπροσωπευτικό σημείο του και μάλιστα από
τα ωραιότερα κεφάλια που βλέπει κανείς σε ιχνηλάτη, που πιστοποιεί την ανώτερη
καταγωγή. Είναι μεγάλο, δυνατό και αποφασιστικό αλλά χωρίς υπερβολές.
- Το κρανίο του είναι θολωτό με το ινιακό οστό (καρούμπαλο) αρκετά καθορισμένο.
- Η μουσούδα είναι ίσια και μερικές φορές ελαφρώς γαμψή.
- Τα χείλη είναι κρεμαστά.
- Τα αυτιά είναι λεπτά, με πτυχές, δένουν πολύ χαμηλά στη γραμμή των ματιών και
πίσω.
- Τα μάτια είναι σκούρα καφέ με βλέμα σίγουρο και λίγο μελαγχολικό.
- Τρίχα κοντή, αρκετά χοντρή και σφιχτή.
- Το χρώμα του με μικρές κηλίδες μαύρες σε φόντο άσπρο και καμιά φορά με μαύρα
μπαλώματα, έχει εμφάνιση μπλε-γκρίζου πολύ χαρακτηριστική. Κόκκινο στα
μάγουλα, στα φρύδια σε σχήμα αμύγδαλου και στα πόδια.
Προικισμένο με άριστη και λεπτή όσφρηση, με πολύ ωραία, εκφραστική και βαρύγδουπη φωνή είναι ο ιδανικός ιχνηλάτης για μεγάλα ζώα (αγριογούρουνο, ελάφι, ζαρκάδι). Χρησιμοποιεί στην ιχνηλασία και τον αέρα στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ντορός στο έδαφος.
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Μικρό Μπλε της Γασκώνης
(Petit Bleu de Gascogne)

Γενικά χαρακτηριστικά
Το Μικρό Μπλε της Γασκώνης είναι η μεσαία ποικιλία (briquet) του Μεγάλου από την
άποψη των αναλογιών. Γερός και δυνατός σκύλος χωρίς μεγάλο βάρος.

Γκριφόν Μπλε
της Γασκώνης
(Griffon Bleu de Gascogne)

Γενικά χαρακτηριστικά
Το Γκριφόν Μπλε της Γασκώνης έχει γεροδεμένο σκελετό και αγροτική εμφάνιση, που
μας υπενθυμίζει άμεσα το Γκριφόν και το Μπλε της Γασκώνης απ’ τα οποία και κατάγεται. Είναι σκύλος ρωμαλέος και εύρωστος, αλλά χωρίς χαλαρότητα και βάρος.
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Μεγάλο Γασκώνης
Σαιντόνζης
(Grand Gascon
Saintongeois)

Γενικά χαραστηριστικά
Εντυπωσιακός και ωραίος ιχνηλάτης με πολύ καλή κατασκευή και δομή, δίνει εντύπωση
δύναμης και κομψότητας.
- Το ύψος για τα αρσενικά είναι 65-72 cm και για τα θηλυκά 62-68 cm.
- Το κεφάλι του είναι το ίδιο με το Μεγάλο Μπλε της Γασκώνης, αλλά πρέπει να είναι
περισσότερο ξερό και μακρύ.
- Το κρανίο του είναι θολωτό, περισσότερο στενό, με το ινιακό οστό σαφώς καθορισμένο.
- Η μουσούδα είναι ίσια και μερικές φορές ελαφρώς γαμψή κι έχει το ίδιο μήκος με το
κρανίο.
- Τα πάνω χείλη κρεμαστά, πρέπει να καλύπτουν τα κάτω.
- Τα αυτιά είναι λεπτά, με πτυχές, δένουν χαμηλά στη γραμμή των ματιών και προς τα
πίσω.
- Τα μάτια είναι καφέ με βλέμα εκφραστικό και γλυκό.
- Τρίχωμα κοντό, λεπτό και σφιχτό.
- Το χρώμα του είναι άσπρο με αχνές μαύρες κηλίδες, συνήθως μαύρα αυτιά με κόκκινο
στα μάγουλα και στα φρύδια.
- Έχει άριστη όσφρηση, πολύ ωραία φωνή και στη Γαλλία θεωρείται άριστος ιχνηλάτης
για το κυνήγι του αγριογούρουνου, του ελαφιού, του ζαρκαδιού και φυσικά του λαγού.
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Γκριφόν Νιβερναί
(Griffon Nivernais)

Το Γκριφόν Νιβερναί είναι γνήσια γαλλική ράτσα, κατ’ ευθείαν απόγονος του «Γκρίζου
Σκύλου», που ήταν πολύ γνωστός και αγαπητός στα Βαλκάνια μετά την 4η Σταυροφορία. Επίσης, έχει δεχθεί και στοιχεία απ’ το Σεγκούτσιο, που επηρέασαν σε κάποιο
βαθμό τη μορφολογία του.

Μπλαντχάουντ
ή Σαιντ Υμπέρ
(Bloodhound Saint Hubert)

Γενική εμφάνιση
- Βαρύς και δυνατός σκύλος με σχεδόν αργό και επιβλητικό βάδισμα. Κορυφαίος Ιχνηλάτης κρύου και φρέσκου ντορού, με μεγάλη θετικότητα στην ιχνηλασία.
- Το κεφάλι είναι χαρακτηριστικό στοιχεία της φυλής. Πρέπει να είναι καλά σχηματισμένο, καλά αναπτυγμένο σε όλες του τις διαστάσεις, εκτός από το πλάτος του.
- Κρανίο πολύ μεγάλο και χαρακτηριστικό, με πολύ αναπτυγμένη ινιακή κορυφή που
αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο.
- Το τόξο των φρυδιών είναι λεπτοκαμωμένο και η έκφρασή του δείχνει μέγεθος και
λαμπρότητα.
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- Το δέρμα στο μέτωπο και στα μάγουλα έχει βαθιές ρυτίδες, περισσότερο από κάθε
άλλη ράτσα.
- Αυτιά αρκετά μακριά έτσι ώστε, όταν τεντωθούν, ξεπερνούν τη μύτη. Είναι τοποθετημένα χαμηλά, κρεμαστά με χαριτωμένες πτυχές. Το δέρμα τους είναι πολύ λεπτό και
καλύπτεται από κοντό, απαλό και μεταξένιο τρίχωμα.
- Η ουρά του είναι γυρισμένη ελαφρά προς τα πάνω, δημιουργώντας κομψή καμπύλη.
Το κάτω μέρος της ουράς έχει τρίχωμα γύρω στα 5 cm μακρύ, που ελαττώνεται βαθμιαία προς το άκρο της.
- Το τρίχωμά του κοντό και κάπως άγριο στο σώμα, αλλά απαλό και μεταξένιο στ’ αυτιά
και στο κρανίο.
- Το χρώμα του είναι μαύρο και κόκκινο, βαθύ κόκκινο, κόκκινο και καφέ, «συκωτί» και
καφέ. Το μαύρο πρέπει να είναι στην πλάτη, σχηματίζοντας τη μορφή σέλας. Επίσης
μαύρο επιτρέπεται στα πλευρά, στην κορυφή του σβέρκου, του λαιμού και του κεφαλιού. Λίγο άσπρο επιτρέπεται στον θώρακα και κάτω στα δάχτυλα.
- Το ύψος στο ακρώμιο είναι γύρω στα 67 cm για το αρσενικό και 60 cm για το θηλυκό.
- Γαβγίζει εκφραστικά σε όλους τους μελωδικούς τόνους, ενώ μπορεί να παράγει ποικιλία ήχων.
Αγγλικοί Ιχνηλάτες

Μπήγκλ
(Beagle)

Γενική εμφάνιση
- «Ιχνηλάτης φρέσκου ντορού».
- Μικρός αγγλικός σκύλος, με αρμονικές αναλογίες.
- Γεροδεμένος και κομψός.
- Πιο κοντός από το Μπηγκλ Χάριερ.
- Σε σχέση με το ύψος του έχει μεγάλο κορμό.
- Ουρά κοντή, κολλημένη ψηλά, με σχήμα δρεπανιού. Χοντρή στη ρίζα, λεπταίνει στην
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άκρη της, ελαφρώς σταχυωτή.
- Φωνή πολύ δυνατή, καθαρή και μελωδική.
- Τρίχωμα κανονικού μήκους, επίπεδο, πολύ πυκνό, λείο, όχι πολύ λεπτό. Δέρμα κάτω
απ’ το τρίχωμα, μαύρο και άσπρο.
- Το χρώμα είναι τρίχρωμο. Επίσης, γκρίζο-μπλε με μαύρες κηλίδες. Άλλο χρώμα είναι
το άσπρο με αποχρώσεις του κόκκινου ή του κίτρινου. Συνήθως υπάρχει μαύρο
σαμάρι (μανδύας). Το κεφάλι πρέπει να είναι πάντα στο χρώμα της φωτιάς, με άσπρη
κηλίδα ανάμεσα στα μάτια.
- Το ύψος στο ακρώμιο είναι γύρω στα 37-42 cm για το αρσενικό και το θηλυκό. Το
βάρος κυμαίνεται στα 17 kg. Υπάρχει και πιο μικρό μέγεθος 30-36 cm.
Ιχνηλάτες Αμερικής

Μπασέ Χάουντ
(Basset Hound)

Γενική εμφάνιση
- Ιχνηλάτης κρύου και φρέσκου ντορού. Σκύλος με κοντά και χοντρά πόδια, μακρύ σκελετό σε σχέση με το ύψος του. Πολύ συμπαθητική εμφάνιση και έκφραση.
- Κεφάλι μακρύ και μεγάλο με συμμετρικές γραμμές. Το μήκος του κρανίου είναι ίσο με
το μήκος της μουσούδας.
- Κρανίο θολωτό με πολύ έντονη την ινιακή προεξοχή.
- Μάτια χρώματος καστανού. Ο οφθαλμικός βλεννογόνος υμένας προεξέχει φανερά με
κόκκινο χρώμα.
- Μπροστινά πόδια χοντρά, δυνατά και στρογγυλά. Ο αγκώνας κολλημένος στο σώμα.
Κάτω άκρα χοντρά, γεμάτα, πέλματα σκληρά, νύχια μεγάλα, δυνατά.
- Πίσω πόδια: Κνήμη πλατιά και μυώδης. Ιγνύς κοντή και δυνατή.
- Ουρά γυρισμένη προς τα πάνω. Παχιά στη ρίζα, η οποία λεπταίνει σταδιακά προς το
άκρο της. Το μήκος της φτάνει λίγο παραπάνω από το κότσι.
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- Τρίχα λεια, πυκνή και χοντρή. Δέρμα μαλακό, χαλαρό. Τρίχρωμο, άσπρο πορτοκαλί,
άσπρο κίτρινο, άσπρο καφέ.
- Το ύψος στο ακρώμιο είναι γύρω στα 30-38 cm για το αρσενικό και το θηλυκό αναλόγως λιγότερο κατά 2-3 cm. Το βάρος είναι περίπου 24 kg.
Ισπανικοί Ιχνηλάτες

Μεγάλος Ισπανικός
Ιχνηλάτης
(Sabueso Esranol
de Monte)

Γενική εμφάνιση
- Κοντόχοντρος και μακρύς σκύλος, με γερή και δυνατή κατασκευή, που δείχνει την
αίσθηση ισορροπίας και σταθερότητας. Γλυκιά και ήρεμη έκφραση, με πολύ καλή
συμπεριφορά στη σχέση του με τους ανθρώπους.
- Κεφάλι μεγάλο και βαρύ, με λίγες ζάρες κάτω από τα μάτια και τα μάγουλα. Ινιακή
προεξοχή ελαφρώς έντονη. Stop έντονο. Κρανίο πλατύ και στρογγυλό. Μουσούδα
μακριά και ίσια. Μύτη σκούρα καφέ, τετράγωνη με ρουθούνια ανοιχτά. Χείλια κρεμαστά. Μάτια σκούρα ή ανοιχτά, στρογγυλά και μεγάλα. Αυτιά φυτρωμένα στη γραμμή
των ματιών και προς τα πίσω, μακριά.
- Ουρά χοντρή στη βάση, στρογγυλή, λεπταίνει στην άκρη. Το μάκρος της ξεπερνάει
λίγο την ακμή της ιγνύος. Στέκεται σαν σπάθα.
- Τρίχωμα κοντό και λαμπερό. Χρώμα άσπρο με κόκκινα ή μαύρα μπαλώματα σκορπισμένα σ’ όλο το σώμα.
- Είναι κατ’ ευθείαν απόγονος του Μαστίφ των Κελτών, οι οποίοι κατά τον 8ο αιώνα και
μετά έφτασαν και στην Ισπανία. Η γενική του εμφάνιση δείχνει ένα ιχνηλάτη τύπου
Σαιντ Υμπέρ. Η ράτσα υπάρχει από τον 16ο αιώνα, όπου αναφέρεται σε κυνηγετικά
συγγράμματα της εποχής. Αναπτύχθηκε από τότε στην Ιβηρική Χερσόνησο και παρέμεινε μέχρι σήμερα καθαρόαιμη ράτσα.
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Κυνηγετικά χαρακτηριστικά - ιδιοσυγκρασία
- Παλιά κυνηγούσε σε μεγάλες αγέλες στα παραδοσιακά κυνήγια με άλογα, το ελάφι,
το ζαρκάδι, το αγριογούρουνο, το λύκο, την αρκούδα. Το μεγαλύτερο προτέρημα που
έχει ο Ισπανικός Ιχνηλάτης, είναι ότι έχει την ικανότητα να κυνηγάει πολλές ώρες σε
περιβάλλον με μεγάλες θερμοκρασίες, με τεράστια αποθέματα αντοχής και ενέργειας, πράγμα που σημαίνει πως δύσκολα το θήραμα θα ξεφύγει απ’ την καταδίωξή
του. Χρειάζεται αυστηρή εκπαίδευση, για να αποκτήσει πειθαρχία και να μην είναι
ισχυρογνώμων. Ακολουθεί με μεγάλη επιμονή και μανία ζεστό και κρύο ντορό, για
πολλές ώρες, χωρίς κούραση, στις πολύ ζεστές καιρικές συνθήκες που επικρατούν
στην Ισπανία. Έχει πολύ καλή μύτη, πλησιάζει εύκολα και γρήγορα το γιατάκι και ακολουθεί με σιγουριά και σταθερότητα τον ντορό στην καταδίωξη. Είναι πολύ πιστός και
στοργικός σκύλος, με φιλική και ήπια συμπεριφορά στο αφεντικό του.
- Με τα προσόντα που έχει ο Ισπανικός Ιχνηλάτης, είναι πολύ κατάλληλος για τις εδαφικές και κλιματικές συνθήκες της Ελλάδας, όπου μπορεί να προσαρμοστεί πολύ
εύκολα και γρήγορα.
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Νομικό Πλαίσιο για τα Κυνηγετικά Σκυλιά
Νόμος για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς (4039/2012 και 4235/2014) (κυριότερες
αναφορές)
• Οι κυνηγετικοί σκύλοι θεωρούνται δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς και κατά τη διάρκεια του κυνηγιού
δε θεωρούνται αδέσποτα.
ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Μέριμνα για:
- την προστασία και την καλή μεταχείρισή τους, ώστε να μην πονούν και υποφέρουν
- την παραμονή τους σε χώρο στεγνό, καθαρό και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, χωρίς να
είναι μόνιμα δεμένα και σε ακατάλληλα καταλύματα (π.χ βαρέλια)
- τη φροντίδα για την ιατρική περίθαλψη και την χορήγηση κατάλληλης τροφής και νερού
- την καθημερινή άσκηση και τον περίπατό τους
- και γενικά τη μέριμνα και το σεβασμό της ύπαρξής τους
Αρμόδιες αρχές για διενέργεια ελέγχου
1) Ελληνική Αστυνομία
2) Δασική Υπηρεσία
3) Τελωνεία
4) Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου
5) Λιμενικό Σώμα
6) Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων
Αρμόδια αρχή για την τήρηση του νόμου είναι η Κτηνιατρική Υπηρεσία του ΥΠΑΑ.
Για την περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων σκύλων υπεύθυνοι και αρμόδιοι είναι οι Δήμοι.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΣΚΥΛΩΝ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ
1. Σήμανση και καταγραφή (τσιπάρισμα) (300 ευρώ)
2. Έκδοση βιβλιαρίου υγείας (2 μήνες από τη γέννηση/1 μήνα από την απόκτηση ή εύρεση) (300 ευρώ)
3. Αντιλυσσικός εμβολιασμός (100 ευρώ)
4. Δήλωση απώλειας εντός 5 ημερών (300 ευρώ)
5. Τήρηση κανόνων ευζωίας (500 ευρώ)
6. Μέριμνα για κτηνιατρική εξέταση (500 ευρώ)
7. Μέριμνα για άνετο και υγιεινό κατάλυμα (500 ευρώ)
8. Εφοδιασμός με διαβατήριο (για ταξίδι στο εξωτερικό) (300 ευρώ)
9. Όχι εγκατάλειψη. Παράδοση στον Δήμο (300 ευρώ)
10. Καθαρισμός περιττωμάτων (100 ευρώ)
11. Στείρωση, αν δεν επιθυμούμε νεογέννητα (300 ευρώ)
12. Αποστολή πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης στον Δήμο (300 ευρώ)
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13. Ευθύνη κατόχου για κάθε βλάβη ή ζημιά που προκλήθηκε από το ζώο. Όχι ευθύνη, αν αποδείξει ότι
δεν τον βαρύνει πταίσμα ως προς τη φύλαξη και την εποπτεία (924 ΑΚ.)
14. Απαγορεύεται η δημοσίευση αγγελίας-πώλησης, αν δεν αναφέρεται ο αριθμός ηλεκτρονικής
σήμανσης (τσιπ) (300 ευρώ)
15. Απαγορεύεται η εισαγωγή σκύλων χωρίς ηλεκτρονική σήμανση (300 ευρώ)
16. Απαγορεύεται η αφαίρεση μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης (3.000 ευρώ)
17. Κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή σε οποιαδήποτε μεταφορά του κυνηγόσκυλου με σκοπό το κυνήγι
απαιτείται να έχουμε μαζί μας το βιβλιάριο υγείας του ή το διαβατήριό του (300 ευρώ).
Λοιπές απαγορεύσεις
1. Στους ερασιτέχνες κατόχους σκύλων η κατοχή πάνω από 2 μη στειρωμένους σκύλους ή πάνω από
δυο γέννες ανά θηλυκό σκύλο (10.000 ευρώ)
2. Γέννα πριν περάσουν 9 μήνες από προηγούμενο τοκετό και όχι τοκετός μετά τα 9 έτη (10.000 ευρώ)
3. Πώληση σκύλων σε υπαίθριους χώρους (1.000 ευρώ/ζώο)
4. Πώληση ζώων με ηλικία μικρότερη των 8 εβδομάδων (1.000 ευρώ/ζώο)
5. Εισαγωγή/εμπορία/αναπαραγωγή/συμμετοχή σε εκθέσεις ακρωτηριασμένων ζώων (1.000 ευρώ/ζώο)
6. Κακοποίηση-βανδαλισμός σκύλου (30.000 ευρώ)
7. Κλοπή κυνηγετικού σκύλου επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους και χρηματική ποινή από
5.000-8.000 ευρώ.
Διατήρηση σκύλων
Πολυκατοικίες: Ο κανονισμός δεν απαγορεύει τη διαμονή σκύλων σε διαμέρισμα. Αν το κάνει, επιτρέπεται μέχρι δυο σε κάθε διαμέρισμα με προυποθέσεις:
1. Διαμονή σε διαμέρισμα
2. Όχι σε βεράντες και ανοιχτούς χώρους
3. Τήρηση των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων (ώρες
κοινής ησυχίας) (500 ευρώ)
4. Όχι σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας (300 ευρώ/ζώο)
5. Ναι σε πυλωτή/κήπο/ταράτσα/ακάλυπτο χώρο, ΜΟΝΟ αν υπάρχει ομόφωνη απόφαση Γ.Σ. ιδιοκτητών
6. Μονοκατοικίες: Δεν υπάρχει περιορισμός, αρκεί να τηρούνται τα γενικά οριζόμενα.
Μετακίνηση και μεταφορά
Η μεταφορά σκύλων με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς γίνεται με ειδικό κλουβί και συνοδεία ιδιοκτήτη
(300 ευρώ)
Η μεταφορά με Ι.Χ γίνεται με κουτιά μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες του ζώου σε αερισμό, φωτισμό και άνεση χώρου (80 ευρώ). Γενικά ισχύει ο Κ.Ο.Κ άρθρο 32.
1. Οι κούτες μεταφοράς δεν πρέπει να προεξέχουν πέρα από το 30% του μήκους του αμαξώματος
2. Να μη καλύπτουν τις πινακίδες κυκλοφορίας και τα φώτα του αυτοκινήτου
3. Να φέρουν ανακλαστήρες ή αυτόνομο φωτισμό.
*δύναται να ασφαλιστούν
Ο παραπάνω νόμος με τις τροποποιήσεις του αναμένεται να έχει μεταβολές στο προσεχές διάστημα
μετά και τις τελευταίες διαβουλεύσεις για επανεξέταση των οριζομένων του.
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“Certified Environmental Actors - CEA”
Εταίροι του έργου είναι:
• Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης
• Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου “Η ΑΡΤΕΜΙΣ”
• Δήμος Κ. Νευροκοπίου
• Σύλλογος “EURORADAR” (Association “EURORADAR”) Βουλγαρίας
• Κυνηγετικός και Αλιευτικός Σύλλογος “Sokol”
(Association of Hunters and Fishermen “Sokol”) Βουλγαρίας

“Το περιεχόμενο αυτού του εκπαιδευτικού βιβλίου αποτελεί
αποκλειστική ευθύνη των Δικαιούχων του έργου CEA και σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εκφράζει τις
απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των συμμετεχόντων κρατών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας”.

