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1.

Αποστολή και έργο των Κυνηγετικών Οργανώσεων
Από στοιχεία της
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.1. Γενικά
Ο κυνηγετικός κόσμος αποτέλεσε την κοινωνική ομάδα που πρώτη πίεσε και πέτυχε
να θεσπισθούν προστατευτικές διατάξεις για την άγρια ζωή στη νεότερη Ελλάδα. Οι
Κυνηγετικές Οργανώσεις απέκτησαν τη σημερινή τους μορφή το 1969 μέσα από το
Ν.Δ. 86/1969 περί «Δασικού Κώδικα». Αρκετές από τις διατάξεις του νομοθετήματος
αυτού αντιγράφουν αυτούσιες τις προτάσεις των Πανελλήνιων Κυνηγετικών Συναντή
σεων που είχαν προηγηθεί τη δεκαετία του 1920-1930, απηχώντας επιχειρήματα και
αντιλήψεις προστασίας της άγριας ζωής, που θα τα ζήλευαν οι σημερινοί όψιμοι οικολογούντες. Με βάση τις διατάξεις αυτές, και μετά από συνεχείς πιέσεις των κυνηγετικών
οργανώσεων προσλαμβάνονται φύλακες Θήρας, προστατεύονται τα είδη που κινδύ
νευαν, τίθενται αυστηρότατοι κανόνες στη Θήρα, απαγορεύεται η χρήση παγίδων και
διχτυών, απαγορεύεται η Θανάτωση και εμπορία προστατευόμενων ειδών, ιδρύονται
Θηρευτικά πάρκα.
Ακόμη μέσα από τις ίδιες διατάξεις του «Δασικού Κώδικα» ιδρύονται και οι σημερινοί
250 Κυνηγετικοί Σύλλογοι σε όλη τη χώρα, οι οποίοι υπάγονται στην δικαιοδοσία των
7 Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και αυτές με τη σειρά τους στη δικαιοδοσία της Κυνηγε
τικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας. Με αυτό τον τρόπο διαμορφώνεται πλέον ένα δίκτυο
οργανώσεων που συνεργάζονται με την πολιτεία, με κοινά καταστατικά λειτουργίας
και κοινό σκοπό, ο οποίος συνιστάται στην προστασία και ανάπτυξη του Θηραματικού
πλούτου της χώρας.

1.2. Η δράση των Κυνηγετικών Συλλόγω ν
Σχεδόν σε κάθε γωνιά της Ελληνικής γης λειτουργεί ένας Κυνηγετικός Σύλλογος, που
παράγει κάθε χρόνο σημαντικό φιλοπεριβαλλοντικό έργο. Διαθέτοντας περισσότερα
από 4.000.000 € ετησίως, από τις εισφορές που καταθέτουν οι κυνηγοί, τα εκλεγμένα
Διοικητικά Συμβούλια και τα μέλη των Κυνηγετικών Συλλόγων:
• Μεριμνούν για την εξασφάλιση επαρκούς αντικειμένου κυνηγετικής δραστηριότητας στην
περιοχή τους
• Συμβάλλουν στα μεγάλα φιλοπεριβαλλοντικό προγράμματα της Κυνηγετικής Συνο
μοσπονδίας
• Σπέρνουν εγκαταλελειμμένους αγρούς
• Προσλαμβάνουν θηροφύλακες και τους εξοπλίζουν με κάθε απαραίτητο σύγχρονο μέσο
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• Εκτρέφουν και απελευθερώνουν θηράματα σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές
έτσι ώστε να εγκατασταθούν άγριοι πληθυσμοί
• Σώζουν από τροφοπενία χιλιάδες άγρια ζώα, ρίχνοντας τόνους τροφών σε παγωμένες
λίμνες και χιονισμένα δάση
ο Δενδροφυτεύουν χιλιάδες στρέμματα σε περιοχές που κάηκαν ή καταστράφηκαν
από άλλες αιτίες
• Οργανώνουν ομάδες πυρασφάλειας και συνδράμουν στο έργο των πυροσβεστικών
δυνάμεων
• Επεμβαίνουν προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου να αποφευχθούν καταστροφές
του περιβάλλοντος ή υποβάθμιση των οικοτόπων
ο Εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά φιλοπεριβαλλοντικού περιεχομένου
Μια πραγματική "στρατιά" ανθρώπων ακούραστα εργάζεται για τη διάσωση και
ανάπτυξη εκείνου του ανανεώσιμου φυσικού πόρου, που αν εξαντληθεί, ο κυνηγός
αυτοκαταργείται: Των άγριων θηραματικών πληθυσμών.

1.3. Το έργο των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών
Το πλήθος και η ποικιλία των φιλοπεριβαλλοντικών δραστηριοτήτων που προαναφέρθηκαν, δεν θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε συγκεκριμένους τομείς, ούτε να τεθούν
προτεραιότητες, αν δεν υπήρχαν οι 7 Κυνηγετικές Ομοσπονδίες, κατανεμημένες στις 7
γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας. Έχοντας κύριο ρυθμιστικό ρόλο, οι Κυνηγετικές
Ομοσπονδίες ελέγχουν το έργο των 250 Κυνηγετικών Συλλόγων, δίνουν κατευθύν
σεις και επιλύουν μια σειρά λειτουργικών προβλημάτων. Βασικό μέλημά τους είναι η
προσαρμογή της θηραματικής πολιτικής στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας, η
φροντίδα για την ορθή εκτέλεσή της καθώς και ο συντονισμός και η ενίσχυση των δια
φόρων φιλοθηραματικών και φιλοπεριβαλλοντικών δραστηριοτήτων των αντίστοιχων
Κυνηγετικών Συλλόγων. Για τον σκοπό αυτό, οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες επενδύουν
ετησίως πάνω από 2.000.000 € .
Στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες επίσης έχει ανατεθεί ο συντονισμός και σε μεγάλο βαθμό
η εφαρμογή των μεγάλων προγραμμάτων που έχει ξεκινήσει η Κυνηγετική Συνομοσπονδί
α. Αυτές είναι αυτές που κατευθύνουν, εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις, λαμβάνουν μέτρα
και ελέγχουν την τήρηση των μεθόδων που πρέπει να εφαρμοστούν, ώστε να εξασφαλι
στεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των επιμέρους αποτελεσμάτων και μελετών.

1.4. Ο ρόλος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος
Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, όντας το ανώτατο επιτελικό όργανο στην
κορυφή της ιεραρχίας των Κυνηγετικών Οργανώσεων, είναι ο θεσμικός συνομιλητής
της Πολιτείας για θέματα κυνηγίου. Αυτή έχει την ευθύνη για την προώθηση όλων των
αναγκαίων ενεργειών για διασφάλιση και ανάπτυξη της κυνηγετικής δραστηριότητας
και για βελτίωση και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Για να γίνει αυτό, η
Κυνηγετική Συνομοσπονδία διαμορφώνει συγκεκριμένη φιλοπεριβαλλοντική πολιτι
κή, καταρτίζει μακροπρόθεσμο σχεδίασμά για την αέναη ύπαρξη και ανάπτυξη του
θηραματικού πλούτου και ελέγχει τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους,
φροντίζοντας για την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν στην υλοποίηση
των παραπάνω στόχων.

Έχοντας επωμισθεί το βάρος της στρατηγικής για την αντιμετώπιση των ακανθωδών
προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα το φυσικό περιβάλλον (και κατά συνέπεια και
ο θηραματικός πόρος), η Κ .Σ Έ . παρακολουθεί τις διεθνείς και κοινοτικές εξελίξεις και
δίνει σε εθνικό επίπεδο τις ενδεδειγμένες κατευθύνσεις στο όλο "οικοδόμημα" των Κυ
νηγετικών Οργανώσεων. Μέσα από αυτή την στρατηγική: α) η επιστήμη της οικολογίας
και η σύγχρονη θεώρηση του διαχειριστικού ρόλου του κυνηγού, β) οι επιταγές του Κοι
νοτικού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων γ) οι διεθνείς επιστημονικές και πολιτικές
συνεργασίες, δ) οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε) οι προτάσεις των Πανεπι
στημιακών και άλλων Ερευνητικών Κέντρων που ασχολούνται με τη μελέτη, προστα
σία και ανάπτυξη της άγριας ζωής, μετουσιώνονται σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις με
στόχο την υλοποίησή τους από τις 7 Κυνηγετικές Ομοσπονδίες, τους 250 Κυνηγετικούς
Συλλόγους και τους χιλιάδες απλούς κυνηγούς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Με τη βοήθεια όλων των παραπάνω δράσεων και μελετών η Κ .Σ Έ . υπερασπίζει με
επιστημονικά τεκμηριωμένα επιχειρήματα τις θέσεις του κυνηγετικού κόσμου και
αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της ελληνικής Θήρας, με πολλές και
μεγάλες επιτυχίες ως τώρα, στις επιθέσεις και τις κατηγορίες που επιχειρούνται τόσο σε
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο ρόλος και το έργο όλων των βαθμιδών των κυνηγετικών οργανώσεων για την
απόκτηση αξιόπιστων στοιχείων και πληροφοριών καθώς και για την αναβάθμιση
των βιοτόπων παίρνει μορφή μέσα από τη συμμετοχή, το συντονισμό και την υλο
ποίηση των παρακάτω μεγάλων προγραμμάτων:

1.4.1. Πρόγραμμα προσδιορισμού της φαινολογίας της μετανάστευσης
των θηρεύσιμων πτηνών στην Ελλάδα
Με πρωτοβουλία της Κ .Σ Έ . και με στόχο να καταγραφεί η μετανάστευση των άγριων
πουλιών που βρίσκονται κάθε χρόνο στη χώρα μας, έχει ξεκινήσει ένα από τα μεγαλύ
τερα και πληρέστερα προγράμματα στην Ευρώπη, κόστους 600.000 €.
Με την επιστημονική καθοδήγηση του Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης και σε
συνεργασία με το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διατήρησης της θηραματικής και Άγριας Πα
νίδας (Γαλλία) και το Ίδρυμα των Μεταναστευτικών Πτηνών της Δυτικής Παλαιαρκτικής
(Γαλλία), που έχουν εμπειρία δεκαετιών σε όλη την Ευρώπη και την Αφρική και δραστη
ριοποιούνται σε περισσότερες από 1 ΊΟ χώρες, εξειδικευμένα άτομα ενεργούν σχεδόν
καθημερινά για λογαριασμό της Κ .Σ Έ . σε κάθε σημαντικό βιότοπο της Ελλάδας.
Για την παρακολούθηση της μετανάστευσης των υδρόβιων πουλιών, 40 εκπαιδευμέ
νοι παρατηρητές σαρώνουν τους
σημαντικούς υγροβιότοπους από
τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και από
τη Μυτιλήνη μέχρι τον Αμβρακικό,
3 φορές το μήνα, ξεπερνώντας σε
σύνολο τις 3.500 παρατηρήσεις
ετησίως.
Παράλληλα,
χρησιμοποιείται
υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμός
για να καταγραφουν οι μετανα
στεύσεις των τσιχλών και των κο
τσύφων, με μεθόδους που εφαρ
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μόζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ίδιες με αυτές που εφαρμόζονται σε όλη την
Ευρώπη.
Τα υπόλοιπα, κυνηγετικού ενδιαφέροντος, μεταναστευτικά πουλιά, όπως οι μπεκά
τσες και οι φάσσες, καταγράφονται από εξειδικευμένες ομάδες κυνηγών, μετά από
λεπτομερή ενημέρωση πάνω στις μεθόδους που πρέπει να εφαρμόζονται, ώστε να
προσδιοριστούν οι ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης των ειδών αυτών.
Δρώντας με μεθόδους ταυτόσημες με αυτές των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, οι
ελληνικές κυνηγετικές οργανώσεις μπορούν τώρα να έχουν αξιόπιστα αποτελέσματα
για το χρόνο μετανάστευσης των πτηνών αυτών και, κυρίως, αποτελέσματα που επί
δεκαετίες ζητούσαν από τη χώρα μας οι Ευρωπαϊκές Επιτροπές, αλλά εμείς ως κράτος
αδυνατούσαμε να παρέχουμε.
Στηριζόμενοι στα αποτελέσματα αυτά οι κυνηγετικές οργανώσεις, με τους επιστημονι
κούς τους συνεργάτες, θα έχουν πλέον αδιαμφισβήτητα και ασφαλή στοιχεία που θα ισχυ
ροποιούν τις θέσεις τους για τη χρονική περίοδο άσκησης του κυνηγίου στην Ελλάδα.
Η επιστημονική τεκμηρίωση του κυνηγίου ως μέσου διαχείρισης του φυσικού πε
ριβάλλοντος θα καταργήσει πλέον τις αμφίβολης ποιότητας εκτιμήσεις, που δίνονταν
μέχρι τώρα συνήθως από περιστασιακούς φυσιολάτρες - παρατηρητές και οργανώσεις
με αντικυνηγετικές, κατά βάση, κατευθύνσεις.

1.4.2. Πρόγραμμα καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης (ΑΡΤΕΜΙΣ)
Το πρόγραμμα ΑΡΤΕΜΙΣ είναι μια διαρκής μελέτη παρακολούθησης των θηραματικών πληθυσμών και καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης. Το πρόγραμμα ονομά
στηκε έτσι προς ανάμνηση της αρχαίας θεάς προστάτιδας του κυνηγίου, επειδή αποτε
λεί την πρώτη μελέτη εθνικής κλίμακας που εκπονείται με αντικείμενο το κυνήγι.
Το πρόγραμμα εκπονεί η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας και έχει επανειλημμέ
να αποσπάσει επαινετικές κριτικές από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και αναγνώριση σε
Παγκόσμια Συνέδρια. Έχει συμπληρώσει ήδη 12 χρόνια εφαρμογής, με στοιχεία που
θεωρούνται από τα πλέον πλήρη και αξιόλογα σε σχέση με αυτά αντίστοιχων προγραμ
μάτων που εφαρμόζονται στην Ευρώπη.
Η υλοποίησή του στηρίζεται στην επιστροφή συμπληρωμένου ερωτηματολογίου,
στο τέλος της κυνηγετικής περιόδου, όπου περιγράφεται η κάρπωση που πέτυχε ο
κάθε κυνηγός κατά τη διάρκεια των κυνηγετικών του εξόδων, σε συνδυασμό με διάφο
ρα στοιχεία που αφορούν την κυνηγετική του εξειδίκευση και τις συνήθειες του ίδιου
ως κυνηγού.
Από το πρόγραμμα αυτό έχουν προκύψει αποτελέσματα, μέσα από σύγχρονες στατι
στικές μεθόδους, που αναδεικνύουν την εικόνα των ελλήνων κυνηγών, τις προτιμήσεις
τους στα θηράματα και, το σημαντικότερο, οδηγούν σε πολύ σοβαρές εκτιμήσεις σχετι
κά με την κατάσταση των θηραματικών πληθυσμών.
Από τα συμπληρωμένα δελτία του ΑΡΤΕΜ ΙΣ προκύπτει ένα πλήθος πληροφοριών, τις
οποίες επεξεργάζεται ειδική ομάδα επιστημόνων με πολυετή εμπειρία, και περιγράφονται με σαφήνεια τα δεδομένα της κυνηγετικής κάρπωσης στην Ελλάδα.
Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία, υιοθετώντας το ΑΡΤΕΜ ΙΣ πριν από 12 χρόνια, λει
τούργησε με γνώμονα τις μελλοντικές απαιτήσεις της Ενωμένης Ευρώπης,. Πράγματι
πρόσφατα κρίθηκε σκόπιμο να εφαρμοστεί ένα ανάλογο πανευρωπαϊκό σύστημα,
θεωρώντας ότι το Ελληνικό σύστημα καταγραφής (ΑΡΤΕΜΙΣ), πληρεί με περίσσεια τις
απαιτήσεις των πανευρωπαϊκών μεθόδων καταγραφής της κάρπωσης. Η πρόταση αυτή
έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για
την κυνηγετική κάρπωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2006, με
20

παρουσία του αρμόδιου Επιτρό
που Περιβάλλοντος της Ευρωπα
ϊκής Ένωσης.
Σκοποί της μελέτης αυτής είναι:
Η εκτίμηση, κατ' αρχήν, της
εθνικής κυνηγετικής κάρπωσης
δηλαδή του συνολικού αριθμού
των θηραμάτων κατά είδος, που
θηρεύονται κάθε χρόνο στην
Ελλάδα. Στη συνέχεια η εκτίμη
ση αυτή εξειδικεύεται σε επίπε
δο κυνηγετικών περιφερειών
(εδαφική περιοχή Κυνηγετικών Ομοσπονδιών) μέχρι να φθάσει στο επίπεδο νομού.
• Η καταγραφή διαφόρων χαρακτηριστικών της κυνηγετικής δραστηριότητας, όπως
η κυνηγετική ζήτηση κατά θήραμα και γεωγραφική ενότητα, ο συνολικός ετήσιος
αριθμός των εξορμήσεων του μέσου κυνηγού, η μέση διάρκεια μιας κυνηγετικής
εξόρμησης και από ποιους παράγοντες επηρεάζεται, η διασπορά των κυνηγών στον
Ελλαδικό χώρο και πως αυτή διαφοροποιείται μεταξύ των κατοίκων των μεγάλων
αστικών κέντρων και της επαρχίας, πόσα φυσίγγια καταναλώνονται ανά εξόρμηση
και συνολικά, πως κυμαίνεται ο αριθμός των κυνηγών της παρέας σε σχέση με το
θήραμα κ.α.
• Ο αριθμητικός προσδιορισμός των δεικτών θηραματικής αφθονίας, έτσι ώστε αυτοί
συγκρινόμενοι στατιστικά από χρονιά σε χρονιά, να οδηγούν σε συμπεράσματα για
την πορεία των θηραματικών πληθυσμών (τάση αύξησης ή μείωσης). Τέτοιοι δείκτες
είναι λ.χ. ο μέσος αριθμός των θηραμάτων που συναντά και ο μέσος αριθμός των θη
ραμάτων που θηρεύει ο κυνηγός σε μια του εξόρμηση. Δείκτη επιτυχίας της αναπα
ραγωγής αποτελεί ο μέσος αριθμός των πουλιών του κοπαδιού για τις πέρδικες, όταν
υπολογιστεί για τις πρώτες μέρες της κυνηγετικής περιόδου (~ 15 Σεπτ.). Αντίθετα,
όταν ο αριθμός των πουλιών αφορά το τέλος της περιόδου (~ 30 Νοεμβ.) δείχνει την
ικανότητα επιβίωσης του κοπαδιού τον χειμώνα.
• Η μελέτη της εισόδου ορισμένων θηρεύσιμων αποδημητικών στη χώρα μας, όπως
της μπεκάτσας, της φάσσας, των τσιχλών, των παπιών κ.ά., καθώς και η έξοδος κά
ποιων άλλων, όπως το ορτύκι, το τρυγόνι κλπ..
•

Φίλε κυνηγέ,
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ΑΡΤΕΜ ΙΣ είναι πολύ σημαντική ενέργεια. Μην
ξεχνάς πως πρόκειται για μια έρευνα που χρηματοδοτείται από τους κυνηγούς και
εξυπηρετεί τον κυνηγετικό κόσμο, δίνοντας πολύτιμα και αξιόπιστα στοιχεία για
τη συνέχιση της κυνηγετικής δραστηριότητας. Τα στοιχεία αυτά είναι απόρρητα, γι'
αυτό μη διστάζεις να το συμπληρώνεις.

1.4.3. Πρόγραμμα προσδιορισμού της σχετικής αφθονίας των
θηραματικών ειδών στην Ελλάδα μέσω της κυνηγετικής
δραστηριότητας (ΑΡΤΕΜΙΣ II)
Σε συνέχεια της εφαρμογής του προγράμματος ΑΡΤΕΜ ΙΣ και με στόχο την ολοκλή
ρωση της εικόνας της κυνηγετικής κάρπωσης και της κατάστασης των πληθυσμών των
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θηραματικών ειδών στην Ελλάδα, η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας προχώρησε
στην εκπόνηση ενός συμπληρωματικού προγράμματος για να εκτιμηθεί η δομή των
πληθυσμών και των κυνηγετικών αποθεμάτων.
Το πρόγραμμα αυτό, κόστους 90.000 €, στηρίζεται απόλυτα στη συνεργασία των
κυνηγών, χρησιμοποιώντας παράλληλα και το δυναμικό των θηροφυλάκων των Ομο
σπονδιών. Τα στοιχεία που συλλέγονται καθημερινά, κατά την κυνηγετική περίοδο,
μέσω των τακτικών ελέγχων που διεξάγουν οι Ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, τροφο
δοτούν μια βάση δεδομένων από την οποία θα προκύψουν πολύτιμες πληροφορίες
που θα περιγράφουν την κατάσταση του πληθυσμού του καθενός θηράματος.
Οι πληροφορίες που συλλέγουν οι Ομοσπονδιακοί θηροφύλακες για την υλοποίηση
του προγράμματος περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες της κυνηγετικής εξόρμησης
του ελεγχόμενου κυνηγού, καταγραφή των θηραμάτων που έχουν θηρευθεί καθώς και
λήψη, κατόπιν άδειας του κυνηγού, τμήματος από συγκεκριμένα σημεία του θηράμα
τος, όπως τμήμα της φτερούγας του πτηνού ή μέρος του ποδιού του λαγού. Όλα αυτά
τα δεδομένα, αναλυόμενα με συγκεκριμένο τρόπο, οδηγούν στην ακριβή γνώση της
κατάστασης του πληθυσμού του κάθε θηρεύσιμου είδους.
Γνωρίζοντας την κατάσταση των πληθυσμών των θηραματικών ειδών, ανά πάσα
στιγμή, οι επιστήμονες των Κυνηγετικών Οργανώσεων είναι σε θέση να κρίνουν τη σο
βαρότητα ή την ανησυχία που πρέπει να δημιουργούν φαινόμενα που έως τώρα ήταν
ανεξήγητα και πιθανόν δημιουργούσαν αδικαιολόγητο πανικό, όπως η ξαφνική μείωση
που κατά διαστήματα παρατηρείται σε κάποιο θήραμα. Είναι χαρακτηριστικό το παρά
δειγμα του 2002, όταν οι κυνηγοί σε όλη την Ευρώπη με ανησυχία παρατήρησαν ότι εί
χαν εξαφανιστεί οι μπεκάτσες από όλα τα μπεκατσοτόπια. Όμως η γνώση από ανάλογα
προγράμματα επέτρεψε στους επιστήμονες, που παρακολουθούσαν τους πληθυσμούς
του είδους, να επέμβουν καθησυχαστικά, διατυπώνοντας με βεβαιότητα την άποψη, ότι
οι πληθυσμοί είναι υγιείς και ότι οι μπεκάτσες θα ξαναεμφανιστούν τις επόμενες χρονιές
σε μεγάλους αριθμούς, όπως πράγματι έγινε.
Είναι προφανές ότι με τη γνώση αυτών των παραγόντων προλαμβάνονται τα βιαστι
κά, επικίνδυνα και ασαφή συμπεράσματα, που μόνο βεβιασμένες απαγορεύσεις Θήρας
μπορούν να επιφέρουν, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να υπάρξει σημαντική συνεισφορά
στη λήψη διαχειριστικών μέτρων ώστε να βοηθηθούν οι θηραματικοί πληθυσμοί που
χρειάζονται επιπλέον ενίσχυση.
Βασικές απ αντήσεις για το Α ΡΤΕΜ ΙΣ II:

1.4.3.1. Τι είναι το Αρτεμις II;
Είναι η διαρκής λήψη και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν
την κυνηγετική δραστηριότητα, με στόχο τον προσδιορισμό της σχετικής αφθονίας
(πληθυσμιακών τάσεων) των θηραματικών ειδών στη χώρα μας. Το πρόγραμμα αυτό
έρχεται να συμπληρώσει το Αρτεμις I ,, κυρίως στον τομέα της συλλογής και ανάλυσης
βιολογικού υλικού από τα θηράματα. Αποτελεί έργο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας
Ελλάδας και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από αυτήν.

1.4.3.2 Πως γίνεται η συλλογή των στοιχείων;
Η συλλογή των στοιχείων γίνεται από τους θηροφύλακες των κυνηγετικών οργανώ
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σεων με τη βοήθεια ειδικού εξοπλι
σμού που τους έχει προμηθεύσει η
ΚΣΕ. Έτσι οι θηροφύλακες στη
διάρκεια των τυπικών τους ελέγ
χων συμπληρώνουν κατ' αρχήν το
ειδικά σχεδιασμένο για το σκοπό
αυτό ερωτηματολόγιο, παίρνοντας
από τον ελεγχόμενο κυνηγό μια
σύντομη συνέντευξη.
Ακολούθως ερωτούν τον κυ
νηγό αν διατίθεται να τους δώσει
κάποιες φτερούγες από τα πουλιά
που έχει θηρεύσει, ένα μπροστινό
πόδι από τον λαγό ή αν μπορούν να εξετάσουν την οδοντοστοιχία του θηρευμένου
αγριόχοιρου για να προσδιορίσουν την ηλικία του. Τα δείγματα αυτά τα τοποθετούν σε
ειδικό σακουλάκι από πολυαιθυλένιο, συσχετίζουν σε ειδική ετικέτα το δείγμα με τον
αύξοντα αριθμό του ερωτηματολογίου που αντιστοιχεί σε μια κυνηγετική εξόρμηση
του ελεγχόμενου κυνηγού και τα αποθηκεύουν σε καταψύκτη.

1.4.3.3. Πως γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων;
Δώδεκα θηροφύλακες διάσπαρτοι σε όλη τη χώρα, οι οποίοι αποτελούν και τους
«πυρήνες» του προγράμματος, παραλαμβάνουν τα δείγματα αυτά, ο καθένας από τους
θηροφύλακες της ζώνης ευθύνης του. Μετά από ειδική εκπαίδευση, τα αποψύχουν, τα
αποξηραίνουν και ακολούθως αναγνωρίζουν την ηλικία και το φύλο του πουλιού ή του
λαγού, στο οποίο ανήκαν αντίστοιχα. Όλα αυτά τα πρωτογενή στοιχεία συγκεντρώνο
νται στην έδρα της επιστημονικής ομάδας και, αφού εισαχθούν σε Η/Υ, υποβάλλονται
σε στατιστική επεξεργασία.

1.4.3.4. Αποτελέσματα
Από την ανάλυση και ερμηνεία των στοιχείων του ερωτηματολογίου μελετώνται χα
ρακτηριστικά της κυνηγετικής δραστηριότητας όπως:
► η κυνηγετική προτίμηση κατά θήραμα και η γεωγραφική της κατανομή,
► η κυνηγετική πίεση των διάφορων περιοχών σε σχέση και με την προέλευση των
κυνηγών,
► η θηραματική αφθονία, που προσδιορίζεται από τις ειδικότερες παραμέτρους του
κυνηγετικού δείκτη αφθονίας θηραμάτων, όπως η κυνηγετική ευκαιρία, η κυνηγετι
κή κάρπωση, κ.α.
Από την ανάλυση και ερμηνεία των στοιχείων που προκύπτουν από το βιολογικό
υλικό (φτερούγες πουλιών, πόδια λαγού και εξέταση δοντιών αγριόχοιρου) προσδιο
ρίζονται:
► Οι συχνότητες ηλικίας και φύλου αντιπροσωπευτικού δείγματος ατόμων διαφόρων
θηραματικών ειδών και, απ' αυτές, συνάγονται οι δημογραφικές τάσεις των πληθυ
σμών τους,
► Οι σχέσεις μεταξύ δημογραφικής κατάστασης, μετακινήσεων και γεωγραφικής κατα
νομής των πληθυσμών των διαφόρων ειδών.
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1.4.3.5. Οφέλη
Τα οφέλη από το πρόγραμμα αυτό είναι ποικίλα και ιδιαίτερα σημαντικά. Ενδεικτικά
αναφέρονται:
1. Η δυνατότητα διαμόρφωσης τεκμηριωμένων προτάσεων για την επίτευξη συνεχούς
και δίκαιης απολαβής του πλεονάσματος του θηραματικού κεφαλαίου σε συνδυα
σμό με την κυνηγετική πίεση.
2. Η δυνατότητα συσχέτισηςτης κατάστασης των θηραματικών πληθυσμών με ετήσιες
ή μακροχρόνιες αλλαγές βιοτικών ή άλλων παραγόντων.
3. Η δυνατότητα στρατηγικού σχεδιασμού βελτιωτικών προγραμμάτων που απαι
τούνται για την ανάπτυξη και διατήρηση των θηραματικών πληθυσμών κατά είδος
(Action plan)
4. Η δυνατότητα εκπόνησης σχεδίων αειφορικής διαχείρισης των θηραματικών πλη
θυσμών κατά είδος και γεωγραφική ενότητα (Master plan)
5. Η δημιουργία τράπεζας πληροφοριών στην ΚΣΕ, η οποία θα συγκεντρώνει τέτοια
στοιχεία, που θα της δίνουν την δυνατότητα να τεκμηριώνει τις προτάσεις της προς
την Πολιτεία.

1.4.4. Πρόγραμμα βελτίωσης ενδιαιτημάτων και ενίσχυσης του
επιδημητικού θηράματος
Τα προηγούμενα χρόνια οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες της χώρας, σε συνεργασία με
τους Κυνηγετικούς Συλλόγους πραγματοποίησαν διάφορες επεμβάσεις βελτιωτικού
χαρακτήρα σε πολλά σημεία της υπαίθρου, με στόχο την ενίσχυση των θηραματικών
πληθυσμών. Από τις επεμβάσεις αυτές προέκυψαν πολλά και ενδιαφέροντα αποτελέ
σματα.
Το 2005 η Κυνηγετική Συνομοσπονδία ξεκίνησε ένα μεγάλο πρόγραμμα, ετήσιου κό
στους 600.000 €, με σκοπό να οργανωθούν όλες αυτές οι μεμονωμένες κινήσεις και να
υπάρξει ένας αποδοτικότερος και πιο συγκεκριμένος τρόπος δράσης.
Είναι ξεκάθαρο ότι η μεγαλύτερη ζημία που έχει υποστείτο επιδημητικό θήραμα (φα
σιανοί, πέρδικες, λαγοί και αγριογούρουνο) οφείλεται στην τεράστια υποβάθμιση του
ενδιαιτήματος τους. Με οργανωμένες δράσεις, που ακολουθούνται σε όλες τις χώρες
όπου το ενδημικό θήραμα βρίσκεται σε αφθονία, είναι δυνατό και στη χώρα μας τα
επόμενα χρόνια να προκύψει σημαντική αύξηση αυτών των ειδών, που συγκεντρώνουν
μεγάλο μέρος της κυνηγετικής προτίμησης.
Το πρόγραμμα αυτό στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη δραστηριοποίηση των Κυ
νηγετικών Συλλόγων, υπό την καθοδήγηση των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών. Η προθυ
μία και η συμμετοχή των μελών των συλλόγων, καθώς και η επιμονή στην οργανωμένη
εφαρμογή των ενεργειών που πρέπει να ακολουθηθούν, είναι πρωταρχικής σημασίας
για την επιτυχία του προγράμματος.
Πρέπει να γίνει σαφές ότι το μέλλον του κυνηγίου στην Ελλάδα δεν μπορεί να βασί
ζεται και να εξαρτάται, στον βαθμό που ισχύει σήμερα, στα αποδημητικά θηράματα. Τα
ελληνικά θηραματικά είδη πρέπει να καταλάβουν μεγαλύτερο μέρος της κυνηγετικής
προτίμησης, ώστε να απαγκιστρωθεί ο έλληνας κυνηγός από τα μεταναστευτικά θηρά
ματα που δέχονται καθεστώτα διαχείρισης άλλων χωρών, χωρίς εξασφαλισμένο μέλ
λον. Η επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει διαρκή, έντονη και υπό συστηματική
καθοδήγηση τελούσα βελτίωση των φυσικών ενδιατημάτων.
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• Η συνέχεια και η διατήρηση του κυνηγίου είναι το χειροπιαστό αποτέλεσμα των σ υ
γκεκριμένων, συστηματικών, οργανωμένων, επίπονων και αταλάντευτων προσπαθει
ών των κυνηγετικών οργανώσεων.
• Χωρίς τα έργα και τις δράσεις των κυνηγετικών οργανώσεων (Κυνηγετικής Συνομο
σπονδίας, Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και Κυνηγετικών Συλλόγων) δεν θα υπήρχε
κυνήγι ούτε τη χρονική περίοδο που θέλουμε, ούτε για τα θηραματικά είδη που
θέλουμε, ούτε στις περιοχές που θέλουμε, με γνώμονα πάντοτε την προστασία και
αναβάθμιση της φύσης.
• Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας έχει αποφασίσει τη δαπάνη περισσοτέρων
από 3.000.000 € για τα επόμενα χρόνια σε προγράμματα που θα θωρακίσουν με
στοιχεία και γνώση τις θέσεις των κυνηγών και θα ενισχύσουν την άγρια πανίδα της
χώρας.
• Το κυνήγι δεν μπορεί να ασκείται πλέον χωρίς παρακολούθηση, προγραμματισμό και
σχεδίασμά. Μόνον τότε θα υπάρχει σιγουριά πως οι θηραματικοί πληθυσμοί θα είναι
υγιείς και ικανοποιητικοί για τα επόμενα χρόνια.
• Οι κυνηγετικές οργανώσεις της Ελλάδας παίρνουν την επιστημονική τεκμηρίωση της
κυνηγετικής δραστηριότητας στα χέρια τους, γιατί το κυνήγι πρέπει να στηρίζεται σε
μελέτες, έρευνες και στοιχεία.
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Η ιστορία των πρώτων κυνηγετικών οργανώσεων
στη Βόρεια Ελλάδα
Η ίδρυση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μ ακεδονίας - Θράκης
Η δραστηριότητα του κυνηγιού είναι άμεσα συνδεδεμένη με την παράδοση των κα
τοίκων της Μακεδονίας και της Θράκης, περιοχών που χαρακτηρίζονται από αφθονία
θηραμάτων και από την ύπαρξη αξιόλογων οικοσυστημάτων τους.
Η οργάνωση των κυνηγών της Βόρειας Ελλάδας σε κυνηγετικούς συλλόγους ξεκίνησε
ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα. Κατά τις δεκαετίες του 1920 και 1930 σημειώθηκαν
οργανωμένες προσπάθειες για την ανάπτυξη της κυνηγετικής ιδέας και για την υιοθέτη
ση δόκιμων διαχειριστικών λύσεων στα ζητήματα της άγριας πανίδας. Παράλληλα όλοι
οι κυνηγετικοί φορείς του βορειοελλαδικού χώρου αποτελούσαν ουσιαστικό κομμάτι
των τοπικών κοινωνιών, διοργανώνοντας μεγάλο αριθμό ιδιαίτερα ζωντανών κοινωνι
κών εκδηλώσεων κάθε χρόνο.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκαν τη
δεκαετία του 1930 η Ένωση Κυνηγών και Σκοπευτών Θεσσαλονίκης και η Εταιρεία Προ
στασίας και Αναπαραγωγής θηραμάτων. Τη δεκαετία του 1950 οι δύο αυτοί φορείς προ
χώρησαν στην ίδρυση του Κυνηγετικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Αξίζει να αναφερθεί
ότι στα μέσα της δεκαετίας του 1930 η Εταιρεία Προστασίας και Αναπαραγωγής Θηρα
μάτων πραγματοποίησε την πρώτη προσπάθεια εμπλουτισμού θηραμάτων, εισάγοντας
με δικά της έξοδα 600 φασιανούς από την Ουγγαρία.
Από το 1923 και μετά καταβλήθηκε από την πλευρά της Πολιτείας προσπάθεια ώστε
να ευνοηθεί η ίδρυση και λειτουργία κυνηγετικών σωματείων. Έτσι ήδη στη δεκαετία
του 1920 λειτουργούσαν στη Βόρεια Ελλάδα Ί 5 αναγνωρισμένοι Κυνηγετικοί Σύλλογοι
(Καστοριάς, Φλώρινας, Κοζάνης, Ναούσης, Βέροιας, Έδεσσας, Γιαννιτσών, Θεσσαλονί
κης, Πολυγύρου, Δράμας, Καβάλας, Νιγρίτης, Σερρών, Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής,
Σουφλίου)
Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις πήραν τη σημερινή τους μορφή, κυρίως με την Υπουργι
κή Απόφαση 25234/1637 της 4η<:Μάίου 1976 «Περί εγκρίσεως Καταστατικού Κυνηγετι
κών Συλλόγων, Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος».
Τότε εγκρίθηκε και το Καταστατικό λειτουργίας της Ομοσπονδίας μας, με την ονομασία
«Κυνηγετική Ομοσπονδία Βορείου Ελλάδος» (ΚΟΒΕ).
Το 1992, όταν ξέσπασε το ζήτημα της ανοίκειας χρήσης του ονόματος της Μακεδονί
ας από γειτονικό κράτος, η μέχρι τότε Κυνηγετική Ομοσπονδία Βορείου Ελλάδος μετο
νομάσθηκε σε «Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης» (ΚΟΜΑΘ), με απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της που έλαβε χώρα στις 23 Φεβρουάριου.
Στο πρακτικό της τότε Γενικής Συνέλευσης αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής:
«Οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι της Μακεδονίας και της Θράκης εκπροσωπώντας πάνω από
70.000 κυνηγούς, που κινούνται και ζουν στην τελευταία γωνιά της γης αυτής, διατρα
νώνουν με τη σημερινή τους Γενική Συνέλευση την απόφασή τους να προασπίσουν με
κάθε τρόπο την προαιώνια ελληνική υπόσταση της Μακεδονίας και της Θράκης, να
αποκρούσουν κάθε ιταμή επιβουλή στα εδάφη αυτά και να διαφυλάξουν την ακεραι
ότητα της πατρίδας μας τηρώντας την παράδοση χιλιάδων χρόνων, όπου πάντοτε οι
Μακεδόνες και οι Θράκες θωράκιζαν την Ελλάδα».

I 26

2.

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης
(ΚΟΜΑΘ)
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΚΟΡΔΑ
Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου

2.1. Τι είναι η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης (ΚΟΜΑΘ)
Η ΚΟΜΑΘ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Εποπτεύεται από τη Δ/νση Δασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία ελέγ
χει τη διαχείριση των οικονομικών της πόρων, που προέρχονται αποκλειστικά από τα
χρήματα των περίπου 60.000 κυνηγών - μελών των Κυνηγετικών Συλλόγων της Μακε
δονίας και Θράκης.
Βασικός σκοπός της ΚΟΜΑΟ είναι ο συντονισμός της δράσης των Κυνηγετικών Συλ
λόγων της περιφέρειάς της, η διαφύλαξη των συμφερόντων των κυνηγών-μελών τους
και η προστασία και διαχείριση του θηραματικού πλούτου με βάση τις αρχές της αειφορίας. Για το λόγο αυτό, όπως ορίζει το καταστατικό της, είναι υποχρεωμένη να διαθέτει
το μεγαλύτερο τμήμα των εσόδων της σε δραστηριότητες που βοηθούν την ανάπτυξη
των ειδών της άγριας πανίδας και τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων τους.
Αξίζει να σημειωθεί πως το 1995 το προσωπικό της ΚΟΜΑΟ αποτελείτο από ένα
μόλις άτομο, ενώ σήμερα απασχολεί 72 άτομα προσωπικό και ενισχύει οικονομικά την
απασχόληση θηροφυλάκων και Δασολόγων στους Κυνηγετικούς Συλλόγους. Το σύνολο
αυτού του προσωπικού εργάζεται για την εξυπηρέτηση του κυνηγετικού κόσμου και για
τη διαφύλαξη της κυνηγετικής δραστηριότητας.
Η ΚΟΜΑΟ εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και έχει υπό την εποπτεία και την καθοδήγησή
της 62 Κυνηγετικούς Συλλόγους στις τρεις διοικητικές περιφέρειες αρμοδιότητάς της
(Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης).
Η ΚΟΜΑΘ λειτουργεί με πλήρη μηχανοργάνωση και γραμματειακή υποστήριξη.
Έχει οργανώσει ένα σύστημα φύλαξης των θηραματικών ειδών και των ενδιαιτημάτων
τους, αποτελούμενο από 60 Ομοσπονδιακούς θηροφύλακες και ισάριθμους περίπου
θηροφύλακες των κυνηγετικών συλλόγων. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, μετά από
σχετικές αποφάσεις των γενικών συνελεύσεών των Κυνηγετικών Συλλόγων της ΚΟΜΑΘ,
ξεκίνησε η αναδιάρθρωση της δομής της με αποτέλεσμα σήμερα να διαθέτει σύγχρονα
ιδιόκτητα γραφεία 170 τ.μ. με πρόσθετους βοηθητικούς χώρους (εργαστήριο, αποθή
κες, θέσεις στάθμευσης) και να απασχολεί, πέρα από τους θηροφύλακες που αναφέρ
θηκαν, 6 Δασολόγους (ένας κάτοχος διδακτορικού και δύο υποψήφιοι μεταπτυχιακοί),
2 δασοπόνους, ένα νομικό σύμβουλο, 3 υπαλλήλους γραφείου και, ως εξωτερικούς
συνεργάτες, έναν λογιστή, έναν τεχνικό Η/Υ και έναν αναλυτή προγραμματιστή.
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2 . 2 . Πως είναι οργανωμένη η ΚΟΜΑΘ
Το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΜΑΘ συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον
μια φορά τον μήνα, εξετάζοντας ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας, αιτήματα
ενίσχυσης των Κυνηγετικών Συλλόγων αρμοδιότητάς της και τρόπους αντιμετώπισης
των κυνηγετικών προβλημάτων. Παράλληλα, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης του Δεκεμβρίου του 2005, στο Διοικητικό Συμβούλιο παρίστανται
και εκφράζουν γνώμη και οι Περιφερειακοί Εκπρόσωποι των Κυνηγετικών Συλλόγων.
Στην περιοχή αρμοδιότητας της ΚΟΜΑΘ έχουν δημιουργηθεί έξι διοικητικές μονάδες,
σε κάθε μια από τις οποίες αντιστοιχεί ένας Περιφερειακός Εκπρόσωπος, ένας Συντονι
στής Θηροφύλακας και ένας Επιστημονικός Συνεργάτης (δασολόγος ή δασοπόνος). Οι
έξι διοικητικές αυτές μονάδες έχουν χωρικά ως εξής:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Νομών Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης
Νομών Καβάλας και Δράμας
Νομών Σερρών και Κιλκίς
Νομών Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης
Νομών Πιερίας, Ημαθίας και Πέλλας
Νομών Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας

Σ ε κάθε συνεδρίαση του Δ .Σ. της ΚΟΜΑΘ παρίστανται τα μέλη του Δ.Σ., τα αναπλη
ρωματικά μέλη και οι Περιφερειακοί Εκπρόσωποι των Συλλόγων. Την ίδια μέρα, πριν
από κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ., διεξάγεται στην έδρα της ΚΟΜΑΘ συνάντηση Συντονι
στών Θηροφυλακής και συνάντηση Επιστημονικών Συνεργατών. Ανά δίμηνο σε κάθε
διοικητική μονάδα διεξάγεται Περιφερειακή Συνάντηση όλων των Κυνηγετικών Σ υλ
λόγων του χώρου της, υπό την προεδρία του αντίστοιχου Περιφερειακού Εκπροσώπου
και με τη συμμετοχή του Επιστημονικού Συνεργάτη και του Συντονιστή Θηροφυλακής
της περιοχής.
Το οργανόγραμμα λειτουργίας της ΚΟΜΑΘ, όπως εγκρίθηκε από τη Γενική της Συνέ
λευση του Δεκεμβρίου 2005 έχει ως εξής.
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2 . 3 . Ποιες είναι οι κύριες δράσεις της ΚΟΜΑΘ
Οι δράσειςτων Κυνηγετικών Ομοσπονδιών βασίζονται στα σύγχρονα θηραματοπονικά πρότυπα. Ειδικότερα η ΚΟΜΑΟ:
α) Συμμετέχει στη φύλαξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
β) Υλοποιεί προγράμματα σχετικά με τη καταγραφή και αξιολόγηση των πληθυσμών
των ειδών της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους,
γ) Υλοποιεί προγράμματα βελτίωσης ενδιαιτημάτων στα Καταφύγια της Άγριας Ζωής
και στους κυνηγοτόπους,
δ) Ενημερώνει τους Κυνηγετικούς Συλλόγους της περιφέρειας της για τις σύγχρο
νες εξελίξεις, σχεδιάζει δε, συντονίζει και ενοποιεί τη δράση τους, την οποία ενισχύει
οικονομικά, στρέφοντάς την σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και μεγιστοποιώντας τα
αποτελέσματά της,
ε) Πληροφορεί τους κυνηγούς και τη κοινή γνώμη με παρουσιάσεις στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης και με εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών και ενημερωτικών εντύπων,
στ) Αναπτύσσει κοινωνική δράση και καλλιεργεί δημόσιες σχέσεις με τους εκπροσώ
πους της Πολιτείας, τους Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις Δασικές Αρχές, τα Πανεπι
στημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα, τα διάφορα Ν.Π.Δ.Δ., τα διάφορα σωματεία
και ενώσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της άγριας πανίδας,
τους δημοσιογράφους του ημερήσιου και του ειδικού κυνηγετικού Τύπου, τους εκπαι
δευτικούς οργανισμούς, σχολεία, κλπ.
ζ) Επιμορφώνει συστηματικά τα στελέχη της, και
η) Πρόσφατα σχεδιάζει και, ήδη με το παρόν πόνημα, κάνει το πρώτο βήμα για την
υλοποίηση ενός προγράμματος προσέγγισης, ενημέρω σης και εκπαίδευσης όλων των
κυνηγών της περιφέρειάς της.
Εντελώς ενδεικτικά παρατίθενται τα ακόλουθα, πιο συγκεκριμένα στοιχεία από τις
δράσεις της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας - Θράκης τα τελευταία χρόνια:

2.3.1.

Κοινωνική δράση της ΚΟΜΑΘ

• Υπήρξε και είναι χορηγός, συχνά αποκλειστικός, σε ειδικές εκδηλώσεις, συνέδρια και
επιστημονικές ημερίδες για θέματα προστασίας περιβάλλοντος (του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης, του ΓΕΩΤΕΕ, της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, της Ελληνι
κής Λιβαδοπονικής Εταιρείας, του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
του Α.Π.Θ., του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Δ.
Π.Θ. κ.λπ.),
• Παρέχει υποστήριξη σε φορείς για διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων (Διεθνής
Αμνηστία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κλπ)
• Παρέσχε οικονομική ενίσχυση σε θύματα πολεμικών συγκρούσεων και φυσικών κα
ταστροφών (πόλεμος στην πρώην Γιουγκοσλαβία, Ιράκ, παλιρροϊκό κύμα στη Ν.Ασία,
κλπ), αλλά και σε μεμονωμένες περιπτώσεις οικογενειών κυνηγών
• Διαθέτει δωρεάν μπλούζες και άλλο υλικό με απεικόνιση ειδών της θηραματικής πα
νίδας σε μαθητές, αγρότες, κυνηγούς κλπ
• Αξιοποιεί τη δυνατότητα απασχόλησης υπαλλήλων μέσω προγράμματος STAGE
(2 00 1 )

• Συμμετείχε ενεργά και συνέβαλλε στην επιχείρηση απελευθέρωσης κατασχεθεισών χελω
νών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση CITES (2003)
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°

Διαθέτει δωρεάν αναγκαία
είδη εξοπλισμού σε αρκετές
συνεργαζόμενες
δημόσιες
υπηρεσίες (λ.χ. Δασαρχείο
Θεσσαλονίκης, Δ/νση Ελέγχου
Τροφίμων κ.λπ.)
° Συμμετείχε όπως και οι άλλες
Ομοσπονδίες και η ΚΣΕ, στις
δράσεις διαφύλαξης των Ολυ
μπιακών εγκαταστάσεων κατά
τη διάρκεια των Ολυμπιακών
Αγώνων (2004)
® Ενισχύει τον εθελοντισμό, ει
δικά σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος
• Πρωτοστάτησε μαζί με τους Κυνηγετικούς Συλλόγους του νομού Θεσσαλονίκης στην
ανάδειξη του προβλήματος της λίμνης Κορώνειας με τον θάνατο 35.000 πουλιών και
στη συλλογή και την καύση τους σε μια προσπάθεια περιορισμού του φαινομένου.
Πραγματοποίησε επίσης με μεγάλη επιτυχία συνέντευξη τύπου, όπου τα ΜΜΕ ενη
μερώθηκαν για το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής και για τη συμβολή των
κυνηγετικών οργανώσεων στην αντιμετώπισης της κρίσης (2004-2005)
° Αναδεικνύει, σε συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα και φορείς, το πρόβλημα της
διαφαινόμενης έλευσης της γρίπης των πτηνών στη χώρα μας και πρωτοστατεί στην
παρακολούθηση του φαινομένου με τη συστηματική συλλογή δειγμάτων υδροβίων
και άλλων άγριων πτηνών (2005-2006)

2.3.2. Επικοινωνιακή δράση της ΚΟΜΑΘ
®Δημιουργεί ιστοσελίδα (w w w .hunters.gr), από την οποία προωθούνται πληροφορίες
και ειδήσεις στο Διαδίκτυο για την ορθολογική άσκηση της Θήρας
®Εξέδιδε εφημερίδα με τίτλο «Περιβάλλον & Κυνήγι» (1997-1998)
• Εκδίδει ανακοινώσεις με αφορμή διάφορες επετειακές ημερομηνίες (Παγκόσμια ημέ
ρα Περιβάλλοντος, Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων, Δασοπονίας κλπ)
® Διένειμε 500 βιβλία με θέμα «Τα πουλιά στην ελληνική ποίηση», που παραχώρησε
δωρεάν η συγγραφέας κ. Ειρήνη Σαββίδου
° Διανέμει δωρεάν είδη με την αναγραφή του λογοτύπου της Κυνηγετικής Ομοσπονδί
ας Μακεδονίας - Θράκης (καπέλα, μπλουζάκια, στυλό, μπρελόκ, ημερολόγια, κλπ).
• Διοργανώνει ειδικές ενημερωτικές εκδηλώσεις μετην ενεργό συμμετοχή των τοπικών
Κυνηγετικών Συλλόγων
• Εκδίδει και διανέμει ενημερωτικά φυλλάδια και άλλο υλικό (αφίσες κλπ) με τις δραστη
ριότητες των Κυνηγετικών Οργανώσεων
• Εκδίδει ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο «Κυνηγός - Προστάτης και διαχειριστής της
άγριας πανίδας» και το διανέμει σε κυνηγούς της Μακεδονίας και Θράκης
• Εκδίδει και διανέμει φυλλάδιο με τίτλο «Οι Κυνηγετικές οργανώσεις σέβονται και προ
στατεύουν το περιβάλλον»
®Εκδίδει την ετήσια έκδοση «ΠΑΝ-θΗΡΑΣ, τα πάντα περί Θήρας» για έξι (6) συνεχή χρό
νια (2001-2006) και τη διανέμει δωρεάν στους Κυνηγετικούς Συλλόγους και σε συνεργαζόμενους φορείς (Δασικές αρχές, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, βιβλιοθήκες, πα-
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νεττιστημιακά και ερευνητικά
ιδρύματα, περιβαλλοντικούς
οργανισμούς κλπ)
• Εξέδοσε αφίσα με θέμα τον
ελληνικό ιχνηλάτη (2001)
• Εκδίδει και διανέμει κάρτες
με τα θηρεύσιμα είδη της
Ελλάδας
® Εκδίδει φυλλάδιο με τίτλο «Για
να είσαι κυνηγός δεν αρκεί να
διαθέτεις άδεια, όπλο και σκύ
λο ... αλλά κυρίως σεβασμό,
συνείδηση και γνώση» που
διανέμεται σε κυνηγούς της Μακεδονίας και Θράκης
® Εκπονεί και προβάλλει τηλεοπτικό σποτ σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλήνιας και
περιφερειακής εμβέλειας (2003, 2004, 2005)
® Εκδίδει ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο «Καλλιεργώντας . .. την άγρια πανίδα με την
βοήθεια του Έλληνα αγρότη» που διανέμεται σε αγρότες της Μακεδονίας και Θρά
κης
® Συνεργάτες της ΚΟΜΑΘ παρουσιάζουν ειδική εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή
για το κυνήγι και την προστασία του περιβάλλοντος (2003-2005)
®Αγοράζονται και διανέμονται σε μαθητές και αγρότες 1000 μπλουζάκια με απεικόνιση
της πεδινής πέρδικας στα πλαίσια προγράμματος διάσωσης της πεδινής πέρδικας
στον Έβρο και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης. (2003)
®Εκδίδεται φυλλάδιο με τίτλο «η Θήρα ως εναλλακτική καλλιέργεια (2006)
® Η ΚΟΜΑΘ γίνεται χορηγός του Διεθνούς Συνεδρίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος reaction με θέμα «Δράσεις αποκατάστασης Δασικών Οικοσυστημά
των για την καταπολέμηση της ερημοποίησης στις Βόρειες Μεσογειακές Χώρες» που
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη (2004)
• Ενισχύει οικονομικά τους Κυνηγετικούς Συλλόγους για έκδοση εφημερίδων, φυλλαδί
ων και κυνηγετικών χαρτών
® Ενισχύει οικονομικά τους Κυνηγετικούς Συλλόγους για διοργάνωση ενημερωτικών
εκδηλώσεων κυνηγών ή για συμμετοχή τους σε τοπικές εκθέσεις και εκδηλώσεις
• Ενημερώνει εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων για θέματα που αφορούν το κυνήγι,
την προστασία του περιβάλλοντος και τις προοπτικές ανάπτυξης της Θήρας στην
Ελλάδα
• Συμμετέχει συνεχώς επί δεκαετία στην έκθεση AGROTICA που πραγματοποιείται στις
εγκαταστάσεις της HELEXPO στη Θεσσαλονίκη
® Πραγματοποιεί ειδικές Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, για μεγαλύτερη δυνατότητα
συζήτησης προβληματικών ζητημάτων με τους εκπροσώπους των Κυνηγετικών
Συλλόγων
® Πραγματοποιεί συχνές Περιφερειακές Συναντήσεις για πληρέστερη ενημέρωση και
ενίσχυση των επαφών με τους Κυνηγετικούς Συλλόγους της Βόρειας Ελλάδας
®Αποστέλλει δελτία τύπου, παραθέτει συνεντεύξεις, συμμετέχει σε ραδιοφωνικές και
τηλεοπτικές εκπομπές, οι συνεργάτες της ορθογραφούν στον ειδικό κυνηγετικό τύπο
κ.λπ.
• Επικοινωνεί συνεχώς με τις Περιφέρειες, τις Νομαρχίες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
για αλληλοενημέρωση σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον.
® Εκπρόσωποί της παρίστανται σε ημερίδες που διοργανώνονται στους νομούς της
Μακεδονίας και Θράκης, ώστε να γίνονται γνωστές οι θέσεις των Κυνηγετικών Οργα
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νώσεων σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσιακούς παράγοντες
• Εκπονεί ειδικά προγράμματα ενημέρω σης μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ
μιας εκπαίδευσης, τα οποία υλοποιεί σε συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολεί
ων και τους υπεύθυνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
• Η ΚΟΜΑΘ γίνεται χορηγός στο παγκόσμιο Συνέδριο «Δάση, Χώροι Πρασίνου και η
Υγεία και Ευεξία του Ανθρώπου», που διοργανώνει το ΕΘΙΑΓΕ (2005)
• Υποστηρίζει οικονομικά την κεντρική εκδήλωση των δασικών φορέων της Κεντρικής
Μακεδονίας, με την αφορμή της Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας (2006)
• Η ΚΟΜΑΘ γίνεται χορηγός σε Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση Φυσικών Περιοχών
που διοργανώνει το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στη
Νάξο (2006)

2.3.3. Επιστημονική δράση της ΚΟΜΑΘ
• Εκδίδει για πρώτη φορά τον οδηγό «Βελτίωσης Βιοτόπων» (1996). Θα ακολουθήσουν
δύο ακόμα εκδόσεις έως σήμερα που βοηθούν ουσιαστικά την προσπάθεια των κυ
νηγών και των οργανώσεών τους να βελτιώσουν την κατάσταση των ενδιαιτημάτων
των ειδών της άγριας πανίδας και άρα και των πληθυσμών τους
° Οι συνεργάτες της συμμετέχουν στο πρόγραμμα μεσοχειμωνιάτικων μετρήσεων
στους υγροτόπους της περιφέρειας της ΚΟΜΑΟ από το 1997 έως πρόσφατα
• Διερευνάται πειραματικά η δυνατότητα εκτροφής της πεδινής πέρδικας στην Ορεστιάδα (2001)
• Συνεργάτες της συμμετέχουν και παρουσιάζουν επιστημονική εργασία με θέμα
«Θήρα στους υγροτόπους» στο 10° Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο (2002).
• Συνεργάτες της συμμετέχουν και παρουσιάζουν επιστημονική εργασία με θέμα «Αξι
ολόγηση της Θήρας και διαχείριση λαγού στα λιβαδικά οικοσυστήματα» στο Πανελ
λήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο στο Καρπενήσι (2002),
• Συνεργάτες της υλοποιούν πρόγραμμα καταμετρήσεων ειδών της ορνιθοπανίδας
ο Συνεργάτες της συμμετέχουν και παρουσιάζουν επιστημονική εργασίες σε Διεθνές
Συνέδριο στη Napoli (Ιταλία) με θέματα σχετικά με την αιμορραγική νόσο του λαγού
και την εγκεφαλομυοκαρδίτιδα (ζωοανθρωπονόσος) σε είδη της άγριας πανίδας
(2002)
• Συνεργάτες της εκπαιδεύονται στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Σαραγόσας
της Ισπανίας σε θέματα διαχείρισης θηραματοπανίδας (2002)
• Υλοποιεί δύο ερευνητικά προγραμμάτων με χρηματοδότηση από το ΥΠ ΕΧΩ ΔΕ, στα
πλαίσια του προγράμματος «Βιώσιμη Ανάπτυξη». Τα έργα αυτά είναι α) «Διάσωση του
κολχικού φασιανού (phasianus
colchicus cokhicus) στο δέλτα
του Νέστου και δημιουργία
δομής για την επαναεισαγωγή
του σε περιοχές της βόρειας
Ελλάδας» και
β) «Συντονι
σμένες Διακρατικές Δράσεις
Προστασίας και Φύλαξης της
Αγριας Πανίδας στη Ροδόπη»
(2003-2004)
• Διοργανώνει ειδική επιστημο
νική Ημερίδας με θέμα «ΘΗΡΑ,
Προοπτικές Ανάπτυξης», σε
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συνεργασία με την Πανελλήνια
Ένωση Δασολόγων Δημοσίων
Υπαλλήλων και το Γεωτεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας (2003).
Συνεργάτες της συμμετέχουν
σε ημερίδα με αντικείμενο
«Ισόρροπη Ανάπτυξη Ορεινών
Περιοχών Θεσσαλίας» με εισή
γηση «Οικολογία και χρήση
των ορεινών ρεόντων υδάτων
και υγροτόπων» (2003)
Συνεργάτες της συμμετέχουν
σε εκπαιδευτικά σεμινάρια
χρήσης συσκευών GPS για ψηφιακή χαρτογράφηση των κυνηγοτόπων και οριοθέτηση των Καταφυγίων Άγριας Ζωής
Συμμετέχει με ομιλία «Οργάνωση της Θήρας και ο ρόλος των Δασοπόνων» στην ημε
ρίδα «Οι προοπτικές της Δασοπονίας και η συμβολή των δασοπόνων στην περιφερει
ακή ανάπτυξη», στην οποία είναι και χορηγός (2003)
Συμμετέχει στα προγράμματα της Κ .Σ Έ . για την διαχείριση των επιδημητικών θηρα
ματικών ειδών με σκοπό την καλύτερη κατανομή της κυνηγετικής δραστηριότητας.
Συνεργάτες της συμμετέχουν στο 4° Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο με θέμα «Λι
βάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου» με
την εργασία «Σωματική κατάσταση του λαγού στα λιβάδια της Μακεδονίας» (2004)
Συνεργάτες της συμμετέχουν με ειδικές επιστημονικές εργασίες στα Παγκόσμια Συ
νέδρια Θηραματολόγων το 1999 (Θεσσαλονίκη), 2001 (Κύπρος), 2003 (Πορτογαλία)
και 2005 (Γερμανία)
Συμμετέχει στην ημερίδα στις Σέρρες του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με
ομιλία «Προστατευόμενες Περιοχές στην Ελλάδα, Διαχείριση και Προοπτικές», με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (2005)
Υλοποιεί επιστημονική έρευνα σχετικά με τον προσδιορισμό της έναρξης της προαναπαραγωγικής μετανάστευσης της κελάίδότσιχλας και του κότσυφα, σε συνεργα
σία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τμ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμ.
Γεωπονίας (2005)
Πραγματοποιεί ειδική έρευνα για την προστασία και διαχείριση του κολχικού φασια
νού (2005-2006)
Συμμετέχει σε πρόγραμμα για τη διαχείριση των κορακοειδών σε συνεργασία με το
Τμ. Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2005-2006)
Αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Σχέδιο φύλαξης - επόπτευσης και
παρακολούθησης των ειδών άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους, με έμφαση
στη θηραματική πανίδα καθώς και της κυνηγετικής δραστηριότητας στην προστατευόμενη περιοχή "Οροσειρά Ροδόπης"», στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας INTERREG ΜΙΑ/ PHARE ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2000-2006
Συμμετέχει στο έργο ΕΝΤΕΡ 2004 «Ποσοτική Ανάλυση κοινωνικο-πολιτικών χαρακτη
ριστικών επιδράσεων και δυνατοτήτων του κυνηγίου στην Ελλάδα» με χρηματοδότη
ση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (2006)
Συνεργάζεται με επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (Δασολόγους, Οηραματολόγους, Ορνιθολόγους, Δασοπόνους, Βιολόγους, Τεχνικούς Η/Υ, Προγραμματιστές,
Οικονομολόγους κ.λπ.) κάνοντας πράξη τη διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων
που την απασχολούν
Διαθέτει βιβλιοθήκη με μεγάλο αριθμό ελληνικών και ξενόγλωσσων συγγραμμάτων
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που σχετίζονται με τη διαχείριση των θηραματικών ειδών και των ενδιαιτημάτων
τους καθώς και με θέματα διαχείρισης της Θήρας
° Παρέχει δυνατότητα πρακτικής εκπαίδευσης σε φοιτητές και σπουδαστές Τμημάτων
ΑΕΙ που εξειδικεύονται στην προστασία της άγριας πανίδας και του φυσικού περιβάλ
λοντος. (από το 2004 έως σήμερα)
• Συνεργάτες της συμμετέχουν στην ημερίδα «Το μέλλον του δάσους και το δάσος του
μέλλοντος» που διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλή
λων και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με εισήγηση «Η διαχείριση της δρα
στηριότητας της Θήρας στην Ελλάδα. Παρόν και Μέλλον» (2006)
• Συνεργάτες της συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Ζωολογικό Συνέδριο με ανακοίνωση
σχετικά με τη μετανάστευση των ειδών τσίχλας (2006)

2.3.4. Υποστηρικτική και λοιπή φιλοθηραματική δράση της ΚΟΜΑΘ
•

Προμηθεύεται και διαθέτει
δωρεάν πινακίδες που ορι
οθετούν τις απαγορευμένες
για το κυνήγι περιοχές, τις
ζώνες διάβασης τρυγονιών και
ορτυκιών και τις ζώνες εκπαί
δευσης κυνηγετικών σκύλων
στους Κυνηγετικούς Συλλό
γους αρμοδιότητάςτης
° Εκδίδει βιβλιάρια αδειών Θή
ρας για τους κυνηγούς μέλη
των Κυνηγετικών Συλλόγων
• Εκδίδει ερωτηματολόγια για
εξετάσεις νέων κυνηγών
° Συμμετείχε στη Β'φάση του προγράμματος «ΑΡΚΤΟΣ» από το 1996 έως το 1998
ο Προμηθεύεται πρόσθετο εξοπλισμό και μέσα για την Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή
(φωτογραφικές μηχανές και φακούς, αλεξίσφαιρα γιλέκα, βιβλία και έντυπο υλικό,
κινητά τηλέφωνα κ.λπ.)
®Ενισχύει οικονομικά τους Κυνηγετικούς Συλλόγους για την πρόσληψη εποχιακών θηροφυλάκων και για την αγορά οχημάτων για την κίνησή τους
° Ενισχύει οικονομικά τους Κυνηγετικούς Συλλόγους για την υλοποίηση δικών τους
έργων βελτίωσης ενδιαιτημάτων και για την πρόσληψη δικών τους επιστημονικών
συνεργατών (δασολόγων, δασοπόνων)
• Διοργανώνει σεμινάρια και ενημερωτικές συναντήσεις Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων και Θηροφυλάκων Κυνηγετικών Συλλόγων
° Προμηθεύεται οχήματα με μειοδοτικούς διαγωνισμούς για τις ανάγκες της θηροφύλαξης, ώστε να αντιστοιχεί ένα όχημα για κάθε θέση εργασίας Ομοσπονδιακού
Θηροφύλακα.
s Προσλαμβάνει Ομοσπονδιακούς θηροφύλακες, ώστε σήμερα η Ομοσπονδιακή Θη
ροφυλακή στην περιφέρεια της ΚΟΜΑΘ να αριθμεί 60 Θηροφύλακες
• Παρακολουθεί, και παρεμβαίνει με εκφορά γνώμης στις εξελίξεις (σχέδια Υπουργικών
Αποφάσεων, σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων, ειδικά διαχειριστικά σχέδια, ειδικές
περιβαλλοντικές μελέτες κ.λ.π.) που αφορούν τη διαχείριση και προστασία του φυσι
κού περιβάλλοντος στην περιφέρειά της
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2.3.5. Συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων της ΚΣΕ
• Απασχολεί 60 Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες, με ισάριθμα τετρακίνητα οχήματα, μια
μηχανή ανωμάλου δρόμου και τέσσερις βάρκες κατάλληλες για κίνηση σε δελταϊκά
οικοσυστήματα
• Συμμετέχει στο πρόγραμμα προσδιορισμού της φαινολογίας της μετανάστευσης των
θηρεύσιμων πτηνών στην Ελλάδα, μέσω των επιστημονικών συνεργατών της
• Ενισχύει το Πρόγραμμα καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης (ΑΡΤΕΜ ΙΣ)
• Συμμετέχει στο Πρόγραμμα προσδιορισμού της σχετικής αφθονίας των θηραματικών
ειδών στην Ελλάδα μέσω της κυνηγετικής δραστηριότητας (ΑΡΤΕΜ ΙΣ II)

Φίλε Κυνηγέ,
Οι πολυποίκιλες ενέργειες και δραστηριότητες της ΚΟΜΑΘ έχουν ως στόχο να
συνεχίσει να ασκείται η δραστηριότητα της Θήρας χωρίς άλλους αδικαιολόγητους
περιορισμούς. Για να εξακολουθήσουμε να προσπαθούμε με αξιώσεις χρειαζόμαστε
τη συμπαράστασή σου, τη γνώση και την εμπειρία σου. Σου συνιστούμε να βρίσκε
σαι διαρκώς κοντά στον Σύλλογό σου, να ενημερώνεσαι, να ενημερώνεις γι' αυτά
που γίνονται στην περιοχή σου και να εκφράζεις την άποψή σου.

2.4. Που πάνε τα χρήματα των κυνηγών
2.4.1. Που πάνε τα χρήματα που πληρώνει ο κυνηγός για τις Κυνηγετικές
Οργανώσεις;

Που πάνε τα χρήματα που πληρώνουν οι κυνηγοί
για την ΚΟΜΑΘ και την ΚΣΕ

11 Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή

□ Βελτίωση ενδιαιτημάτων

□ Προγράμματα για τη διατήρηση της Θήρας (μελέτες, μετρήσεις κ.λπ) Π Ά μ εσ ες και έμμεσες ενισχύσεις Κ . Σ.για φιλοθηραματικές δράσεις
■ Λειτουργία και φιλοθηραματικά προγράμματα ΚΟΜ ΑΘ
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2.4.2. Που πάνε τα χρήματα που πληρώνει ο κυνηγός για το Κράτος;
Σ ε πολλές χώρες οι κυνηγοί, πέρα από τα χρήματα που διαχειρίζονται οι οργανώσεις
τους, πληρώνουν και στο κράτος ορισμένο ποσό.Το κράτος υποχρεούται να επενδύσει
τα χρήματα αυτά στη βελτίωση των συνθηκών άσκησης της Θήρας.
Στην Ελλάδα, ξεκινώντας από το παρελθόν, οι διατάξεις περί Θήρας του 1884 και του
Ί 928 δεν είχαν ως σκοπό την ανάπτυξη της θηρευτικής οικονομίας μέσω της αύξησης
των πληθυσμών των θηραμάτων. Σκοπός τους μάλλον ήταν η οικονομική εκμετάλ
λευση των κυνηγών. Στους κρατικούς προϋπολογισμούς και απολογισμούς η Θήρα
αναφερόταν μόνο στη στήλη των εσόδων. Ο Φιλ. Γεωργαντάς γράφει στα «Κυνηγετικά
Νέα» τον Νοέμβριο του 1931: «Οι τεταγμένοι να εναρμονίζωσι πάντας τους παράγο
ντας μιας χώρας προς το αληθές συμφέρον αυτής, τοιαύτην είχον αντίληψιν περί του
ουσιώδους τούτου παράγοντος, του κυνηγίου. Δι' αυτούς μίαν μόνον όψιν τούτο είχεν
ενδιαφέρουσαν, την άποψιν της φορολογικής εκμεταλλεύσεως, χωρίς να εξετάζηται,
ότι συν τη εκμεταλλεύσει ενυπάρχει και η υποχρέωσις και το καθήκον της μερίμνης και
περί του αντικειμένου της εκμετα λλεύσεω ς...». Έτσι, η ίδρυση Ειδικού Ταμείου Θήρας
για φιλοθηραματικούς σκοπούς αποτέλεσε πάγιο αίτημα των κυνηγών, το οποίο κατα
γράφεται από το 1926 στα συμπεράσματα του πρώτου τοπικού κυνηγετικού συνεδρίου
στη Οεσσαλονίκη.
Μια, εκ πρώτης όψεως, σοβαρή προσπάθεια για την ανάπτυξη της Θήρας ξεκίνησε
πολλά χρόνια αργότερα, το 1969, με τη δημιουργία του Κεφαλαίου Θήρας και την
πρόσ-ληψη θηροφυλάκων. Το 1970 το Υπουργείο Γεωργίας εισέπραξε από τους κυ
νηγούς 55.335.801 δρχ., τα δε έξοδα για τη Θήρα ήταν 53.378.500 δρχ., δηλαδή όσα
περίπου εισπράχθηκαν από τους κυνηγούς επέστρεφαν πάλι στους ίδιους, το ίδιο έτος
με φιλοθηραματικά έργα, όπως άλλωστε όριζε το Ν.Δ. 86/69. Συγκεκριμένα δαπανήθηκαν 14.155.000 δρχ. για τη θηροφυλακή, 18.486.000 δρχ. για τη θανάτωση αρπάγων,
20.044.500 δρχ. για τα εκτροφεία θηραμάτων και 693.000 δρχ. για λοιπά έξοδα.
Μετά από λίγα έτη, όμως, η συμφωνία αυτή μεταξύ κυνηγών και Κράτους παραβι
άστηκε. Από το 1976 υπάρχουν δημοσιεύματα στον κυνηγετικό τύπο σύμφωνα με τα
οποία τα χρήματα του Κεφαλαίου Θήρας δεν διατίθενται εξολοκλήρου για τον σκοπό
που εισπράχθηκαν, αλλά διοχετεύονται αλλού. Τότε βέβαια ήταν δύσκολες εποχές για
τη χώρα (χαρακτηριστικό είναι ότι το 1976 η τότε Κυνηγετική Ομοσπονδία Βόρειας Ελ
λάδας προσέφερε χρήματα για την αγορά πολεμικού σκάφους), οπότε ίσως να δικαιο
λογείται σε ένα βαθμό η στάση αυτή του Κράτους. Τι έγινε όμως τις επόμενες δεκαετίες
όταν επήλθε η ισορροπία;
Το θολό τοπίο στη διάθεση των χρημάτων των κυνηγών συνέχισε να υφίσταται μέχρι
που το Κράτος νομιμοποίησε την αυθαιρεσία του! Η αρχική διατύπωση της παραγρά
φου 1 του άρθρου 265 του Ν.Δ. 86/69 όριζε ότι: «Οι ως άνω πόροι διατίθενται προς
εκπλήρωσιν φιλοθηραματικών σκοπών και άσκησιν της θηραματικής πολιτικής, απαγορευομένης απολύτως της καθ' οιονδήποτε τρόπον διαθέσεως των πόρων ταύτης δι'
ετέρους σκοπούς». Το ανωτέρω εδάφιο αντικαταστάθηκε το 1988 (ν.Ί 790/1988) με το
εδάφιο: «Οι ως άνω πόροι διατίθενται με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, απο
κλειστικά για την εκπλήρωση φιλανθρωπικών σκοπών, την άσκηση της θηραματικής
πολιτικής και για την αντιμετώπιση δαπανών προστασίας από πυρκαγιές».
Κατά την νομοθετική μεταβολή του 1988 δεν λήφθηκε υπόψη, όμως, ότι στην παρά
γραφο 4 του άρθρου 265 του Ν.Δ. 86/69 επαναλαμβανόταν ότι: «Σκοπός του Κεφαλαί
ου Θήρας είναι η παροχή των οικονομικών δυνατοτήτων προς διατήρησιν, διαφύλαξιν
και αύξησιν του θηραματικού πλούτου της χώρας δια της λήψεως των ενδεδειγμένων
μέτρω ν...». Για να κατοχυρωθεί λοιπόν η αποσύνδεση της χρήσης των χρημάτων των
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κυνηγών από τον σκοπό για τον οποίο καταβάλονταν, έπρεπε να τροποποιηθεί αυτή η
διάταξη. Γι'αυτό συμπληρώθηκε το 1998 (ν. 2637/1998) ως εξής: «Σκοπός του Κεφαλαί
ου Θήρας είναι η παροχή των οικονομικών δυνατοτήτων προς διατήρηση, διαφύλαξη
και αύξηση των πληθυσμών των θηραμάτων και λοιπών ειδών της άγριας πανίδας κατά
περίπτωση δε και της αυτοφυούς χλωρίδας, καθώς και των βιοτόπων, δια της λήψεως
των ενδεδειγμένων μέτρω ν...». Στον απολογισμό των δραστηριοτήτων των Δασικών
Υπηρεσιών της περιόδου 1987-2001 αναφέρεται ότι τα έσοδα της Θήρας ανήρθαν σε
25.672.635.451 δρχ., τα δε έξοδα ανήρθαν σε 12.441.244.000 δρχ. (Πίνακας 4.1). Που
πήγαν οι υπόλοιπες 13.231.391.451 δρχ.;
Το 2003 υπήρξε μια τραγική εξέλιξη για την ελληνική Θήρα. Σύμφωνα με τον Νόμο
3208/2003 καταργείται το Κεφάλαιο Θήρας και τα χρήματα των κυνηγών, όπως και η
χρηματοδότηση δράσεων για τη Θήρα, εντάσσονται στον Ειδικό Φορέα Δασών. Στον Ν.
3208/2003 αναφέρεται ότι: «Οι πόροι του Ειδικού Φορέα Δασών διατίθενται αποκλει
στικά για την ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση του δασικού και θηραματικού πλού
του και γενικότερα της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας, απαγορευμένης της
διάθεσης των πόρων αυτών για άλλους σκοπούς». Τα χρήματα δηλαδή των κυνηγών
μπορούν να διοχετευτούν ακόμη και σε βιομηχανίες ξύλου!
Συμπέρασμα: Οι κυνηγοί ανέλαβαν, χωρίς να ερωτηθούν, την αποπληρωμή δαπανών
άσχετων με τη δραστηριότητά τους. Όσον αφορά τις 12.441.244.000 δρχ. οι οποίες
διατέθηκαν για τη Θήρα την περίοδο 1987-2001, αυτές φέρνουν στο νου τα λόγια του
στρατηγού Μακρυγιάννη: «Παρόλο που τρώνε όλα τα θηρία από εμάς, μένει και μαγιά».
Που επενδύθηκαν όμως τα χρήματα αυτά; Κυρίως στα εκτροφεία και στις Ελεγχόμενες
Κυνηγετικές Περιοχές, δηλαδή στη διατροφή τ η ς ... αλεπούς και στον ξενόφερτο τρόπο
κυνηγίου (αγγλιστί «put and take»).
Πίνακας 4.1. Εισπράξεις από τη Θήρα και αντίστοιχες δαπάνες στον τομέα της θηραματοπονίας
και ιχθυοπονίας την περίοδο 1987 - 2001. (Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί
μων).
Εισπράξεις (τέλη αδειών
Θήρας και εισπράξεις από τις
Ε.Κ.Π.) σε δρχ.

Δαπάνες Θηραματοπονίας
& ιχθυοπονίας γλυκέων
υδάτων σε δρχ.

Διαφορά

Έτος
1987

789.144.285

391.346.000

397.798.285

1988

849.082.155

499.703.000

349.379.155

1989

918.194.982

632.159.000

286.035.982

1990

954.410.860

638.216.000

316.194.860

1991

1.206.888.536

756.803.000

450.085.536

1992

1.707.357.659

843.701.000

863.656.659

1993

1.775.831.158

1.062.837.000

712.994.158

1994

2.014.044.053

1.336.881.000

677.163.053

1995

2.286.915.000

1.419.852.000

867.063.000

1996

2.438.914.598

1.305.484.000

1.133.430.598

1997

2.464.190.835

1.459.607.000

1.004.583.835

1998

2.344.034.985

386.741.000

1.957.293.985

1999

2.208.649.345

437.672.000

1.770.977.345

2000

1.680.982.000

432.927.000

1.248.055.000

2001

2.033.995.000

837.315.000

1.196.680.000

25.672.635.451

12.441.244.000

13.231.391.451

Σύνολο
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σε δρχ.

3.

Κυνηγετική φιΑοσοφίο και ηθική
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΚΟΥ
Δασολόγου Θηραματολόγου
ΠΕΡΙΚΛΗ ΜΠΙΡΤΣΑ
Δρ. Δασολόγου Θηραματολόγου
«Γό να είσαι κυνηγός. . . δεν αρκεί να διαθέτεις άδεια, όπλο και σκύλο ...
αλλά κυρίως σεβασμό, συνείδηση και γνώση»

3.1. Εισαγωγή
Το επιστημονικό όνομα του σημερινού ανθρώπου είναι Homo sapiens, δηλαδή άν
θρωπος ο σοφός. Αυτό σημαίνει πως το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του είναι η σοφία με
την οποία προσεγγίζει κάθε πτυχή της ζωής του. Με την ίδια σοφία που ο σημερινός
άνθρωπος εξυψώνει τη συνεύρεση των δύο φύλων από απλή αναπαραγωγική πράξη
σε έρωτα, με την ίδια σοφία αναβαθμίζει και τη θανάτωση του θηράματος από απλή
πράξη επιβίωσης σε κυνήγι.
Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται συνοπτικά η κυνηγετική φιλοσοφία, ιδιαίτερα υπό το
πρίσμα της μακραίωνης ελληνικής κυνηγετικής παράδοσης, και η επίδρασή της στη
διαμόρφωση της ηθικής του σύγχρονου Έλληνα κυνηγού.

3.2. Το κυνήγι ως δραστηριότητα του ανθρώπου
Σύμφωνα με τον Ortega (1942) ο ορισμός του κυνηγίου έχει παραμείνει αμετάβλητος
για χιλιάδες χρόνια. Το κυνήγι αποτελεί ανέκαθεν μέσο με το οποίο ο άνθρωπος αποκτά
οφέλη από την άγρια πανίδα. Έτσι, αν και ο άνθρωπος άρχισε να ασχολείται με τη γε
ωργία και την κτηνοτροφία πριν 12 χιλιετίες περίπου, ποτέ δεν έπαψε να είναι κυνηγός.
Χαρακτηριστικό είναι ότι μεταξύ μιας σκηνής κυνηγίου ελαφιού που ζωγράφιζε ο πα
λαιολιθικός άνθρωπος στη σπηλιά και ενός σύγχρονου κυνηγετικού πίνακα δεν υπάρχει
ουσιαστική διαφορά.
Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν το κυνήγι ως δώρο των θεών, του Απόλλωνα και της
Άρτεμης. Τα οφέλη του κυνηγιού για τον άνθρωπο καταγράφονται για πρώτη φορά
στο διδακτικό έργο «Κυνηγετικός» του Ξενοφώντα (430-354 π.Χ.) και συνοψίζονται ως
εξης:
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα οφέλη που προσφέρει το κυνήγι στον άνθρωπο
ξεπερνούν τα πλαίσια των αθλημάτων και γενικότερα των δραστηριοτήτων αναψυχής.
Χαρακτηριστικό είναι ότι σε έρευνες στις ΗΠΑ για το επίπεδο της ψυχαγωγίας που προ
σφέρουν οι υπαίθριες δραστηριότητες (κυνήγι, σκι, κολύμβηση, ψάρεμα κ.α.), οι κυνη
γοί δήλωσαν την υψηλότερη ικανοποίηση. Το ίδιο ακριβώς διαπιστώνεται παραστατικά
από τον Ξενοφώντα 2.500 χρόνια πριν: « ... όποιος δει λαγό την ώρα που τα σκυλιά
ακολουθούν τα ίχνη του, τον βρίσκουν, τον κυνηγούν και τον πιάνουν, θα ξεχάσει ότι
άλλο επιθυμεί».
Έτσι το κυνήγι αναδεικνύεται σε μια ιδιαίτερα πολυδιάστατη δραστηριότητα του
ανθρώπου.
Φίλε κυνηγέ ποτέ μην κάνεις το λάθος και χαρακτηρίσεις το κυνήγι ως «χόμπι», το
υποβαθμίζεις. Το κυνήγι δεν είναι μόνο «χόμπι» ούτε είναι μόνο χρήση γης, είναι και
τα δύο, είναι τρόπος ζωής.

3.3. Κατανοώντας την ελληνική κυνηγετική φιλοσοφία και παράδοση
Το αρχαιοελληνικό πνεύμα, με την τοποθέτηση του ιδεαλισμού πάνω από τον υλι
σμό, τίμησε ιδιαίτερα το κυνήγι. Αναλύοντας το χαρακτήρα και τις ιδιότητες που είχαν
αποδώσει οι αρχαίοι Έλληνες στη θεά προστάτιδα του κυνηγίου Άρτεμη, ο σύγχρονος
ερευνητής μπορεί να προσεγγίσει τη σημασία που είχε για τους Έλληνες το κυνήγι (Πί
νακας 3.1).
Πίνακας 3.1. Χαρακτήρας και ιδιότητες της θεάς Άρτεμης και η αντιστοιχία τους με τα
γνωρίσματα της δραστηριότητας του κυνηγίου και του θηράματος (εμπλουτισμένο από Ν.
Κυπρίδημο 2003).
Άρτεμη

Κυνήγι - θήραμα

Θηλυκή

Μη προβλέψιμο, μυστηριώδες, απόκρυφο, φευγαλέο

Παρθένα

Διεξάγεται στη φύση, ανυπότακτο

Νεαρή

Δηλώνει ζωτικότητα, εύρωστο, ατίθασο

Οπλισμένη

Επικίνδυνο εάν δεν τηρηθούν οι κανόνες, τιμωρία της φύσης

Συντροφιά με το
θήραμα

Ενέχει τη φροντίδα και την αγάπη προς το θήραμα

Επιπλέον ο ^ενοφώντας (430-354 π.Χ.), στο έργο του «Κυνηγετικός», αναδεικνύει το
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κυνήγι και ως άριστο μέσο διαπαιδαγώγησης των νέων. Δεν είναι τυχαίο ότι μυθικοί
ήρωες, όπως ο Οδυσσέας, ο Θησέας κ.α., απέκτησαν μεγάλη υπεροχή μαθητεύοντας
σχετικά με τα κυνήγια και την υπόλοιπη παιδεία κοντά στον Κένταυρο Χείρωνα, τον δά
σκαλο των κυνηγών. Η ιδιαίτερη αξία του κυνηγίου κατά τους αρχαίους Έλληνες εντο
πίζεται στη δυσκολία και στην επικινδυνότητά του. Μέσω του κυνηγίου εξετάζονται και
χαλυβδώνονται οι ψυχικές, πνευματικές και σωματικές ικανότητες. Χαρακτηριστική εί
ναι η αναφορά του Αθήναιου (2ος-3ος αιώνας μ.Χ.), σύμφωνα με τον οποίο οι Μακεδόνες
απέκλειαν από τα κοινά γεύματα εκείνους που δεν είχαν θηρεύσει κάπρο.
Η ίδια φιλοσοφία για το κυνήγι συνεχίζεται και τις επόμενες χιλιετίες. Στην υποδου
λωμένη Ελλάδα το κυνήγι παραμένει αναφαίρετο δικαίωμα, αναδεικνύεται δε επιπλέον
και σε σύμβολο ελευθερίας: Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, οι κλέφτες και αρμα
τολοί εξασκούν το κυνήγι όχι μόνο ως μέσο επιβίωσης, αλλά και ως δοκιμασία για την
ανάδειξη των πρωτοπαλίκαρων. Αντίθετα, στα φεουδαρχικά καθεστώτα της υπόλοιπης
Ευρώπης το κυνήγι αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα της άρχουσας τάξης.
Από τα παραπάνω σκιαγραφείται μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, σύμφωνα με την
οποία το κυνήγι είναι σημαντικό για τους Έλληνες επειδή αποτελεί μέσο διαπαιδαγώγη
σης, δοκιμής ικανοτήτων και σύμβολο ελευθερίας.
διαπαιδαγώγηση

δοκιμή ικανοτήτων

ελευθερία

Στη σύγχρονη Ελλάδα στοιχεία αυτής της κυνηγετικής φιλοσοφίας διατυπώθηκαν
από τους συνέδρους του 1ου Πανελλήνιου Κυνηγετικού Συνεδρίου το 1932. Η φιλοσο
φία αυτή φαίνεται να επηρέασε και τη διαμόρφωση του θηρευτικού συστήματος που
υπάρχει μέχρι και σήμερα στη χώρα μας, το οποίο από κοινωνιολογικής σκοπιάς είναι
το περισσότερο φιλελεύθερο στην Ευρώπη και χαρακτηρίζεται από πολλούς ως "ελεύ
θερο παραδοσιακό κυνήγι".
Κυνηγώ επειδή εκπαιδεύομαι, δοκιμάζω τις ικανότητές μου και νιώθω ελεύθερος.

3.4. «Μόλυνση» της κυνηγετικής φιλοσοφ ίας
Το πολιτιστικό αποτέλεσμα της κυνηγετικής φιλοσοφίας είχε αναγνωριστεί από τον
Ξενοφώντα μέχρι τον Ρούσβελτ και τον Λέοπολντ. Το αποτέλεσμα αυτό, όμως, κινδυ
νεύει συχνά να μολυνθεί από λανθασμένες αντιλήψεις ή από άστοχες ενέργειες, είτε
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των κυνηγών είτε των υπεύθυ
νων για τη χάραξη των θηρευ
τικών κανόνων. Το κυνήγι, ως
αρχέγονη δραστηριότητα, είναι
από τις πρώτες που οφείλουν να
αντισταθούν στην αλλοτρίωση
της σχέσης του ανθρώπου με τη
φύση και στην αλόγιστη είσοδο
και αδιάκριτη αποδοχή των πρό
τυπων της τεχνολογικής εξέλιξης.
Το κυνήγι αλλοτριώνεται και
χάνει τα πολιτιστικά του χαρα
κτηριστικά και τις θετικές του επιδράσεις στο πρόσωπο του κυνηγού, όταν μεταπίπτει
σε υπερθήρευση ή λαθροθήρα ή όταν διεξάγεται με τρόπους ή μέσα μη σύμφωνα με
τη φιλοσοφία του. Ειδικότερα:
Οι πρώτοι κυνηγοί δεν είχαν τη δυνατότητα να καρπωθούν πολλά θηράματα. Με την
εξέλιξη των μέσων θήρευσης και μεταφοράς, η συνακόλουθη δυνατότητα υπερθήρευσης κατέστη απειλή τόσο για τους πληθυσμούς των θηραμάτων όσο και για την κυνηγε
τική φιλοσοφία. Προέκταση της απειλής αυτής αποτελεί ο σημερινός εγκλωβισμός του
κυνηγού στην αφθονία των διαφόρων προϊόντων κυνηγετικών ειδών και στην τεχνολο
γία που έχει αναπτυχθεί στον τομέα αυτό. Βέβαια, περισσότερα και καλύτερα μέσα θή
ρευσης αποδίδουν στη βιομηχανία και έτσι αυξάνεται η οικονομική αξία του κυνηγίου.
Τι γίνεται όμως με την κυνηγετική φιλοσοφία; Τόσο ο ηθικός προσδιορισμός όσο και ο
επιστημονικός διαχωρισμός για το πόσα και ποια θα πρέπει να είναι τα μέσα θήρευσης
δεν είναι εύκολος. Ο κυνηγός πολλές φορές αδυνατεί να αντιληφθεί ότι το κυνήγι είναι
αρχέγονο Kat αταβιστικό και ότι η αξία του βρίσκεται στην αντίθεση με τη σύγχρονη
υπερκαταναλωτική κοινωνία. Ο «εκσυγχρονισμός» του λοιπόν, ομοιάζει να μεταφέρει
τη βιομηχανία στα δάση και τις λίμνες, εκεί όπου δεν έχει θέση. Χαρακτηριστικά παρα
δείγματα για την Ελλάδα είναι λ.χ. η χρήση βομβητή (μπίπερ) στο κυνήγι της μπεκάτσας
αντί για το παραδοσιακό κουδούνι στο σκύλο, η παράνομη χρήση ηλεκτρονικών ηχομιμητικών συσκευών (μηχανάκια) ή η ασύρματη επικοινωνία μεταξύ κυνηγών στο ομα
δικό κυνήγι, η παράνομη χρήση πεντάσφαιρων αυτογεμών όπλων ή χρήση προβολέων
τη νύχτα, η εγκατάλειψη κάθε προσπάθειας αυτοδύναμου προσανατολισμού λόγω της
χρήσης δορυφορικών συστημάτων (GPS), η αποφυγή κάθε πεζοπορίας και η συνεχής
μετακίνηση με τετρακίνητα οχήματα στο ευρύτατο πλέον δασικό οδικό δίκτυο κ.λπ.
Για τον Έλληνα κυνηγό, ο σκύλος με το κουδουνάκι, ιδίως ο ελληνικός ή κρητικός
ιχνηλάτης, το δίκανο και ιδίως το
πλαγιόκαννο στον ώμο, η δερμά
τινη φυσιγγιοθήκη στη μέση, η
σεμνή και χρηστική ενδυμασία,
η εκτεταμένη πεζοπορία και η
.0
παροχή εύλογων ευκαιριών επι
βίωσης στο θήραμα, δίνουν την
ξεχωριστή εκείνη αίσθηση που
ανταποκρίνεται στην ελληνική
κυνηγετική φιλοσοφία. Αυτό δεν
σημαίνει ότι οποιαδήποτε πα
* -Λ -* " * ρέκκλιση ή προσπάθεια εξατο«>.
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μικευμένης βελτίωσης του εξοπλισμού είναι καταδικαστέα. Όμως ορισμένα πράγματα
όπως λ.χ. τα εξεζητημένης «πολεμικής παραλλαγής» ρούχα, η υπερβολική χρήση ηλε
κτρονικών ή άλλων τεχνολογικών βοηθημάτων, η αποφυγή της πεζοπορίας ή η χρήση
φυλών κυνηγετικών σκύλων που δεν «δένουν» με την ελληνική ύπαιθρο, κάθε άλλο
παρά προάγουν την ελληνική κυνηγετική φιλοσοφία.
Ένα άλλο είδος ασύμβατο με την κυνηγετική φιλοσοφία αποτελεί η εμπορευματοποίηση της «κυνηγετικής πληροφορίας». Η γνώση του που βρίσκονται οι καλοί κυνηγό
τοποι και οι ικανοποιητικοί θηραματικοί πληθυσμοί είναι μια πολύ προσωπική μορφή
γνώσης που στηρίζεται στην επίπονη ατομική έρευνα και εμπειρία του κτήτορά της και
μεταδίδεται από φίλο σε φίλο, από σύντροφο σε σύντροφο, σε ένδειξη καλής θέλησης.
Όταν η «γνώση» αυτή, ανεξάρτητα από την αλήθεια ή αναλήθειά της, πλασάρεται για
εμπορικούς λόγους από κυνηγετικά καταστήματα ή από τις στήλες εντύπων σαν ένα εί
δος «υπηρεσίας κοινής ωφέλειας», αυτό αμβλύνει τη διάθεση έρευνας και αναζήτησης
και αποπροσωποποιεί έτσι, ένα από τα πιο βασικά στοιχεία της τέχνης του κυνηγίου και
της κυνηγετικής φιλοσοφίας.
Φίλε κυνηγέ μάθε να «γεύεσαι» το κυνήγι μέσω της φιλοσοφίας των προγόνων
σου. Διατήρησε και μετάδωσε την αντίληψη αυτή στους συντρόφους σου.
Εκτός από τους κυνηγούς, λάθη κάνουν και οι διαχειριστές του κυνηγίου. Στην Ελλά
δα η πτυχή αυτή έρχεται στο προσκήνιο με τη διαχειριστικά αδικαιολόγητη και ιστορικά
ασύμβατη ολοκληρωτική απαγόρευση ορισμένων παραδοσιακών μέσων, τρόπων, τό
πων και χρόνων κυνηγίου καθώς και με ορισμένες άστοχες και ανεπιτυχείς προσπάθειες
αύξησης των θηραματικών πληθυσμών με την απελευθέρωση ακατάλληλα εκτρεφόμε
νων θηραμάτων. Ενδεικτικά επισημαίνουμε:
- Η ιερακοθηρία και η τοξοθηρία αναπτύχθηκαν και ασκήθηκαν κατ' εξοχήν στην
Ελλάδα, όπου σήμερα απαγορεύονται χωρίς καμιά αιτιολόγηση, ενώ ασκούνται σε όλη
την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου οι τέχνες αυτές στο παρελθόν μεταδόθηκαν, σε μεγάλο
βαθμό, από τη χώρα μας. Σημειωτέον ότι η θηραματική κάρπωση με τους ιδιαίτερα
δύσκολους αυτούς τρόπους Θήρας είναι μηδαμινή, ενώ αντίστροφα μεγάλη είναι η
εθιμική και αθλητική τους αξία.
- Η πολιτική της στείρας διαχείρισης του κυνηγίου με υπερβολικές και αλόγιστα γενικευμένες τοπικές και χρονικές απαγορεύσεις, αφού εφαρμόστηκε επί πολλές δεκαετίες
χωρίς αποτέλεσμα ή ορθότερα με αρνητικό αποτέλεσμα, έχει οριστικά χρεωκοπήσει.
Το ποσοστό της απαγορευμένης στο κυνήγι συνολικής επιφάνειας της ελληνικής επι
κράτειας ξεπερνά σήμερα κατά πολύ τα αντίστοιχα ποσοστά οποιασδήποτε άλλης
ευρωπαϊκής χώρας.
- Στην προσπάθεια αύξησης
των κυνηγετικών ευκαιριών με
την απελευθέρωση εκτρεφό
μενων θηραμάτων, δεν γίνεται
πολλές φορές αντιληπτό ότι: α)
Η πολιτιστική αξία της υπενθύμισης της εθνικής ταυτότητας και
της φυσικής ιστορίας του τόπου
χάνεται, ιδίως όταν απελευθερώ
νονται ξενικά είδη και υβρίδια.
Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η
απελευθέρωση
νησιώτικης
πέρδικας στις κρατικές ελεγχό
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μενες κυνηγετικές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, δηλαδή εκτός της γεωγραφικής
εξάπλωσης του είδους, β) Η πολιτιστική αξία της υπενθύμισης ότι ο άνθρωπος εξαρτάται από την τροφική αλυσίδα χάνεται, όταν ο κυνηγότοπος τείνει να χαρακτηριστεί
ως «ανίκανος» για αυτοδύναμη παραγωγή θηραμάτων, ο δε κυνηγός μετατρέπεται σε
«υβρίδιο» κυνηγού και κτηνοτρόφου. γ) Οι αξίες της κυνηγετικής αγωγής και η ευαισθη
σία απέναντι στη φύση δεν καλλιεργούνται με την κάρπωση προϊόντων βεβιασμένων
μαζικών εκτροφών, όπου προέχει η οικονομική απόδοση της εκάστοτε εκτροφής.
αλόγιστη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων
(μπίπερ, ηχσμιμητικές συσκευές)

ευρεία διοχέτευση «κυνηγετικών
πληροφοριών»

λαθροθήρα και
υπερθήρευση

^

«μόλυνση» της
κυνηγετικής

ΐ

Χ

απελευθερώσεις θηραμάτων για
άμεση κάρπωση (put and take)

αλόγιστη χρήση γενικευμένων
τοπικών και χρονικών απαγορεύσεων
ως αποκλειστικό διαχειριστικό μέτρο

καθολική απαγόρευση παραδοσιακών
τρόπων και μέσων κυνηγίου
(γεράκια, τόξο, ξόβεργα)

Φίλε κυνηγέ, προβληματίσου βαθιά με τις παραπάνω σκέψεις και προσπάθησε να
ξεριζώσεις τη «μόλυνση» της κυνηγετικής φιλοσοφίας που υπάρχει γύρω σου, ίσως
και μέσα σου.
Έρευνες έχουν αποδείξει πως οι κάτοικοι των αστικών κέντρων δεν έχουν σαφή αντί
ληψη και γνώση για τη δραστηριότητα του κυνηγίου με αποτέλεσμα συχνά από άγνοια
να εκφράζονται αρνητικά για το κυνήγι. Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι Έλληνες ζουν
σήμερα σε αστικά κέντρα, αποκτά πλέον μεγάλη σημασία η δημόσια εικόνα του κυνη
γού.
Φίλε κυνηγέ, εσύ είσαι υπεύθυνος, σε μεγάλο βαθμό, για τη διαμόρφωση της άπο
ψης των συμπολιτών σου σχετικά με το κυνήγι.

3.5. Κυνηγετική ηθική
Η ηθική του κυνηγού, δηλαδή η συμπεριφορά του σε κάθε πτυχή της κυνηγετικής
δραστηριότητας αλλά και της ζωής του γενικότερα, θα πρέπει να είναι τέτοια που να
συνάδει και να προωθεί την ελληνική κυνηγετική φιλοσοφία, όπως διατυπώθηκε παρα
πάνω. Η σύνταξη και του πιο αναλυτικού κώδικα κυνηγετικής δεοντολογίας δεν μπορεί
παρά να έχει κενά. Είναι αναγκαία όμως η καταγραφή ορισμένων βασικών αρχών, δε
δομένου ότι η τήρηση των νόμων με καταναγκαστικό τρόπο αποτελεί την έσχατη λύση.
Αυτό που πρέπει πρωτίστως να οδηγεί τον Έλληνα κυνηγό στην υιοθέτηση της ορθής
συμπεριφοράς είναι η υπευθυνότητα και το φιλότιμο.
Πριν από 30 χρόνια ο αείμνηστος Ελευθέριος Συνοδινός, σε έκδοση του Υπουργείου
Γεωργίας, κατέγραψε με τον λεγόμενο «Ιπποτικό Κώδικα του Κυνηγού», ο οποίος απη-

χούσετην εμπειρία και τις συμβουλές παλαιοτέρων κυνηγών. Αυτές εμπλουτίστηκαν και
παρατίθενται ακολούθως ως μια σειρά πολύτιμων κανόνων κυνηγετικής δεοντολογίας.
Φ ίλε κυνηγέ:
• Η φύση είναι το σπίτι σου, συνεπώς να τη σέβεσαι και να την προστατεύεις.
• Προσοχή στις πυρκαγιές: Ειδοποίησε άμεσα για κάθε εστία φωτιάς που αντιλαμ
βάνεσαι. Να συμμετέχεις στα προγράμματα εθελοντικής δασοπροστασίας και
δασοπυρόσβεσης των κυνηγετικών οργανώσεων. Μην ανάβεις φωτιά εάν δεν είναι
απολύτως αναγκαίο. Πρόσεχε τη θέση που θα ανάψεις τη φωτιά ώστε να αποκλείεται
η περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς. Προτού αναχωρήσεις, σβήσε τη φωτιά με νερό ή
καθαρό χώμα και βεβαιώσου πάντοτε πως η φωτιά έχει σβησθεί τελείως. Να σβήνεις
επιμελώς τα σπίρτα και τα υπολείμματα των τσιγάρων.
• Μάζεψε τους άδειους κάλυκες, βοηθάς το περιβάλλον και επιπλέον δεν γίνεται ενο
χλητική η δράση σου σε άλλους χρήστες του κυνηγοτόπου.
ο Προς τους συναδέλφους σου κυνηγούς να φέρεσαι πάντοτε ευγενικά. Να μην εμπο
δίζεις ποτέ το δρόμο στους άλλους και να μην μετατρέπεις το κυνήγι σε αγώνα ταχύ
τητας, ποιος θα φτάσει πρώτος το θήραμα. Μην παρενοχλείς την ησυχία των καρτε
ριών ή την προτεραιότητα εκλογής ενός κυνηγού, ο οποίος έφτασε πριν από εσένα
στον κυνηγότοπο. Μην πλησιάζεις κοντά σε άλλους κυνηγούς που ήδη ψάχνουν ένα
μέρος, μην αναμιγνύεσαι στην ξένη παγάνα, απόδωσε αμέσως το θήραμα που χτύ
πησες με τη συμβολή ξένου σκύλου, απόφευγε κάθε λογομαχία, μην κάνεις αυτό που
δεν θέλεις να σου κάνουν.
ο Να σέβεσαι πάντοτε τον γηραιότερο κυνηγό. Εάν είσαι ικανός να τον καταστήσεις
φίλο σου, θα ωφεληθείς πολλά χρήσιμα πράγματα διδασκόμενος από την πείρα του.
° Να βοηθάς πάντοτε τον συνάδελφό σου κυνηγό σε περίπτωση ανάγκης, έστω και αν
αυτό σημαίνει την απώλεια της κυνηγετικής σου ημέρας.
• Να αποφεύγεις πάντα, έστω και εάν έχεις δίκιο, φιλονικία για την κυριότητα ενός χτυ
πημένου θηράματος. Θα δώσεις στον ανταγωνιστή σου την ικανοποίηση να επιστρέ
φει στο σπίτι του με θήραμα, αλλά θα παραμείνει σε αυτόν η ενδόμυχη γνώση ότι δεν
είχε δικαίωμα στο θήραμα αυτό.
• Με τη συμβουλή και το παράδειγμά σου, στήριξε την εκπαίδευση και την καλή συμπε
ριφορά των νέων κυνηγών.
• Να σέβεσαι πάντοτε το θήραμα. Αποτελείωσε το πληγωμένο θήραμα με τον πιο
ανώδυνο τρόπο. Η θριαμβευτική επίδειξη (λ.χ. στο καπό του αυτοκινήτου) αποτελεί
ασέβεια προς το νεκρό θήραμα και συμπεριφορά προκλητική που δεν συνάδει στον
Έλληνα κυνηγό.
• Μη συγχέεις την ποσότητα με την ποιότητα! Οποιος σκοτώνει περισσότερα θηράματα
δεν είναι και ο καλύτερος κυνηγός.
• Μην χρησιμοποιείς το κυνήγι για κερδοσκοπικούς λόγους.
° Μην εξαντλείς τους κυνηγετικούς πόρους του κυνηγοτόπου σου, να κατανέμεις τη
δραστηριότητά σου σε περισσότερες περιοχές, να αφήνεις πάντα ακυνήγητα ορισμέ
να άτομα του κοπαδιού, να σκέφτεσαι το μέλλον, την επόμενη χρονιά.
• Να είσαι σίγουρος για το στόχο πριν πυροβολήσεις: Ο πυροβολισμός προστατευόμενου είδους - έστω και κατά λάθος - δεν είναι αντάξιος ενός κυνηγού. Μην πυροβολείς
όταν δεν είσαι βέβαιος ότι μπορείς να περισυλλέξεις το χτυπημένο θήραμα.
®Μην πυροβολείς σε μακρινές αποστάσεις, το πολύ-πολύ να τραυματίσεις το θήραμα,
ενώ αυτό θα υποφέρει.
• Αναζήτησε συστηματικά το πληγωμένο ή το νεκρό θήραμα. Μην αφήνεις να γίνει
βορά των αρπάγων.
• Μην χτυπάς θηράματα που δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα σωματικά, ιδίως στην περί
πτωση του αγριόχοιρου και του λαγού.
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• Μην κυνηγάς όταν οι κακές καιρικές συνθήκες κάνουν το θήραμα να μην μπορεί να
αμυνθεί και μετατρέπουντο κυνήγι σε απλή διαδικασία εκτέλεσης. Αντίθετα βοήθησε
κάθε άγριο ζώο να επιβιώσει από τις αντίξοες συνθήκες.
• Γίνε εξειδικευμένος κυνηγός: Γνώρισε όσο γίνεται καλύτερα τη βιολογία και τις συνή
θειες των ειδών της άγριας πανίδας, τους νόμους και τους κανονισμούς. Κατανόησε
τις ανάγκες διατήρησης τόσο των μεταναστευτικών όσο και των επιδημητικών και
ενδημικών ειδών. Τα θηλυκά άτομα σε ορισμένα είδη, όπως στο φασιανό και τον αγρι
όχοιρο, είναι πολύ σημαντικά για τη διατήρηση των πληθυσμών. Προσπάθησε λοιπόν
να μην τα χτυπάς, οι απόγονοί τους θα αυξήσουν περισσότερο την κάρπωση.
• Γίνε υπεύθυνος κυνηγός: Όποτε έχεις την ευκαιρία, να συμμετέχεις σε επιστημονικές
έρευνες που αφορούν το θήραμα και να συμπληρώνεις τακτικά και προσεκτικά τα
σχετικά ερωτηματολόγια (λ.χ. ΑΡΤΕΜ ΙΣ). Να αναφέρεις περιπτώσεις όπου συνάντη
σες άρρωστα ή δηλητηριασμένα θηράματα. Το μέλλον του κυνηγίου εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία σου αυτή.
• Να επιστρέφεις τα δαχτυλίδια που βρίσκεις και αφαιρείς από τα πουλιά.
• Αναγνώρισε το ρόλο των αρπάγων (αλεπού, λύκος, γεράκια, αετοί κ,λπ.), αρνητικό και
θετικό, και πάρε μέρος στα συγκροτούμενα από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους υπό
την εποπτεία των Δασικών Αρχών συνεργεία για τον έλεγχο των πληθυσμών τους,
όταν προκαλούν πρόβλημα.
• Να αποφεύγεις την ενόχληση των ειδών της άγριας πανίδας κατά την περίοδο της
αναπαραγωγής.
• Να σέβεσαι και να απαιτείς να σέβονται τον νόμο, δημιουργήθηκε για το συμφέρον
όλων και συνεπώς και για το δικό σου συμφέρον.
• Να συμμετέχεις ενεργά στη μάχη ενάντια στη λαθροθήρα. Ο λαθροθήρας είναι κλέ
φτης του θηραματικού και φυσικού πλούτου της περιοχής σου.
• Να έχεις πάντα πάνω σου την κυνηγετική άδεια, το δελτίο κατοχής όπλου και τη βε
βαίωση ασφάλισής σου.
• Βοήθησε τις κυνηγετικές οργανώσεις στην προστασία και βελτίωση των ενδιαιτημά
των της άγριας πανίδας.
• Σεβάσου αυτούς που σε υποδέχονται στη γη τους. Μην περιφρονείς την περιουσία
του άλλου. Μην ξεχνάς να ξανακλείνεις τους φράκτες, μην τρομάζεις τα οικόσιτα ζώα.
Σεβάσου τις καλλιέργειες.
• Μην πυροβολείς στα καλώδια του ηλεκτρικού και του τηλεφώνου - μια βολή αρκεί για
να γίνει ζημιά.
• Σεβάσου τις ενδεικτικές πινακίδες. Όταν τις μετατρέπεις σε στόχους, κάνεις μια ανό
ητη πράξη που εκθέτει το σύνολο του κυνηγετικού κόσμου, αμαυρώνει τη δημόσια
εικόνα του κυνηγού και επιπλέον μπορεί να σου κοστίσει ακριβά.
• Σεβάσου τους άλλους χρήστες της φύσης, αλλά και αυτούς που απλώς την παρατη
ρούν.
• Κοντά σε κατοικημένες περιοχές, να συμμορφώνεσαι με τους κανόνες καλής συμπε
ριφοράς και ασφάλειας και να σέβεσαι όσο γίνεται περισσότερο την ησυχία των
κατοίκων.
• Προσπάθησε οι σκύλοι σου να μη γίνονται άγριοι και ανυπάκουοι και να μην προκα
λούν προβλήματα στους συγκυνηγούς σου, σε τρίτους ή σε άλλα σκυλιά. Κράτησε
τους με λουρί στους δρόμους και στα μονοπάτια.
Κανόνες ασφαλείας
• Όλα τα όπλα πρέπει να είναι ελεγμένα και συντηρημένα από εσάς. Επιπλέον, μια φορά
το χρόνο ή σε περιπτώσεις ειδικών προβλημάτων, από τα χέρια ενός επαγγελματία.
• Κατά τη μεταφορά με το αυτοκίνητο τα όπλα πρέπει όχι μόνο να είναι άδεια, αλλά και
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υποχρεωτικά "λυμένα" και σε θήκη.
• Τα φυσίγγια φυλάσσονται σε διαφορετικό σημείο από τα όπλα και μάλιστα σε μέρος
που κλειδώνει.
• Γεμάτο όπλο στο σπίτι σημαίνει εγκληματική αδιαφορία απέναντι στα παιδιά σου και
στους συγγενείς σου. Στο σπίτι, τα όπλα είναι λυμένα και φυλάσσονται σε ασφαλές
σημείο.
ο Να θεωρείς πάντοτε ότι ένα δεμένο όπλο είναι γεμάτο, όποιες κι αν είναι οι συνθή
κες.
• Μην αφήνεις ποτέ, ούτε για λίγα λεπτά, γεμάτο όπλο στηριγμένο σε δέντρο, κάτω απ'
τον ήλιο, μέσα σε αυτοκίνητο κ.λπ.
• Για να περάσεις ένα φράκτη ή ένα εμπόδιο, άδειασε υποχρεωτικά το όπλο σου.
• Μη σημαδεύεις ποτέ με το όπλο - ακόμη και άδειο - στην κατεύθυνση ενός άλλου
προσώπου, ούτε καν και με όπλο παιχνίδι.
• Έπειτα από ένα δύσκολο πέρασμα ή μια πτώση, ρίξε μια ματιά στο εσωτερικό της
κάνης: Το χιόνι, τα φύλλα ή το χώμα που μπορεί να έχει εισχωρήσει ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη κατά τον πυροβολισμό.
®Μην κρατάς ποτέ το όπλο σου οριζόντια, αλλά πάντοτε με την κάνη προς τον ουρα
νό.
• Κατά τη διάρκεια του κυνηγίου μην κρατάς το δάκτυλο στη σκανδάλη.
• Χρησιμοποίησε το κατάλληλο για κάθε όπλο φυσίγγι.
• Μην εμπιστεύεσαι ποτέ την ασφάλεια.
• Κατά τη διάρκεια του κυνηγίου αφαίρεσε τον αορτήρα από το τουφέκι: μπορεί να γίνει
αιτία ατυχήματος.
• Όταν κλείνεις το τουφέκι σου, κράτα πάντα τις κάννες προς το έδαφος και ανέβαζε το
κοντάκι - όχι το αντίθετο.
• Ποτέ μην πυροβολείς, αν δεν έχεις κάνει απόλυτα βέβαιη αναγνώριση του στόχου. Ας
χαθεί ένα θήραμα αντί να χαθεί ένας άνθρωπος!
• Κατά το κυνήγι σε πυκνές ή δασοσκεπείς εκτάσεις φόρα υποχρεωτικά καπέλο και γι
λέκο έντονου κόκκινου χρώματος και ζήτα επίμονα από τα μέλη της παρέας σου να
κάνουν το ίδιο. Μη συμμετέχεις σε παρέες που δεν τηρούν αυτόν τον κανόνα.
• Ποτέ μην πυροβολείς προς ένα θάμνο: δεν ξέρεις τι κρύβεται πίσω του.
• Ποτέ μην πυροβολείς στην κατεύθυνση ενός ατόμου, έστω και αν φαίνεται να είναι
αρκετά εκτός βεληνεκούς.
• Αν κυνηγάς με μονόβολα ή δράμια: Προσοχή στους εξοστρακισμούς σε παγωμένο
έδαφος, χαλίκι, επιφάνειες νερού, κορμούς δέντρων κ.λπ. Να βεβαιώνεσαι ότι η τουφεκιά σου θα καταλήξει στο έδαφος. Ποτέ μην πυροβολείς με μονόβολο ή δράμια
πάνω από τη γραμμή του ορίζοντα.
• Πολύ πριν από την απόκτηση της άδειας Θήρας, πρέπει να αρχίζει η μύηση του υπο
ψήφιου κυνηγού στον χειρισμό του όπλου υπό την άμεση εποπτεία έμπειρου κυνη
γού σε κατάλληλο χώρο.
• Η επαφή του υποψήφιου κυνηγού με τις σκοπευτικές εκδηλώσεις των κυνηγετικών
συλλόγων επιτρέπει την απόκτηση καλών αντανακλαστικών και αυτοκυριαρχίας
κατά τη σκόπευση.
Συμπερασματικά, το κυνήγι είναι μια πανάρχαια δραστηριότητα, που γεννήθηκε
μαζί με τον άνθρωπο στην αυγή της δημιουργίας του ορατού κόσμου που μας πε
ριβάλλει. Είναι ένα δώρο της φύσης προς κάθε έμβιο ον, με τη χρήση του οποίου
εξασφαλίζεται τελικά και η ίδια η διαιώνιση των ειδών. Ο άνθρωπος, ως λογικό και
υπέρτερο ον, καλείται, ασκώντας τη Θήρα, να συμμετέχει σε μια ορθολογική δια
χείριση, αντλώντας διδάγματα από την παράδοση αλλά και κάνοντας χρήση των
46

σύγχρονων επιστημονικών διαχειριστικών μεθόδων, προκειμένου να εξισορροπήσει
τις επιπτώσεις της εισβολής των τεχνολογικών εξελίξεων στο φυσικό περιβάλλον.
Η κυνηγετική δραστηριότητα, κάτω από αυτές τις συνθήκες, μπορεί και πρέπει να συ
νοδεύει την εξέλιξη του ανθρώπου αρμονικά και καθοριστικά για τη συνέχιση της ζωής,
όπως συμβαίνει εδώ και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια.

Κυνηγός μαζί με το σκύλο του επιστρέφει από το κυνήγι φορτωμένος με τα θηράματά του,
έναν λαγό και μια αλεπού, κρεμασμένα από ένα ραβδί που μεταφέρει στον ώμο του. Εσωτερικό
αττικής κύλικας των μέσων του 6ουαιώνος π.Χ. Βρετανικό Μουσείο.

4.

Ανάλυση του νομοθετικού
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για το κυνήγι
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΝΙ ΚΟΛΑ ΙΔΗ

Δικηγόρου, Επιστ. Συνεργ. Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Σύμφωνα με το άρθρο 251 του ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικος», το κυνήγι
επιτρέπεται να ασκείται ως άθλημα καθόλη την Επικράτεια με βάση τις διατάξεις του
ανωτέρω Κώδικα. Ειδικά όσον αφορά τη Θήρα των πτερωτών, ιδιαίτερες ρυθμίσεις δια
λαμβάνει η αριθ. 414985/1985 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β'757/16.12.1985) για
τα «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
Ο κυνηγός πρέπει να είναι ευσυνείδητος, συνετός και νομοταγής. Πρέπει να είναι
οικολόγος και προστάτης όλων των ειδών της άγριας πανίδας, να απολαμβάνει τους
καρπούς του φυσικού περιβάλλοντος, ταυτόχρονα όμως να επωμίζεται τις ευθύνες και
να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του.
Γενικά ο κυνηγός πρέπει:
► να σέβεται όλα τα όργανα ελέγχου (θηροφύλακες, αστυνομικούς κλπ.) που επο
πτεύουν τους χώρους του κυνηγίου. Ο κυνηγός συνεργάζεται με τα όργανα, δεν
αντιδρά και δεν αντιστέκεται στη νόμιμη διαδικασία ελέγχου. Είναι υποχρεωμένος
να επιδεικνύει την άδεια Θήρας, την άδεια κατοχής του κυνηγετικού του όπλου, τα
έγγραφα υγείας και κατοχής των σκυλιών του, να δεχθεί τον έλεγχο στο κυνηγετικό
του όπλο, στο κυνηγετικό του σακίδιο και στο αυτοκίνητό του, καθώς επίσης και
σωματικό έλεγχο.
► να σέβεται το μόχθο του αγρότη, την κινητή και ακίνητη περιουσία του, τη σοδειά
του και να μη λογομαχεί μαζί του.
► να σέβεται τα δάση και κάθε φυσικό ενδιαίτημα που προσφέρει στέγη και τροφή
στα θηράματα.
► να σέβεται την προτεραιότητα, το καρτέρι του άλλου κυνηγού και ιδιαίτερα τους
γηραιότερους.
► να μη λογομαχεί για τη κυριότητα του θηράματος. Μπορεί μεν ο νόμος να ορίζει ότι
το δικαιούται αυτός που το πυροβόλησε και το πήρε στην κατοχή του, το έθιμο όμως
και η κυνηγετική δεοντολογία
επιβάλλουν την απόδοση του
θηράματος αυτού στον κυνη
γό, του οποίου το κυνηγετικό
σκυλί το καταδίωξε, ή στον
κυνηγό που το τραυμάτισε,
αφού αυτός παραδώσει τα
φυσίγγια στον κυνηγό που το
πυροβόλησε και το κατέβαλε.
Το σωστό είναι αυτό και είναι
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ζήτημα τιμής για καυε κυνηγό να τηρησει το εοιμο. /\ν αρνειιαι, jiupu ιην tuYtνική υπόδειξη που του γίνεται, οι ύβρεις δεν ωφελούν. Αποφύγετε κάθε διένεξη
και συνεχίστε το κυνήγι σας. Ας μείνει το πρόβλημα στη δική του ψυχή και όχι στη
δική σας.
► να βοηθά πάντα το συνάδελφό του, όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση, κι ας χάσει μια
κυνηγετική εξόρμηση.
► να μην πυροβολεί τα θηράματα την ώρα που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα (λ.χ. πίνουν
νερό). Πάντα πρέπει να δίνεται στο θήραμα η δυνατότητα αντίδρασης.
► όταν συναντήσει κοπάδι αποδημητικών να κάνει ορθολογική χρήση, να μην χτυπάει
αλόγιστα. Ο νόμος ορίζει κάθε χρόνο τον αριθμό θηραμάτων που επιτρέπεται να
θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξ οδό του.
► να μην πυροβολεί σε νεαρά θηράματα και να αποφεύγει κατά κανόνα τα θηλυκά,
γιατί αυτά διαιωνίζουν τα είδη τους.
► να μην κομπάζει για τα κυνηγετικά του κατορθώματα ούτε να επιδεικνύει τα θηρά
ματα στην οποιαδήποτε μεταφορά τους. Εκτός του ότι το τελευταίο είναι παράνομο,
αποτελεί και πρόκληση στο δημόσιο αίσθημα.

4 .1 . Το κυνηγετικό όπλο
Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 252 ν.δ. 86/1969, άρθρο 4 Κ.Υ.Α.414985/1985 και άρθρο
1 ν. 2160/1993) το κυνήγι ασκείται με κυνηγετικό επωμιζόμενο όπλο, που έχει συνολικό
μήκος τουλάχιστον ενός (1) μέτρου, σταθερό κοντάκι, έχει το εσωτερικό της κάνης λείο
και όχι ραβδωτό και είναι μονόκανο, δίκανο ή επαναληπτική ή ημιαυτόματη καραμπίνα,
η οποία φέρει μέχρι τρία φυσίγγια συνολικά, από τα οποία το ένα είναι στη θαλάμη και
τα δύο στην αποθήκη. Κυνηγετικό όπλο θεωρείται και το λειόκανο όπλο μικρού δια
μετρήματος, τύπου Flobert. Ο κάθε συνετός κυνηγός πρέπει να αντιμετωπίζει το όπλο
του όχι σαν άψυχο αντικείμενο, αλλά σαν σύντροφο που θέλει ειδική μεταχείριση. Αν
το παραμελήσει ή το αγνοήσει θα γίνει εχθρός του και πρόξενος θλιβερών ατυχημάτων
στον ίδιο, στους φίλους του, στα μέλη της οικογένειάς του ή τρίτους.
Ο κυνηγός κατά την κατοχή, χρήση και μεταφορά του όπλου του πρέπει:
► να διατηρεί το όπλο του σε άριστη κατάσταση και αν διαπιστώσει κάποια βλάβη
αμέσως να το πάει στον οπλουργό.
► να προσέχει πάντα οι κάνες του όπλου του να μην είναι φραγμένες από ξένα αντικείμενα(λάσπη, χώμα κλπ.) γιατί υπάρχει κίνδυνος εκπυρσοκρότησης.
► να μην ελέγχει ποτέ τις κάνες από το στόμιό τους,
► να μη μεταχειρίζεται το όπλο σαν ραβδί για να παραμερίζει χαμόκλαδα ή σαν μπα
στούνι, ακουμπώντας πάνω στις κάνες,
► να αδειάζει το όπλο όταν πηδάει χαντάκια ή φράκτες ή διασχίζει ανώμαλα και δύ
σβατα μέρη,
► να μη στρέφει το όπλο εναντίον άλλων προσώπων και, όταν το επωμίζει για βολή, να
έχει τέλεια ορατότητα του στόχου και απόλυτη βεβαιότητα για την απουσία ανθρώ
που ή σκύλου από το πεδίο,
► να «σπάζει» το όπλο του (δίκανο) ή να βγάζει το φυσίγγι από τη θαλάμη (μονόκανοκαραμπίνα), όταν συναντιέται στο κυνήγι με άλλους κυνηγούς για ολιγόλεπτη στάση
ή για ξεκούραση,
► να μεταφέρει το όπλο λυμένο και εντός θήκης, όταν χρησιμοποιεί μεταφορικό μέσο,
► να φυλάσσει το όπλο και τα φυσίγγια σε ασφαλές μέρος μέσα στο σπίτι και μάλιστα
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σε χωριστά σημεία, μα
κριά από την περιέργεια
των παιδιών, τη φωτιά
και την υγρασία και να
λαμβάνει τα αναγκαία
μέτρα για την ασφαλή
φύλαξη. Σ ε διαφορετική
περίπτωση τιμωρείται με
φυλάκιση μέχρις ενός (1)
χρόνου (άρθρο 8 παρ.5
ν.2168/1993), ανάκληση
της άδειας κατοχής του
όπλου και των άλλων όπλων που τυχόν κατέχει, στέρηση της άδειας κυνηγίου για πέ
ντε (5) χρόνια καθώς και της δυνατότητάς του να αγοράσει άλλο κυνηγετικό όπλο.
► να μη παραχωρεί το κυνηγετικό του όπλο σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι εφοδιασμέ
νο με άδεια Θήρας. Σ ε διαφορετική περίπτωση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός
(1) χρόνου (άρθρο 8 παρ.5 ν.2Ί 68/1993), ανάκληση της άδειας κατοχής του όπλου
και των άλλων όπλων που τυχόν κατέχει, στέρηση της άδειας κυνηγίου για πέντε (5)
χρόνια καθώς και της δυνατότητάς του να αγοράσει άλλο κυνηγετικό όπλο.
► να μη μετατρέπει την κυνηγετική του καραμπίνα (λ.χ. από 3σφαιρη σε 4σφαιρη κλπ.)
διότι κινδυνεύει με φυλάκιση τουλάχιστον έξι(6)μηνών και μέχρι πέντε (5) χρόνων
και χρηματική ποινή τουλάχιστον 586,94 ευρώ (άρθρο 7 παρ.8 ν.2168 /1993), κατά
σχεση και (μετά τη καταδίκη του) δήμευση του όπλου του, ανάκληση της άδειας κα
τοχής του όπλου και όλων των αδειών κατοχής των άλλων κυνηγετικών του όπλων
και 5ετή στέρηση της άδειας κυνηγίου καθώς και της δυνατότητάς του να αγοράσει
άλλο κυνηγετικό όπλο.
► να μην πυροβολεί σε τοίχους και βράχους ή σε λείες επιφάνειες, γιατί ο εξοστρακι
σμός των σκαγιών πολλές φορές προκαλεί σοβαρά ατυχήματα.
► να μη χρησιμοποιεί το όπλο για διασκέδαση με άσκοπους πυροβολισμούς, διότι κιν
δυνεύει με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και μέχρι πέντε (5) χρόνων (άρ
θρο 12 παρ.2 α ν. 2168/1993), με κατάσχεση και (μετά τη καταδίκη του) με δήμευση
του όπλου του, με ανάκληση της άδειας κατοχής του όπλου και των αδειών κατοχής
των άλλων κυνηγετικών του όπλων και με 5ετή στέρηση της άδειας κυνηγίου καθώς
και της δυνατότητάς του να αγοράσει άλλο κυνηγετικό όπλο.

4 .2 .0 κυνηγετικός σκύλος
Αναμφισβήτητα ο κυνηγετικός σκύλος είναι ο πιο πιστός φίλος του κυνηγού, ο αχώ
ριστος σύντροφός του. Ο κυνηγός πρέπει να δείχνει ιδιαίτερη επιμέλεια, φροντίδα και
προσοχή απέναντι στο σκύλο του. Η κατοχή κυνηγετικού σκύλου επιβάλλει πολλαπλές
υποχρεώσεις στον κυνηγό, ο οποίος, εάν δεν τις εκπληρώνει, κινδυνεύει να υποστεί
τις ποινικές και διοικητικές συνέπειες που ρητά ορίζει ο νόμος. Ειδικότερα ο κυνηγός
υποχρεούται:
► να δηλώσει το σκύλο του στο φορέα που είναι αρμόδιος για τη τήρηση των σχετικών
αρχείων (σήμερα είναι οι κτηνίατροι που διατηρούν ιδιωτικό κτηνιατρείο),
► να μεριμνήσει για τη καταγραφή και τη σήμανση(με τσίπ) του σκύλου του μέσα σε
προθεσμία οκτώ (8) εβδομάδων από τη γέννησή του ή αμέσως μετά την αγορά του,
εάν δεν είναι ήδη καταγεγραμμένος και σημασμένος,
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► να μεριμνά για την ευζωία του και, τουλάχιστον μια φορα το χρονο, για την κτηνια
τρική εξέτασή του,
► να εφοδιάζεται από τον κτηνίατρο με βιβλιάριο υγείας του σκύλου του,
► να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του
σκύλου του,
► να μην εγκαταλείπει το σκύλο του, πρόκειται για ιδιαίτερα ανεύθυνη και ανήθικη
πράξη,
► να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ο σκύλος του ελεύθερα από
το χώρο ιδιοκτησίας του, εισερχόμενος σε ξένες ιδιοκτησίες,
► όταν συνοδεύει τον σκύλο του κατά τη διάρκεια περιπάτου, να τον έχει δεμένο και σε
μικρή απόσταση από αυτόν,
► να μην τον χρησιμοποιεί σε κυνομαχίες.
Για κάθε παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεών του ο κυνηγός τιμωρείται με φυλά
κιση μέχρι πέντε (5) μήνες ή με χρηματική ποινή από 300 - 1500 ευρώ ή και με τις δύο
ποινές(άρθρα 2 παρ. 1,3 και 4 ν.3170/2003 και άρθρο 8 παρ.1 ν.1197/1981). Σ ε περίπτω
ση που χρησιμοποιεί το σκύλο σε κυνομαχίες, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δώδεκα
(12) μήνες και χρηματική ποινή από 5.000-10.000 ευρώ (άρθρο 12 παρ. 1 ν.3170/2003).
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, εκτός των ποινικών κυρώσεων, ο κυνηγός αντιμετωπίζει και
διοικητικές κυρώσεις, ήτοι του επιβάλλεται από το αρμόδιο κατά τόπο Δημοτικό ή Κοι
νοτικό Συμβούλιο πρόστιμο 300-1.500 ευρώ (άρθρο 13 παρ.1 ν.3170/2003).
Ο κυνηγετικός σκύλος πρέπει να τυγχάνει εκ μέρους του κυνηγού της δέουσας
στοργής και μεταχείρισης, που εκδηλώνεται:
► με τη χορήγηση κατάλληλης και επαρκούς για το είδος του τροφής και νερού,
► με την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και προσαρμοσμένου στο φυσικό τρόπο διαβί
ωσής του, καταλύματος,
► με τη μη κακοποίηση, βασανισμό ή φόνο του σκύλου του ή την εγκατάλειψη αυτού
έκθετου ή αδέσποτου( άρθρο 1 ν.1197/1981).
Σε περίπτωση που ο κυνηγός δεν εκδηλώνει την ανωτέρω περιγραφόμενη στοργή
και μεταχείριση προς τον κυνηγετικό σκύλο του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6)
μήνες ή με χρηματική ποινή από 300€ μέχρι 1.500€ ή και με τις δύο ποινές (άρθρο 8
παρ.1 ν.1197/1981 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ.5 του ν.3170/2003). Στις
περιπτώσεις αυτές, με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, μπορεί να αφαιρεθεί προσω
ρινά ο κυνηγετικός σκύλος από τον κυνηγό - ιδιοκτήτη του και να παραδοθεί σε ζωοφιλικό σωματείο ή σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων.
Επιπλέον ο κυνηγός υποχρεούται:
► να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκάλεσε ο κυνηγετικός του σκύ
λος σε ανθρώπους ή ζώα.
► εφ'όσον είναι κάτοχος θηλυκού σκύλου και δεν επιθυμεί τη διατήρηση των νεογέν
νητων ζώων ή δεν μπορεί να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες, να μην επιδιώκει ή
διευκολύνει την αναπαραγωγή των ζώων.
► εάν βρει κάποιο αδέσποτο κυνηγετικό σκύλο, να το δηλώσει αμέσως στον Κυνηγετι
κό Σύλλογο, το Δασαρχείο και στο Αστυνομικό Τμήμα και, εφόσον ευρεθεί ο ιδιοκτή
της του, να τον παραδώσει σε αυτόν, ζητώντας αποκατάσταση των εξόδων του.
Σημειώνεται ότι η κλοπή κυνηγετικού σκύλου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον
έξι (6) μηνών και μέχρι πέντε (5) χρόνων και χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων ευρώ
(5.000€), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.5 του ν. 1197/1981 «περί προστασίας των ζώων»,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 παρ. 5 του ν.3170/2003 «περί ζώων συντρο
φιάς, αδέσποτων κλπ».
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4.3. Η άδεια Θήρας
Σύμφωνα με το άρθρο 262
παρ.1 του ν.δ.86/1969 "περί Δα
σικού Κώδικος" το κυνήγι επιτρέ
πεται μόνον στον κάτοχο άδειας
Θήρας, που εκδίδεται από την
αρμόδια δασική αρχή του τόπου
της μόνιμης κατοικίας του." Αυτός
που κυνηγά χωρίς άδεια Θήρας
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα
(1) χρόνο ή με χρηματική ποινή ή και με τις δύο ποινές(άρθρο 287 παρ.11 περ.δ ν.δ.86/
1969), εάν μάλιστα σκοτώσει επιδημητικό θήραμα (λαγό, αγριογούρουνο, πέρδικες) τι
μωρείται επί πλέον με φυλάκιση μέχρι δύο (2) χρόνια ή με χρηματική ποινή ή και με τις
δύο ποινές (άρθρο 287 παρ.10 περ.γ'του ν.δ.86/1969).
Ο κυνηγός, ο οποίος δεν θεώρησε για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο την άδεια
Θήρας του, θεωρείται ότι δεν έχει άδεια Θήρας. Η άδεια Θήρας είναι προσωπική και
αμεταβίβαστη (δεν μεταβιβάζεται σε άλλον, ούτε κληρονομείται) και ισχύει μόνο για
την κυνηγετική περίοδο και για την περιφέρεια που εκδόθηκε. Οι εκδιδόμενες άδειες
Θήρας διακρίνονται σε:
► Τοπική, που ισχύει για την περιφέρεια του Νομού.
► Περιφερειακή, που ισχύει για μια από τις επτά (7) κυνηγετικές περιφέρειες, στην
οποία εδρεύει και η αντίστοιχη Κυνηγετική Ομοσπονδία, δηλαδή:
Α ':Τ η ς Κρήτης και Δωδεκανήσου και των νήσων αυτών, με έδρα τα Χανιά
Β ': Των νήσων Αρχιπελάγους με έδρα τη Μυτιλήνη,
Γ':Τη ς Πελοποννήσου μετά των νήσων Ύδρας, Σπετσών, Ζακύνθου, Πόρου, Κυθήρων
και Αντικυθήρων, Κεφαλληνίας, Ιθάκης κλπ, με έδρα την Πάτρα,
Δ : Της Στερεάς Ελλάδος με τις νήσους Ευβοίας, Λευκάδας, Σκύρου, Αιγίνης, Κυκλά
δων, Σαλαμίνας κλπ, με έδρα την Αθήνα,
Ε ':Τ η ς Ηπείρου με τις νήσους της Κέρκυρας και των Παξών, με έδρα τα Ιωάννινα,
Σ Τ ' : Της Μακεδονίας και Θράκης με τις νήσους Θάσο και Σαμοθράκη, με έδρα τη
Θεσσαλονίκη και
Ζ ': Της Θεσσαλίας με τις νήσους Σποράδες, με έδρα τη Λάρισα
► Γενική, που ισχύει για ολόκληρη την Επικράτεια.
Αδεια Θήρας χορηγείται στον Έλλη να πολίτη, ηλικίας τουλάχιστον 18 χρόνων, ανε
ξαρτήτως φύλου, θρησκείας ή καταγωγής, ο οποίος πρέπει να κατέχει νόμιμα κυνη
γετικό όπλο με άδεια κατοχής εκδοθείσα από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, εφόσον
αυτός έχει επιτύχει σε γραπτή δοκιμασία απαντώντας σε έντυπο δέκα ερωτήσεων και
έχει καταβάλει το χρηματικό ποσό που καθορίζει η εκδιδόμενη γι' αυτό κάθε χρόνο
Υπουργική Απόφαση.
Άδεια Θήρας δεν χορηγείται στους καταδικασθέντες:
α) για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή ή για πλημμέλημα ,για το οποίο επιβλήθη
κε στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων,
β) για ζωοκλοπή, ζωοκτονία, παράνομη οπλοφορία, παράνομη κατοχή όπλου και
παράβαση των διατάξεων περί Θήρας,
γ) για εμπρησμό, ανθρωποκτονία από αμέλεια και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εφόσον
η τέλεση των αδικημάτων αυτών συνδέεται με την άσκηση του κυνηγίου και την προ
στασία των δασών.
I 52

Άδεια Θήρας μπορεί να χορηγηθεί στους καταδικασθέντες:
α) για πταισματικές παραβάσεις, μετά τη πάροδο δύο (2) χρόνων από την έκτιση της
ποινής, μετά από απόφαση του οικείου Νομάρχη και γνώμη της αρμόδιας Δασικής
Αρχής,

β) για τα προαναφερθέντα κακουργήματα ή πλημμελήματα, μετά την πάροδο πέντε
(5) χρόνων από την έκτιση της ποινής, μετά από απόφαση του οικείου Νομάρχη και
γνώμη της αρμόδιας Δασικής Αρχής.
Εάν κυνηγός που κατέχει άδεια Θήρας καταδικασθεί κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής
περιόδου για παράβαση των διατάξεων περί Θήρας, τότε η άδεια Θήρας του ακυρώνε
ται και δεν επιστρέφονται τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν για την έκδοσή της.
Η άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου εκδίδεται από το Τμήμα Ασφάλειας ή το
Αστυνομικό T μήμα του τόπου της μόνιμης κατοικίας του κυνηγού, εφ όσον αυτός:
1) Είναι Ελληνας πολίτης, ηλικίας τουλάχιστον 18 χρόνων, ανεξαρτήτως φ ύ λο υ , θρη
σκείας ή καταγωγής,
2) προσκομίζει αντίγραφο ή απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι δεν έχει καταδικασθεί για τις ανωτέρω αναφερόμενες αξιόποινες πράξεις,
3) προσκομίζει ιατρική βεβαίωση ψυχιάτρου ή παθολόγου ιατρού, από την οποία
αποδεικνύεται ότι "δεν πάσχει από οποιαδήποτε ψυχική νόσο και δεν υφίσταται από
πλευράς υγείας γενικά κανένα κώλυμα για την έκδοση άδειας κυνηγίου»,
4) προσκομίζει όλα τα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη αγορά κυνηγε
τικού όπλου στο όνομά του. Θα πρέπει βέβαια να έχει προηγηθεί η έκδοση στο όνομά
του σχετικής άδειας αγοράς κυνηγετικού όπλου.

4.4. Α στυνόμευση του κυνηγίου
Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 289 ν.86/1969 «Περί Δασικού Κώδικος») αρμόδια όρ
γανα ελέγχου είναι οι Δασικοί Υπάλληλοι, οι Δημοτικοί και Κοινοτικοί Υπάλληλοι, τα
όργανα της Αστυνομίας, της Συνοριοφυλακής και Αγροφυλακής καθώς και οι Φύλακες
Θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων.
Τα ανωτέρω όργανα υποχρεούνται:
► να καταγγέλλουν κάθε παραβάτη των περί Θήρας διατάξεων, υποβάλλοντας κατ'
αυτού σχετική μήνυση,
► σε περίπτωση παράβασης να κατάσχουν την άδεια Θήρας, τα όπλα και όλα τα μέσα
(αυτοκίνητα, μηχανήματα, ομοιώματα κλπ.) που χρησιμοποιήθηκαν στο παράνομο
κυνήγι, καθώς επίσης και τα παράνομα θηράματα σε οποιαδήποτε κατάσταση και
αν ευρίσκονται. Τα εν λόγω θηράματα εκποιούνται με τη νόμιμη διαδικασία και τα
χρήματα κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Τα ανωτέρω όργανα δικαιούνται:
► να ελέγχουν την άδεια Θήρας, την άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου, καθώς και τα
έγγραφα υγείας και κατοχής κυνηγετικού σκύλου
► να ελέγχουν τα κυνηγετικά όπλα για ενδεχόμενη παράνομη μετατροπή (λ.χ. πεντάσφαιρα)
► να ερευνούν κάθε κυνηγετικό σάκο καθώς και τα μηχανοκίνητα μέσα και να προ
βαίνουν ακόμη και σε σωματική έρευνα του κυνηγού, πάντοτε σύμφωνα με τους
ορισμούς του νόμου
Ο κυνηγός που αρνείται τον έλεγχο από τα ανωτέρω όργανα διώκεται για παράβαση
του άρθρου 289 παρ.2 ν.δ.86/1969 και τιμωρείται με βάση το άρθρο 287 παρ.11ε ν.δ.
86/1969 με φυλάκιση μέχρι ένα (1) χρόνο ή με χρηματική ποινή ή και με τα δύο, καθώς
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επίσης και με στέρηση της άόειας
κυνηγίου για πέντε(5) χρόνια.
Εάν ο κυνηγός, αρνούμενοςτον
έλεγχο, εξυβρίσει και απειλήσει
με το όπλο του ή με το κυνηγε
τικό μαχαίρι ή με άλλο τρόπο τα
όργανα ελέγχου, διώκεται α) για
αντίσταση κατά της αρχής (άρθρο
167 Π.Κ.) και τιμωρείται με φυλά
κιση τουλάχιστον δύο (2) χρόνων
και μέχρι πέντε (5) χρόνια και β)
για παράνομη οπλοχρησία και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και
μέχρι πέντε (5) χρόνια (άρθρο 14 ν.2168/1993), η δε ποινή δεν μετατρέπεται ούτε ανα
στέλλεται. Παράλληλα ανακαλείται η άδεια Θήρας του και δεν επιτρέπεται η χορήγηση
νέας άδειας Θήρας τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια από την τελεσίδικη καταδίκη του
(από το Εφετείο) και, επιπλέον, ανακαλείται η άδεια κατοχής του κυνηγετικού όπλου
του, καθώς και όλων των άλλων κυνηγετικών όπλων που ενδεχομένως κατέχει.

4.5. Ποινές
Για τα αδικήματα της Θήρας προβλέπονται:
► ποινές φυλάκισης και κράτησης,
► χρηματικές ποινές και πρόστιμα,
► παρεπόμενες ποινές
Η ποινή φυλάκισης σε διάρκεια δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια, ούτε είναι μικρό
τερη των δέκα (10) ημερών. Εάν δεν ανασταλεί (υπό όρο αναστολή επί 3ετία) ή δεν
μετατραπεί σε χρηματικά εξαγοράσιμη, τότε εκτελείται σε σωφρονιστικό κατάστημα
(φυλακές).
Η ποινή της κράτησης σε διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα ούτε
να είναι μικρότερη της μίας (1) ημέρας. Εάν δεν μετατραπεί σε χρηματικά εξαγοράσιμη,
τότε εκτελείται σε ιδιαίτερα τμήματα των φυλακών ή στα αστυνομικά κρατητήρια.
Στις παραβάσεις της Θήρας η ποινή της κράτησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
δέκα (10) ημερών, η δε καταδικαστική απόφαση ακόμη και για πταισματικές ποινές εί
ναι εκκλητή, δηλαδή μπορεί να εφεσιβληθεί στο αρμόδιο ανώτερο δικαστήριο.
Η χρηματική ποινή δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 146,74 ευρώ, ούτε ανώτερη
των 14.673,51 Ευρώ.
Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 29,35 ευρώ, ούτε ανώτερο των 586,94
ευρώ.
Παρεπόμενη ποινή είναι η ποινή που επιβάλλεται στον καταδικασθέντα μετά την
επιβολή της κύριας ποινής (φυλάκισης, κράτησης, κλπ.). Στα δασικά αδικήματα και
ειδικότερα στα αδικήματα της Θήρας η παρεπόμενη ποινή επιβάλλεται αυτοδικαίως και
είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο. Εάν δεν επιβληθεί από το πρωτόδικο δικαστήριο,
επιβάλλεται από το Εφετείο. Κύρια παρεπόμενη ποινή είναι η δήμευση των κατασχεθέντων μέσων παράνομης Θήρας και των παρανόμως θηρευθέντων θηραμάτων. Επί
παράνομης Θήρας με μηχανοκίνητα μέσα (λ.χ. προβολέων και φώτων), επιβάλλεται η
δήμευση των όπλων, των προβολέων και του αυτοκινήτου, σε οποιονδήποτε και αν
ανήκουν (άρθρο 288 ν.δ.86/1969). Εάν δεν παραδόθηκαν, υποχρεώνεται ο καταδικασθείς στη πληρωμή της αξίας τους.
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4.6. Παραγραφή των αδικημάτων Θήρας
Τα αδικήματα της Θήρας παραγράφονται μετά την πάροδο ορισμένου χρόνου από
την τέλεσή τους. Τα πλη μμελή ματα παραγράφονται μετά πέντε (5) χρόνια. Τα πταίσματα
παραγράφονται μετά ένα (1) χρόνο.

4.7. Δικαστήρια
Τα Δικαστήρια που εκδικάζουν τα αδικήματα της Θήρας είναι:
Το Πταισματοδικείο, που εκδικάζει τις απλές, τυπικές, παραβάσεις των διατάξεων
περί Θήρας, για τις οποίες προβλέπονται ποινές κράτησης ή προστίμου.
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο, που εκδικάζει τις παραβάσεις για τις οποίες προβλέπονται ποινές φυλάκισης μέχρις ενός (1) χρόνου ή χρηματικές ποινές, καθώς επίσης
και τις εφέσεις κατ' αποφάσεων του Πταισματοδικείου.
Το Τριμελές Πλημελειοδικείο, που εκδικάζει τις παραβάσεις για τις οποίες προβλέπονται ποινές φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών, καθώς επίσης και τις εφέσεις κατ'
αποφάσεων του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.
Το Τριμελές Εφετείο, που εκδικάζει τις εφ έσεις κατ' αποφάσεων του Τριμελούς Πλημ
μελειοδικείου.
Ο Ά ρ ειο ς Πάγος, που εκδικάζει τις αναιρέσεις κατ' αποφάσεων του Τριμελούς Εφετείου, καθώς επίσης και τις αναιρέσεις κατ' αποφάσεων του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
και του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, που δίκασαν σε β' βαθμό .

4.8. Γενικές απαγορεύσεις Θήρας
1) Απαγορεύεται το κυνήγι μέσα στις πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά και συνοικισμούς σε
ακτίνα 250 μέτρων από την παρυφή αυτών και σε ακτίνα 100 μέτρων από μεμονω
μένες οικίες.
2) Απαγορεύεται το κυνήγι χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, νομέα ή ενοικιαστή
α) μέσα στα αμπέλια μέχρι τη λήξη του τρυγητού,
β) μέσα στους αθέριστους λειμώνες,
γ) μέσα στις καλλιεργημένες εκτάσεις ή στους οπωρώνες και μέχρι τη συγκομιδή
των καρπών,
δ) μέσα σε ιδιόκτητες εκτάσεις, εφόσον είναι περιφραγμένες με φράκτες ύψους
τουλάχιστον 1,5 μέτρων.
3) Απαγορεύεται το κυνήγι μέσα:
- στους πυρήνες εθνικών δρυμών,
- στα καταφύγια θηραμάτων (καταφύγια άγριας ζωής),
- στις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, τα κυνηγετικά πάρκα,
- στα εκτροφεία θηραμάτων και
- σε ζώνη πλάτους 500 μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής- σε
ζώνη πλάτους 300 μέτρων από τις ακτές μέσα στη θάλασσα.
4) Απαγορεύεται το κυνήγι με καρτέρι στις πηγές ή με παρακολούθηση των ιχνών του
θηράματος στο χιόνι.
5) Απαγορεύεται η διέλευση από απαγορευμένη περιοχή(λ.χ. καταφύγιο θηραμάτων)
με όπλο που είναι δεμένο.
6) Το κυνήγι επιτρέπεται μισή ώρα πριν την ανατολή του ηλίου και μέχρι μισή ώρα μετά

ί
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7) Το κυνήγι επιτρέπεται από τις 20 Αυγούστου μέχρι και τις 28 Φεβρουάριου του επό
μενου χρόνου. Τους υπόλοιπους μήνες απαγορεύεται.
8) Το κυνήγι του λαγού, της πέρδικας και του αγριογούρουνου επιτρέπεται όπου και
όταν ορίζει η ετήσια υπουργική απόφαση και μόνον τις ημέρες Τετάρτη, Σάββατο
και Κυριακή. Τις υπόλοιπες ημέρες απαγορεύεται.
9) Το κυνήγι των υπολοίπων θηρεύσιμων ειδών επιτρέπεται όταν και όπου ορίζει ρητά
η ετήσια υπουργική απόφαση.
10) Το κυνήγι επιτρέπεται από τις 20 Αυγούστου και μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου μόνον
μέσα στις ζώνες διάβασης και από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 28 Φεβρουάριου του επό
μενου χρόνου παντού, εκτός βεβαίως των καταφυγίων άγριας ζωής κλπ.
Ειδικότερα:
11) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση χερσαίων μηχανοκίνητων μέσων (αυτοκινήτων,
γεωργικών ελκυστήρων, μοτοποδηλάτων κλπ) και η μεταφορά μ' αυτά κυνηγετικών
όπλων δεμένων και εκτός θήκης, ως και η χρήση προβολέων και ελκυστικών φώτων.
Για κάθε παράβαση απειλείται ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) μηνών και
μέχρι πέντε (5) χρόνων (άρθρο 287 παρ.5 ν.δ.86/1969). Κατάσχεται το μεταφορικό
μηχανοκίνητο μέσο, ως επίσης και τα μέσα παράνομης Θήρας (κυνηγετικό όπλο, φυ
σίγγια, προβολείς κλπ.), τα οποία δημεύονται με την καταδικαστική απόφαση.
12) Απαγορεύεται το κυνήγι μισή ώρα πριν την ανατολή του ηλίου και μισή ώρα μετά
τη δύση του ηλίου. Για κάθε παράβαση απειλείται ποινή φυλακίσεως μέχρις ενός (1)
χρόνου ή χρηματική ποινή ή αμφότερες οι ποινές(άρθρο 287 παρ.11 β ν.86/1969).

4.8.1. Ειδικές απαγορεύσεις για τη Θήρα τριχωτών ( ν.δ. 86/1969)
(λαγού, αγριογούρουνου, αγριοκούνελου, αλεπούς, πετροκούναβου)
1) Απαγορεύεται:
- η αγοραπωλησία και η μεταφορά προς πώληση κάθε είδους τριχωτού θηράματος
κατά τη διάρκεια που απαγορεύεται το κυνήγι.
- η αγοραπωλησία καθ' όλο το έτος του λαγού, εκτός των προερχομένων από τα
εκτροφεία και τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές.
- η αγοραπωλησία κάθε θηράματος, εφόσον διαπιστωθεί ότι θανατώθηκε παράνο
μα.
- η Θήρα, κατά το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα, πλέον του ενός λαγού σε κάθε
επιτρεπόμενη ημερήσια έξοδο του κυνηγού (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή).
- η μεταφορά, η έκθεση σε κοινή θέα και ο βασανισμός με οποιοδήποτε τρόπο συλληφθέντων τριχωτών θηραμάτων.
- η Θήρα της άρκτου και του λυγκός(ρήσου), χωρίς την έγκριση του Υπουργού Γεωρ
γίας.
Για κάθε παράβαση απειλείται ποινή φυλάκισης μέχρις ενός (1) χρόνου ή χρηματική
ποινή ή αμφότερες οι ποινές(άρθρο 287 παρ.11 β ν.86/1969).
2) Απαγορεύεται το κυνήγι του ελαφιού, του ζαρκαδιού, του αγριοκάτσικου και του
αγριόγιδου. Για κάθε παράβαση απειλείται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3)
μηνών και μέχρι πέντε (5) χρόνων (άρθρο 287 παρ.5 ν.δ. 86/1969). Επίσης επιβάλ
λεται και χρηματική ικανοποίηση υπέρ του Κεφαλαίου Θήρας 29,35 ευρώ για κάθε
έλαφο, 14,67 ευρώ για κάθε ζαρκάδι, αγριόγιδο και αίγαγρο Κρήτης και 11,74 ευρώ
για κάθε άλλο είδος αγριοκάτσικου(άρθρο 287 παρ.14 ν.δ. 86/1969).
3) Απαγορεύεται το κυνήγι τριχωτού θηράματος (λαγού, αγριογούρουνου κλπ) χωρίς
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αοεια υηρας. καϋε παραραση τιμωρείται με ποινή φυΛακισης μέχρι εναι. ι) χρονο γ|
με χρηματική ποινή ή με αμφότερες τις ποινές(άρθρο 287 παρ.Ί 1 δ ν.δ. 86/1968).
4) Απαγορεύεται το κυνήγι τριχωτού θηράματος με λειόκανο όπλο (πυροβόλο, αερο
βόλο ή άλλο). Κάθε παράβαση τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο(2)
μηνών και μέχρι δύο (2) χρόνων, ως και με χρηματική ποινή(άρθρο 287 παρ.13
ν.δ.86/1969).
5) Απαγορεύεται η Θήρα, κατά το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα και από ομάδα μέχρι
10 κυνηγών, περισσότερων των δύο (2) αγριογούρουνων σε κάθε επιτρεπόμενη ημε
ρήσια έξοδο (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή). Για κάθε παράβαση (ετήσιας υπουργι
κής απόφασης και δασικής αστυνομικής διάταξης)απειλείται ποινή κράτησης μέχρις
έξι(6) μηνών και πρόστιμο τουλάχιστον 2,93 ευρώ, τα δε μέσα κατάσχονται και δη
μεύονται (άρθρο 16 του ν.δ. 996/1971).
6) Απαγορεύεται η τοποθέτηση και η χρήση παγίδων, δηλητηρίων, διχτύων, βρόχων
παντός είδους ελκυστικών φυτών ή οργάνων ή άλλων ανάλογων μέσων, που έχουν
σκοπό την θανάτωση, σύλληψη, νάρκωση των άγριων θηλαστικών(λαγού, αγριογού
ρουνου κλπ.), ως και η εμπ ορία, κατασκευή και εισαγωγή από το εξωτερικό τέτοιων
οργάνων. Για κάθε παράβαση απειλείται ποινή φυλάκισης μέχρι δύο(2) χρόνια και
χρηματική ποινή( άρθρο 287 παρ.17 ν.δ.86/1969).

4.8.2. Ειδικές απαγορεύσεις για τη Θήρα πτερωτών (Κ.Υ.Α. 4 1 4985/Ί985)
(σιταρίθρας, φάσας, αγριοπερίστερου, ορτυκιού, τρυγονιού, τσίχλας, κότσυφα,
πέρδικας, μπεκάτσας, μπεκατσινιού, νερόκοτας, αγριόπαπιας, χήνας,
καλημάνας, φασιανού, κάργιας, κουρούνας, ψ αρονιού)
1) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μηχανοκίνητων πλωτών μέσων(βάρκες, ταχύπλοα)
για την άσκηση κυνηγίου των ειδών της άγριας πτηνοπανίδας σε λίμνες, ποταμούς,
ελώδεις εκτάσεις και λιμνοθάλασσες και σε θαλάσσιες περιοχές σε ακτίνα 300 μέ
τρων από τις ακτές, ως επίσης και η χρησιμοποίηση στην ανοικτή θάλασσα μηχα
νοκίνητων πλωτών μέσων, που μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη των
18 χιλιομέτρων την ώρα. Για κάθε παράβαση απειλείται ποινή φυλάκισης μέχρι ένα
χρόνο ή χρηματική ποινή ισόποση με 58,69 έως 293,47 ευρώ (άρθρο 9 παρ.2 Κ.Υ.Α.)
2) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αεροσκαφών για άσκηση κυνηγίου των ειδών της
άγριας πτηνοπανίδας (χήνας, πάπιας, φάσσας, τρυγονιού κλπ) μέσα από αυτά. Για
κάθε παράβαση απειλείται ποινή φυλάκισης μέχρι ένα χρόνο ή χρηματική ποινή
ισόποση με 58,69 έως 293,47 ευρώ (άρθρο 9 παρ.2 Κ.Υ.Α.)
3) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση, για άσκηση κυνηγίου των ειδών της άγριας πτηνο
πανίδας:
- ελαστικής σφενδόνης, θηλειών,
- ηχοπαραγωγών συσκευών με μιμητικές φωνές πουλιών(και η κατοχή),
- ηλεκτρονικών συσκευών προσέλκυσης των πουλιών(και η κατοχή),
- εξαρτημάτων για νυκτερινή σκόπευση,
- φωσφορίζοντος στοχάστρου,
- κάθε είδους προβολέων, καθρεπτών, διχτύων,
- εκρηκτικών(παράβαση και του άρθρου 14 ν.2168/1993),
- μηχανισμών ηλεκτροπληξίας,
- δολωμάτων με τοξικές ή αναισθητικές ουσίες,
- κάθε είδους παγίδων καθώς και
- ασυρμάτων για συντονισμό δράσης κατά τη διάρκεια του κυνηγίου.
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4)

5)

6)

7)

ι ια καοε παραραση απειλείται ποινή φυλάκισης μέχρι ένα χρόνο ή χρηματική ποινή
ισόποση με 58,69 έως 293,47 ευρώ (άρθρο 9 παρ.2 Κ.Υ.Α.).
Απαγορεύεται επίσης: η σύλληψη, η διατήρηση σε αιχμαλωσία, η αγοραπωλησία, η
κατοχή και η μεταφορά κάθε είδους πτερωτού θηράματος, με εξαίρεση εκείνων που
προέρχονται από εκτροφεία και από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές (ρεζέρ
βες) ή το εξωτερικό, εφόσον αποκτήθηκαν νόμιμα. Κάθε παράβαση τιμωρείται με
ποινή φυλάκισης μέχρι ένα (1) χρόνο ή με χρηματική ποινή ισόποση με 58,69 έως
293,47 ευρώ (άρθρο 9 παρ.2 Κ.Υ.Α.)
Απαγορεύεται η αγοραπωλησία νεκρών πτερωτών θηραμάτων, των οποίων επιτρέ
πεται το κυνήγι, με εξαίρεση αυτών που προέρχονται από εκτροφεία και από τις
ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές (ρεζέρβες) ή το εξωτερικό, εφόσον αποκτήθηκαν
νόμιμα. Κάθε παράβαση τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δέκα (10) ημερών ή με χρη
ματική ποινή ισόποση με 14,67 έως 146,73ευρώ (άρθρο 9 παρ.1 Κ.Υ.Α.)
Απαγορεύεται η εκ προθέσεως διατάραξη της ησυχίας των πτερωτών θηραμάτων,
ιδιαίτερα κατά την περίοδο της αναπαραγωγής ή της εξάρτησης των μικρών, η κα
ταστροφή ή η αφαίρεση των φωλιών καθώς και η κατοχή και αγοραπωλησία νεοσ
σών, αυγών και κελύφων. Κάθε παράβαση τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δέκα (10)
ημερών ή με χρηματική ποινή ισόποση με 14,67 έως 146,73ευρώ (άρθρο 9 παρ.2
Κ.Υ.Α.).
Απαγορεύεται το κυνήγι της μπεκάτσας στο καρτέρι το πρωί και το βράδυ (ετήσια
υπουργική απόφαση). Κάθε παράβαση τιμωρείται με ποινή κράτησης μέχρις έξι (6)
μηνών και πρόστιμο τουλάχιστον 2,93 ευρώ, τα δε μέσα κατάσχονται και δημεύονται
(άρθρο 16 του ν.δ. 996/1971).
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5.

Στοιχεία βιολογίας
και χαρακτηριστικά θηλαστικών
ΠΕΡΙΚΛΗ ΜΠΙΡΤΣΑ
Δρ Δασολόγου Θηραματολόγου
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΚΟΥ
Δασολόγου Θηραματολόγου

5 .1 .Τάξη: Lagom orp ha
5 .1 .1 .

Οικογένεια: Leporidae

5 .1 .1 .1 . Aayoc - Lepus europaeus
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος:
52 - 65 cm (χωρίς ουρά)
- Βάρος αρσενικού:
3 0 0 0 -4 1 0 0 gr
- Βάρος θηλυκού:
3 1 0 0 -4 2 0 0 gr
Γνωρίσματα
Γκριζοκαφέ ζώο με μεγάλα αυ
τιά (μεγαλύτερα από το μήκος
του κεφαλιού) και μαύρες λωρίδες στις άκρες των αυτιών
Ενδιαίτημα
Οι προτιμήσεις του ποικίλουν από ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές, αγροτι
κές περιοχές με δημητριακά και χέρσους αγρούς έως και αραιά δάση και θαμνότοπους.
Αναπαραγωγή
Ωριμάζει σε ηλικία 6 - 8 μηνών. Αναπαράγεται 1 - 5 φορές το χρόνο (συνήθως 2),
εγκυμονεί για 41 - 43 ημέρες και γεννάει από 1 - 5 μικρά που τα σκορπάει στη γύρω
περιοχή. Θηλάζει τα μικρά του μία φορά τη μέρα, το σούρουπο. Η αυξημένη αναπαρα
γωγική του δραστηριότητα οφείλεται στην ιδιομορφία της μήτρας της θηλυκής. Η μή
τρα της λαγίνας είναι δισχιδής δηλ. αποτελείται από δύο χώρους. Όταν εμφυτεύεται το
γονιμοποιημένο ωάριο στον ένα χώρο της μήτρας αρχίζει να αναπτύσσεται το έμβρυο.
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ινιετα απο ι υ - ι i ήμερες μπορεί να προκΛηΗεί ωορρηξία στον άλλο χώρο της μήτρας.
Το νέο ωάριο μπορεί να γονιμοποιηθεί και να αρχίσει να αναπτύσσεται νέο έμβρυο
με αποτέλεσμα, όταν σε 30 περίπου ημέρες γεννήσει τα λαγουδάκια που έχουν ανα
πτυχθεί στον ένα χώρο της μήτρας, ήδη θα εγκυμονεί τα ηλικίας 15 περίπου ημερών
έμβρυα στον άλλο χώρο της μήτρας. Έτσι σε χρονικό διάστημα 15 έως 20 ημερών θα
έχουμε δύο γέννες. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται επικύηση.
Τροφή
Τρέφεται με πόες, καρπούς, νεαρούς βλαστούς και σπόρους δημητριακών. Ο λαγός
παρουσιάζει ιδιαίτερη συμπεριφορά όσον αφορά την καλύτερη αξιοποίηση των θρε
πτικών συστατικών της τροφής του. Τα κόπρανά του είναι δύο ειδών: α) αυτά που είναι
σκληρά, στρογγυλά και σκούρου χρώματος, που με την επίδραση του αέρα γίνονται
γκρίζα και β) αυτά που είναι ακανόνιστα και δημιουργούνται στο τυφλό έντερο, που
είναι μικρότερου μεγέθους, πολυεδρικά, γυαλιστερά και καλύπτονται με βλέννα.Τα κό
πρανα αυτά είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και βιταμίνες και τρώγονται άμεσα από το ίδιο
το ζώο. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται κοπρανοφαγία.
Η δισχιδής μήτρα που κάνει το θηλυκό ικανό να ζευγαρώνει τη στιγμή που είναι ήδη
έγκυο, η κοπρανοφαγία που αν δεν συμβεί μπορεί να οδηγήσει σε αβιταμίνωση και στο
θάνατο, η συμπεριφορά του κατά το ζευγάρωμα, η μη εκδήλωση χωροκράτειας όπως
συμβαίνει στα περισσότερα ζώα, η πολυπλοκότητα των κινήσεων του πριν «γιατακιάσει», ο τρόπος του θηλασμού των μικρών του και η ιδιαίτερα μεγάλη γενετική του ποικιλομορφία είναι μόνο μερικά από τα παράξενα που χαρακτηρίζουν το λαγό. Σ ε αυτά
προστίθεται η φοβερή ικανότητά του να ανταπεξέρχεται σε κινδύνους και αντιξοότητες
και να εποικίζει τις πλέον ακατάλληλες, για άλλα είδη, περιοχές.
Δραστηριότητες του λαγού
Σε αντίθεση με άλλα είδη της οικογένειας των λαγομόρφων που παραμένουν κάτω
από το έδαφος όταν δεν κινούνται, ο λαγός κατά τη διάρκεια της ημέρας βρίσκεται
έξω από τρύπες όπου ξεκουράζεται. Κινείται κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, ως
γνήσιο νυκτόβιο, οπότε και τρέφεται. Ωστόσο το καλοκαίρι, που η νύχτα είναι σχετικά
μικρή, ο λαγός επεκτείνει τις δραστηριότητές του και κατά τη διάρκεια των πρώτων και
τελευταίων ωρών της ημέρας. Οι λαγοί που παρατηρούνται την υπόλοιπη ημέρα είναι
προφανώς αυτοί που έχουν ενοχληθεί από κάποιο εχθρό.
Οι λαγοί που ζουν σε αγροτικές περιοχές επιλέγουν να ξεκουράζονται σε σημεία που
έχουν καλή ορατότητα, έχοντας πίσω τους ή στο πλάι έναν θάμνο ή μια μεγάλη πέτρα.
Αν όμως υπάρχει αρκετά ψηλό χόρτο, τότε το μόνο που κάνουν είναι να κάθονται κάτω
διαμορφώνοντας μια μικρή κοιλότητα στη βλάστηση και να παραμένουν ακίνητοι. Αν η
βλάστηση είναι σχετικά χαμηλή ή ο καιρός είναι κρύος, τότε σκάβει ένα μικρό λάκκο και
βυθίζει το πίσω μέρος του σώματός του ώστε να κρύβεται και να προστατεύεται ταυ
τόχρονα από το κρύο. Η συνήθειά του αυτή τον κάνει αόρατο τις περισσότερες φορές.
Ακόμα και σε έναν αγρό με χειμερινό σιτάρι λίγων εκατοστών ύψους διακρίνεται με πολύ
μεγάλη δυσκολία. Όταν ο ήλιος δύσει και δεν υπάρχει καμιά ενόχληση εγκαταλείπει την
κρυψώνα του και τρέχει γρήγορα ψάχνοντας για τροφή. Νωρίς το πρωί επιστρέφει σε
μια από τις κρυψώνες του για να ξεκουραστεί. Πολλοί λαγοί βέβαια επιλέγουν την άκρη
ενός θαμνοτόπου ή δάσους για να κρυφτούν, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Παρατηρώντας το χειμώνα προσεκτικά τις άκρες των δασών αργά το σούρουπο, από
ένα λόφο, μπορούμε να δούμε συχνά λαγούς να βγαίνουν για να τραφούν.
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Οι περιοχές τροφοληψίας μπορεί να είναι κοντά στο «γιατάκι» (θέση όπου ο λαγός
ξεκουράζεται την ημέρα), οπότε το ζώο αρχίζει να τρέφεται σχεδόν αμέσως από τη
στιγμή που θα το εγκαταλείψει. Συνήθως όμως οι περιοχές τροφοληψίας και ανάπαυ
σης δεν συμπίπτουν και ο λαγός για να βρει κατάλληλο χωράφι χρειάζεται να διανύσει
αποστάσεις που συχνά ξεπερνούν το χιλιόμετρο. Αν και θεωρείται μοναχικό ζώο προτι
μά να βόσκει μαζί με άλλα άτομα. Κι αυτό γιατί είναι ευκολότερο να εντοπιστεί κάποιος
κίνδυνος από πολλά ζευγάρια μάτια κι αυτιά παρά από ένα. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι
όταν τρέφονται σε μία περιοχή περισσότεροι από ένας λαγοί, σπαταλούν λιγότερο χρό
νο στο να προσέχουν για επερχόμενους κινδύνους και έτσι τρέφονται για περισσότερη
ώρα, αξιοποιώντας καλύτερα τη διαθέσιμη τροφή.
Οι περιοχές τροφοληψίας αλλάζουν ανάλογα με τη βλάστηση που διαθέτουν τα
χωράφια μέχρι να οργωθούν. Έτσι οι αγροτικές περιοχές αξιοποιούνται διαφορετικά
ανάλογα με την εποχή του έτους, το είδος και το στάδιο της βλάστησης. Η περιοχή στην
οποία κινείται ένας λαγός ποικίλει από 200 έως 1000 στρέμματα. Η προτίμησή του
σε ανοίγματα του δάσους, σε θαμνότοπους και φυσικούς φράχτες εξαρτάται από την
κλίση του εδάφους, την ποιότητα και ποσότητα της πυκνής φυσικής βλάστησης, τη δυ
νατότητα που δίνεται στο ζώο να διαφύγει από τους διώκτες του και τη δυνατότητα να
εκμεταλλευτεί αποτελεσματικά τα διαθέσιμα τροφής με τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο.
Η τελειοποίηση των τεχνικών που έχει αναπτύξει ο λαγός για να αποφεύγει τους
εχθρούς του είναι γι' αυτόν πραγματικά θέμα ζωής και θανάτου. Προσπαθεί λοιπόν να
ξεφύγει από τους εχθρούς του μπερδεύοντας τα ίχνη του. Ποτέ δεν φτάνει στο μέρος
που πρόκειται να «γιατακιάσει» (δηλ. να περάσει την ημέρα) χωρίς να κάνει μερικές
βόλτες μπρος - πίσω για να παραπλανήσει τους διώκτες που ιχνηλατούν ακολουθώντας
την οσμή που αφήνει. Παρατηρήσεις έδειξαν ότι τις περισσότερες φορές κατευθύνεται
σε συγκεκριμένους διαδρόμους ή μονοπάτια που μπορεί να αναπτύξει μεγάλη ταχύ
τητα και τους γνωρίζει πολύ καλά, ώστε να έχει μεγάλη πιθανότητα να διαφύγει. Ποτέ,
απ' ότι φαίνεται, δεν αφήνει τη διαφυγή του στην τύχη αναζητώντας εκείνη την ώρα
διεξόδους.
Κοινωνικότητα και ερωτοτροπίες
Αν και είναι γνωστή η προτίμηση των λαγών να τρέφονται κατά ομάδες δεν έχει
αποσαφηνιστεί η κοινωνικότητά τους. Δεν εγκαθιστούν χωροκράτειες, δεν χρησιμο
ποιούν εντυπωσιακές τελετές για να προσελκύσουν τα θηλυκά, δεν διαθέτουν χαρέμια
με θηλυκά και δεν έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζευγαρώματος όπως άλλα ζώα. Οι
έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει κάτι παραπάνω από ένα πρότυπο στην κοινωνική τους
οργάνωση. Για παράδειγμα, κατά την επιλογή των θέσεων τροφοληψίας τα κυρίαρχα
άτομα διώχνουν τα νεότερα και τα αδύναμα κι έτσι αναπτύσσεται μια ιεραρχία που
είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Ο ανταγωνισμός για τροφή ατονεί από τη στιγμή που
υπάρχουν προσιτές καλλιέργειες. Όταν μιά καλλιέργεια εξασφαλίζει τροφή, αυτή είναι
αρκετή για όλους τους λαγούς της περιοχής. Έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία να σπείρου
με ένα μικρό κομμάτι έκτασης μισού στρέμματος που θα μας κοστίσει 70 ευρώ παρά
να απελευθερώσουμε 20 λαγούς που κοστίζουν περίπου 3000 ευρώ. Κι αυτό γιατί αν
εξασφαλίσουμε τροφή και φύλαξη (προστασία) σε 2 - 3 θηλυκά που θα γεννήσουν, στο
τέλος της σεζόν θα ζήσουν 10 - 20 μικρά. Το αποτέλεσμα αυτό είναι πολύ προτιμότερο
από την απελευθέρωση 20 λαγών εκτροφείου, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν μεγάλα
προβλήματα προσαρμογής και το πιθανότερο είναι ότι δεν θα κατορθώσουν να επιβιώ
σουν για μακρύ χρονικό διάστημα.
Επειδή συνήθως τα θηλυκά που είναι διαθέσιμα για αναπαραγωγή είναι λίγα σε σχέ
ση με τα ενήλικα αρσενικά, ο ανταγωνισμός για ζευγάρωμα είναι έντονος. Τα αρσενικά
61

μπορούν να ςευγαρωσουν με ποΛΛα ΗηΛυκά. Οταν αρχίζει η αναπαραγωγική περίοδος,
συνήθως στα τέλη Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουάριου, τα αρσενικά δίνουν ιδιαίτερη
προσοχή στα θηλυκά. Την εποχή αυτή είναι συχνό φαινόμενο οι λαγοί να ακολουθούν
ο ένας τον άλλο.
Όταν το θηλυκό φτάσει σε οίστρο γίνεται δέκτης μεγάλης προσοχής από το αρσενικό,
το οποίο το ακολουθεί παντού και μυρίζει διαρκώς το έδαφος πίσω του. Αν το θηλυκό
ενοχληθεί πολύ, γυρίζει πίσω εκνευρισμένο και αφού σηκωθεί στα πίσω πόδια χτυπά
το αρσενικό με τα μπροστινά του πόδια και δίνει την εντύπωση πυγμάχου που χτυπά
με τα χέρια του. Παλαιότερα επικρατούσε η άποψη ότι αυτή η συμπεριφορά, που εκδη
λώνεται κυρίως την άνοιξη, σήμαινε ότι δύο αρσενικά πάλευαν για την διατήρηση της
χωροκράτειάςτους. Η υπόθεση αυτή σήμερα έχει καταρριφθεί μιας και ο λαγός, όπως
είπαμε, δεν εγκαθιστά χωροκράτεια.
Πολλές φορές ένας νεαρός υποψήφιος «γαμπρός» προσεγγίζει κάποιο θηλυκό και
μένει μαζί του «προστατεύοντάς» το μέχρι την εποχή του οίστρου τότε κάποιο κυρίαρ
χο αρσενικό θα τον κυνηγήσει μακριά και θα ζευγαρώσει με το θηλυκό. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο πολλοί αρσενικοί λαγοί να βρίσκονται κοντά σ 'ένα θηλυκό. Αν και
φαίνεται ότι υπάρχει μιά χαλαρή ιεραρχία μεταξύ των αρσενικών, δεν υπάρχει κανένα
στοιχείο που να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τηρούν χωροκράτειες και μάχονται για
διαθέσιμο χώρο, όπως τα περισσότερα ζώα. Το βαρύτερο και πιο μεγαλόσωμο θηλυκό
αρχικά απωθεί τον υποψήφιο επιβήτορα. Στο τέλος βέβαια υποκύπτει, επιτρέποντας το
ζευγάρωμα το οποίο γίνεται πολύ γρήγορα και ολοκληρώνεται συνήθως με ένα σάλτο
απομάκρυνσης του αρσενικού.
Το ζευγάρωμα δεν περιορίζεται μόνο τον Μάρτιο αλλά συνεχίζεται καθ'όλη την ανα
παραγωγική περίοδο, που διαρκεί μέχρι το Σεπτέμβριο. Όμως η ερωτική συμπεριφορά
του λαγού είναι εμφανής κυρίως στην αρχή της άνοιξης όταν τα περισσότερα θηλυκά
ωριμάζουν, ενώ παράλληλα τα δημητριακά είναι ακόμα κοντά κι έτσι οι δραστηριό
τητες των ζώων γίνονται αντιληπτές. Από τη στιγμή που το αρσενικό ζευγαρώσει με
το θηλυκό αρχίζει αμέσως να αναζητά νέο ταίρι. Ο ανταγωνισμός για τα θηλυκά είναι
έντονος και ένα κυρίαρχο αρσενικό μπορεί να ζευγαρώσει με τα περισσότερα θηλυκά
της περιοχής.
Το θηλυκό γεννάει σε ανοιχτούς χώρους και αρχικά τα μικρά του μένουν κρυμμέ
να στην βλάστηση όλα μαζί. Αργότερα, για να μειωθεί ο κίνδυνος από τους άρπαγες,
τα σκορπίζει σε διάφορα σημεία. Τα λαγουδάκια γεννιούνται με πλήρες τρίχωμα και
ανοιχτά μάτια, χρειάζονται δε ελάχιστη φροντίδα από τη μητέρα τους. Έτσι το θηλυκό
διαθέτει όσο το δυνατό λιγότερη ώρα στις επισκέψεις του στα μικρά, ώστε να ελαχι
στοποιείται η πιθανότητα να γίνουν αντιληπτά από τους άρπαγες. Κι αν ακόμα η πα
ρουσία κάποιου νεαρού γίνει αντιληπτή, η απώλεια θα περιοριστεί σ'αυτό μόνο. Είναι
χαρακτηριστικό το φαινόμενο της επιλογής μιας ασφαλούς από άρπαγες θέσης, στην
οποία το θηλυκό μπορεί να γεννήσει περισσότερο από μιά φορές. Στην Δανία ερευνη
τές υπολόγισαν ότι η πραγματική «παραγωγή» ενός θηλυκού, αφού αφαιρέσουμε τις
απώλειες, κυμαίνεται από 4 - 6 μικρά το χρόνο. Υπό κανονικές συνθήκες η γέννηση των
πρώτων μικρών φαίνεται να γίνεται αρχές Μαρτίου, η δεύτερη γέννα έρχεται περίπου
οκτώ εβδομάδες αργότερα, η τρίτη εννέα έως δέκα εβδομάδες μετά τη δεύτερη, η
δε τέταρτη γέννα απέχει περίπου οκτώ εβδομάδες από την τρίτη. Τα παραπάνω έχουν
επιβεβαιωθεί και από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στη Γερμανία και την Πολωνία.
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η παραγωγικότητα των λαγών αυξάνεται όταν οι συνθήκες
ευνοούν την ανάπτυξη της βλάστησης την άνοιξη και το καλοκαίρι, καθώς και όταν το
φθινόπωρο δεν έχουμε πολλές βροχές.
Ο θηλασμός των μικρών περιορίζεται σε 5 - 1 0 λεπτά, κάθε 24 ώρες, και συνήθως
γίνεται μια ώρα μετά τη δύση του ήλιου. Αυτή την ώρα η μητέρα επιστρέφει στο μέρος
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ττου γέννησε τα μικρά κι αυτά συγκεντρώνονται από τα σημεία που βρίσκονται και
θηλάζουν όλα μαζί. Πολλές φορές η ώρα του θηλασμού ποικίλει, όταν πρόκειται για πε
ριοχές που δέχονται ενόχληση από εξωτερικούς παράγοντες. Τα λαγουδάκια φαίνεται
να καθοδηγούνται την ώρα του θηλασμού από το ένστικτό τους το οποίο τα κάνει να
ακολουθούν το ένα το άλλο.
Η μητέρα δε φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα για το ποιά λαγουδάκια θηλάζει. Όταν
τυχαίνει δύο «γέννες» να βρίσκονται στην ίδια περιοχή, δεν είναι ασυνήθιστο τα μικρά
να αναμιχθούν ώστε, κατά τη διάρκεια του θηλασμού, μιά θηλυκιά να φιλοξενεί και τα
μικρά της «γειτόνισσας».

5.1.1.2. Αγριοκούνελο - Orvctolaaus cuniculus
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος:
35 -45 cm
- Βάρος αρσενικού:
1 2 00-200 0 gr
- Βάρος θηλυκού:
1 2 00-200 0 gr
Γνωρίσματα
Αυτιά κοντύτερα από το μήκος
του κεφαλιού. Απουσιάζουν οι
μαύρες λωρίδες στις άκρες των αυτιών. Πιο κοντά πόδια από το λαγό, γεγονός που
φαίνεται χαρακτηριστικά όταν τρέχει. Ζει μόνο στη νησιώτικη Ελλάδα, σε πεδινές και
λοφώδεις περιοχές με γαιώδη ή αμμώδη εδάφη.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Το συναντάμε σε λιβάδια που συνορεύουν με θαμνότοπους, δάση, βράχια κλπ. Δρα
στηριοποιείται τη νύχτα εκτός αν δεν ενοχλείται, οπότε βγαίνει και την ημέρα. Είδος
κοινωνικό, φωλιάζει κατά αποικίες. Φτιάχνει τη φωλιά του μαζί με άλλα σε στοές, βαθιά
κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, με πολλές διακλαδώσεις. Γεννάει 4 - 7 φορές το
χρόνο από 3 - 1 2 μικρά, που είναι γυμνά και τυφλά.
Τροφή
Τρέφεται με βλάστηση και καρπούς.

5.2. Τάξη: A rd io dactyla
5.2.1. Οικογένεια: Suidae
5.2.1.1. Aypioyoipoc- Sus scrofa
Γνωρίσματα
Μοιάζει με τον οικόσιτο χοίρο αλλά φέρει γκριζόμαυρο τρίχωμα. Τα αρσενικά υπε
ρέχουν σε μέγεθος και βάρος έναντι των θηλυκών. Έχει σώμα ογκώδες και συμπαγές,
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κεφαΜ επιμηκες που αποΛηγει σε
ρύγχος. Στο πάνω μέρος και στο
μέσο του ρύγχους σχηματίζεται
μικρή κύρτωση, η οποία αυξά
νει με την ηλικία του ζώου. Έχει
αυτιά μεγάλα και όρθια, μάτια
μικρά καφέ χρώματος, σκέλη
κοντά και ισχυρά. Η ουρά είναι
μέτριου μεγέθους και στο άκρο
της σχηματίζεται μία τούφα από
μακριές τρίχες. Τα άκρα των δα
κτύλων καλύπτονται από οπλές. Στο αρσενικό τα πάνω δόντια εξέχουν.
Ενδιαίτημα
Προϋπόθεση για να είναι ένα ενδιαίτημα κατάλληλο για τον αγριόχοιρο είναι η ύπαρ
ξη άφθονου νερού και λασπόλουτρων, τα οποία τα χρειάζεται για να προστατεύεται
από τα εξωπαράσιτα
Συνήθειες
Ο αγριόχοιρος είναι ζώο κοινωνικό και ζει σε πολύ καλά οργανωμένες και αυστηρά
ιεραρχημένες κοινωνίες, τα κοπάδια, οι οποίες είναι τυπικές κοινωνίες μητριαρχικού
τύπου. Τα κοπάδια αυτά συγκροτούνται από 1 έως 5-6 ώριμες θηλυκές (συνήθως
συγγενείς) ακολουθούμενες από τα μικρά τους και τα θηλυκά της προηγούμενης ανα
παραγωγικής περιόδου που δεν έχουν ακόμη τεκνοποιήσει. Το μέγεθος του κοπαδιού
ποικίλει. Μπορεί να είναι μια θηλυκιά με τα μικρά της δηλ. 5-6 ζώα συνολικά, αλλά μπο
ρεί να είναι 6-7 θηλυκές με τα παιδιά τους δηλ. 4 0 - 5 0 ζώα συνολικά. Η γηραιότερη και
πιο έμπειρη θηλυκιά είναι η αρχηγός του κοπαδιού, η οποία μεριμνά για την ασφάλεια
και την εύρεση τροφής. Είναι το ζώο που βρίσκεται επί κεφαλής του κοπαδιού, ιδιαίτερα
στις περιπτώσεις κινδύνου. Αυτή επιλέγει τις θέσεις για γιατάκι, καθορίζει τις διόδους δι
αφυγής, τη χρονική διάρκεια της ανάπαυσης, τους τόπους της βοσκής, κλπ. Τα αρσενικά
σε ηλικία 9-10 μηνών εκδιώκονται, πολλές φορές και βίαια, από το κοπάδι και ζούν το
υπόλοιπο της ζωής τους μοναχικά (μονιάδες).
Ο αγριόχοιρος συνήθως βόσκει τη νύχτα και αναπαύεται στο γιατάκι του την ημέρα.
Σ ε περιπτώσεις όμως που νιώθει ασφάλεια και ησυχία δραστηριοποιείται και την ημέ
ρα. Επίσης όταν τα γουρουνάκια είναι ακόμη πολύ μικρά και δεν μπορούν να βαδίζουν
πολλές ώρες συνεχώς, το κοπάδι δραστηριοποιείται όλο το 24ωρο με ενδιάμεσες
2ωρες αναπαύσεις.
Είναι ζώο πολύ κινητικό. Κινείται πολύ γρήγορα με έναν χαρακτηριστικό τροχασμό
που μοιάζει μ’ έναν βιαστικό ταξιδιώτη. Κολυμπά επίσης εξίσου καλά. Για να βρει την
τροφή του και ήσυχα μέρη για να γιατακιάσει μπορεί να διανύσει πολλά χιλιόμετρα. Ο
ζωτικός χώρος μέσα στον οποίο κινείται ένα μικρό κοπάδι (μια μητέρα με τα παιδιά της)
κυμαίνεται μεταξύ 20.000 - 50.000 στρεμάτων.
Μία από τις χαρακτηριστικές συνήθειές του αγριόχοιρου, είναι το κύλισμα στη λάσπη.
Με τα λασπόλουτρα απαλλάσσεται από τα παράσιτα και εμπλουτίζει το δέρμα του με
ορυκτά άλατα που περιέχονται στη λάσπη. Μετά το λασπόλουτρο πηγαίνει σε κοντινούς
κορμούς δέντρων και τρίβεται αφήνοντας ορατά σημάδια. Παράλληλα αποφλοιώνει με
τους κυνόδοντές του κορμούς δέντρων με σκοπό τη σήμανση της επικράτειας του.
Αναπαραγωγή
Είναι είδος πολυγαμικό. Ο οίστρος του δεν παρουσιάζει ετήσια περιοδικότητα, αλλά
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εμφανίζεται περισσότερες από μια φορά το χρόνο. Ο κύκλος αυτός έχει περίοδο 21
ημέρες, από τις οποίες μόνο οι 2 είναι «γόνιμες». Αυτός ο κύκλος διακόπτεται όταν το
ζώο κυοφορεί, όταν βρίσκεται σε γαλουχία και στη διάρκεια του καλοκαιριού (Ιούνιος
- Αύγουστος). Ανάλογα λοιπόν με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και κυρίως με την
διαθεσιμότητα της τροφής, μπορεί ζευγαρώσει από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάϊο και
να γεννήσει από τον Φ εβρουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο.
Μετά τον θερινό άνοιστρο, οι κυρίαρχες θηλυκές (αρχηγοί), κρίνοντας από την διαθε
σιμότητα της τροφής, έρχονται σε οίστρο και συμπαρασύρουν και τις υπόλοιπες και ιδι
αίτερα τις «πρωτάρες». Πολύ σημαντικό στοιχείο στην αναπαραγωγή του αγριόχοιρου
είναι το ότι οι «πρωτάρες» αν δεν συμπαρασυρθούν από έμπειρες θηλυκές δεν έρχονται
ποτέ σε οίστρο και παραμένουν στείρες εφόρου ζωής. Τις ημέρες που αρχίζει ο οίστρος
του κοπαδιού οι θηλυκές σημαδεύουν τον ζωτικό τους χώρο με οσμές που αφήνουν
τρίβοντας τους αδένες τους στα δέντρα, στο έδαφος κ.α. για να προσελκύσουν κάποιον
κάπρο της περιοχής. Πολλοί κάπροι θα πλησιάσουν αλλά, μετά από αιματηρές μάχες
μεταξύ τους, ένας θα καταφέρει να φθάσει στο κοπάδι και αφού τον εγκρίνει η αρχηγός
θα ζευγαρώσει διαδοχικά με όλες.
Η κυοφορία διαρκεί 115 ημέρες (3 μήνες, 3 εβδομάδες και 3 μέρες). Όσο πιο μεγάλο
είναι το ζώο τόσα πιο πολλά έμβρυα θα φέρει. Συνήθως γεννά από 2 έως 8 νεογνά. Ανά
λογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος μια γουρούνα μπορεί να μπει στην αναπαρα
γωγική διαδικασία ήδη από 8 μηνών, ενώ μια άλλη μόλις στα 2 της χρόνια. Γενικά ισχύει:
• Στα θηλυκά ηλικίας μικρότερης του ενός έτους κυοφορεί το 1 στα 3.
• Στα θηλυκά μεταξύ 1 και 2 ετών κυοφορεί το 80%
• Στα θηλυκά ηλικίας μεγαλύτερης των 2 ετών κυοφορεί το 90%
Βέβαια εδώ πρόκειται για μέσους όρους, οπότε κατά τόπους και χρόνους τα παραπά
νω ποσοστά μπορεί να αλλάξουν πολύ. Συνοψίζοντας, ο αριθμός των εμβρύων εξαρτάται από το βάρος και την ηλικία της θηλυκιάς και από τη διαθεσιμότητα της τροφής.
Αριθμός κυοφοριών ανά έτος
Αφού η περίοδος του οργασμού του αγριόχοιρου είναι 21 ημέρες, θα μπορούσαμε
να πούμε ότι μια θηλυκιά θεωρητικά μπορεί να κυοφορήσει οποιαδήποτε εποχή του
χρόνου.
Ας δούμε όμως τι συμβαίνει μεταξύ δύο διαδοχικών ετών:
ο Μια θηλυκιά ζευγαρώνει τον Ιανουάριο και είναι έγκυος μέχρι τα τέλη Απριλίου: 4 μήνες
• Τον Μάϊο και τον Ιούνιο βρίσκεται σε γαλουχία: 2 μήνες περίπου
• Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο βρίσκεται σε άνοιστρο λόγω καλοκαιρινής περιόδου: 2
μήνες
® Από τον Σεπτέμβριο και μετά μπορεί να έρθει η νέα περίοδος οργασμού, η οποία
διαρκεί 21 ημέρες. Ακριβώς το πότε θα έρθει η ώρα του οργασμού (δηλ. αρχές Σ ε 
πτεμβρίου, τέλη Σεπτεμβρίου ή Οκτώβριο) εξαρτάται από τη διαθέσιμη τροφή και τις
επικρατούσες κλιματικές συνθήκες.
• Το φθινόπωρο και τον χειμώνα κυοφορεί: 4 μήνες
« Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο βρίσκεται σε γαλουχία: 2 μήνες
• Τον Μάϊο ξαναμπαίνει σε οργασμό και κυοφορεί μέχρι τον Σεπτέμβριο: 4μήνες
• Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο βρίσκεται σε γαλουχία: 2 μήνες
• Από τον Νοέμβριο έως τον Ιανουάριο του τρίτου έτους ξαναμπαίνει σε οίστρο.
Τον πρώτο χρόνο λοιπόν η γουρούνα έκανε μια γέννα και τον δεύτερο δύο. Αυτό
βέβαια συμβαίνει υπό την προϋπόθεση ότι και στα δύο διαδοχικά χρόνια οι συνθήκες
τροφής είναι πολύ καλές, οι καιρικές συνθήκες ήπιες και η ηλικιακή δομή των κοπαδιών
πυραμιδοειδής. Πιο σωστό λοιπόν είναι να λέμε ότι ο ώριμος θηλυκός αγριόχοιρος κυ
οφορεί τρεις φορές στα δύο χρόνια.
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Τα μικρά γεννιούνται με ανοιχτά μάτια και είναι σε θέση μετά από λίγες ώρες να
στέκονται στα πόδια τους. Το τρίχωμά τους είναι κοκκινωπό και κατά μήκος των πλευ
ρών σχηματίζονται επιμήκεις στενές λωρίδες ανοιχτού χρώματος με αποτέλεσμα να
δημιουργείται μία τέλεια χρωματική προσαρμογή με το περιβάλλον. Λόγω του ότι το
σώμα των μικρών είναι καλυμμένο με αραιό τρίχωμα τις πρώτες μέρες, αυτά απαιτούν
ιδιαίτερη φροντίδα. Αυτή εξασφαλίζεται με τη συνεχή παραμονή τους στη φωλιά και το
πλάγιασμα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι το ένα δίπλα στο άλλο και κοντά στη μητέρα,
η οποία κατά τις πρώτες μέρες παραμένει συνεχώς στη φωλιά. Μετά την έβδομη μέρα,
η μητέρα και τα μικρά βγαίνουν για λίγο, πάντα όμως διανυκτερεύουν στη φωλιά τους.
Μετά τη δεύτερη - τρίτη εβδομάδα αρχίζουν την αναζήτηση τροφής, αν και ο θηλασμός
διαρκεί μέχρι 2-3 μήνες περίπου. Στην ηλικία των 6 μηνών το χρώμα των μικρών γίνεται
καφέ και οι ραβδώσεις ατονούν. Με τη συμπλήρωση του πρώτου χρόνου αποκτούν το
χρωματισμό του ενήλικου. Κατά την ηλικία αυτή τα άτομα γίνονται ανεξάρτητα. Η σε
ξουαλική τους ωριμότητα επέρχεται σε ηλικία 9-18 μηνών. Αυτή εξαρτάται κυρίως από
τη διαθεσιμότητα της τροφής. Σ ε χρόνια με ευνοϊκές συνθήκες διατροφής το 50% των
θηλυκών ηλικίας κάτω του ενός έτους αναπαράγεται. Σ ε μέσες συνθήκες το ποσοστό
αυτό είναι 10%. Όταν όμως υπάρχει έλλειψη τροφής τα άτομα ηλικίας κάτω του ενός
έτους δεν αναπαράγονται.
Η θνησιμότητα των νεογνών είναι μεγάλη ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των πρώτων
τριών μηνών της ζωής τους. Κυριότερες αιτίες θνησιμότητας είναι οι δυσμενείς καιρι
κές συνθήκες και οι άρπαγες. Κατά μέσο όρο το ποσοστό θνησιμότητας τους φτάνει
το 40-50%. Σ ε πολύ ευνοϊκά χρόνια μπορεί να έχουμε δύο γέννες το χρόνο, μία τον
Ιανουάριο-Φεβρουάριο και μία κατά το δεύτερο μισό του Ιουλίου με αρχές Αυγούστου.
Διασταυρώνεται με το οικιακό είδος. Ζει 15-20 χρόνια.
Τροφή
Είδος παμφάγο, προτιμάει καρπούς, ρίζες, μανιτάρια, βολβούς, φρούτα, καρπούς με
ιδιαίτερη προτίμηση στα βελανίδια, κάστανα κ.λπ.. Καταναλώνει επίσης ζωϊκής προέ
λευσης τροφή που αποτελείται κυρίως από σκουλήκια, σαλιγκάρια, προνύμφες εντό
μων, ερπετά, αμφίβια, τρωκτικά, αβγά εδαφόβιων πουλιών και ψοφίμια.

5.2.2. Οικογένεια: Cervidae
5.2.2.Ί. Ζαρκάδι - Capreolus capreolus
Γνωρίσματα
Μαύρη μουσούδα, λευκή κάτω σιαγόνα. Το
αρσενικό φέρει κέρατα με διακλαδώσεις που πέ
φτουν κάθε έτος και στη θέση τους φύονται νέα.
Γύρω από την ουρά σχηματίζεται ανοιχτόχρωμη
κηλίδα.
Ενδιαίτημα
Δασικά οικοσυστήματα με διάκενα
Αναπαραγωγή
Το μόνο αρτιοδάκτυλο που εμφανίζει καθυ
στέρηση στην εμφύτευση του γονιμοποιημένου
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ωαρίου στη μήτρα. Ζευγαρώνει τον Ιούλιο - Αύγουστο ενώ η εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου γίνεται μετά από 150 ημέρες. Στη συνέχεια κυοφορεί για 144 ημέρες
και γεννάει 1 - 2 μικρά.
Τροφή
Τρέφεται με ποώδη φυτά, φύλλα δέντρων και θάμνων κ.λπ.

5.2.3. Οικογένεια: Bovidae
5.2.3.1. Αγριόγιδο - Rupicapra rupicapra
Γνωρίσματα
Εναλλαγή λευκού και γκριζόμαυρου στο μπροστινό μέρος
του κεφαλιού. Και τα δύο φύλα
φέρουν κέρατα που είναι κυρτά
προς τα πίσω και δεν πέφτουν.
Ενδιαίτημα
Απομακρυσμένες βραχώδεις
ορεινές περιοχές με μεγάλα σχε
τικά υψόμετρα.
Αναπαραγωγή
Ωριμάζει σε ηλικία τεσσάρων ετών. Ζευγαρώνει μέσα Νοεμβρίου έως νωρίς το Δ ε
κέμβριο και γεννάει τον Μάιο ή αρχές Ιουνίου ένα και σπάνια δύο μικρά.
Τροφή
Τρέφεται με ποώδη φυτά, φύλλα δέντρων αλλά και φλοιούς δέντρων όταν υπάρχει
έλλειψη τροφής.

5.3. Τάξη: Carnivora
5.3.1. Οικογένεια: Canidae
5.3.1.1. Αλεπού - Vulpes vulpes
Γνωρίσματα
Γκριζοκαφέ ζώο με μακριά και φουντωτή ουρά.
Ένα ζώο το οποίο συγκεντρώνει την προσοχή μεγάλης μερίδας της κοινωνίας μας για
διαφορετικούς λόγους. Για τους κατοίκους αγροτικών περιοχών και τους πτηνοκτηνοτρόφους αποτελεί εχθρό, για τους κυνηγούς αποτελεί ανταγωνιστή που ευθύνεται για τη
συρρίκνωση των πληθυσμών ορισμένων θηραματικών ειδών, για τους καλλιεργητές εί
ναι σύμμαχος στον περιορισμό των ζημιών από τα ποντίκια και για τους «οικολόγους» έχει
αναχθεί σε προστατευτέο είδος. Που βρίσκεται η αλήθεια; Όπως πάντα κάπου στη μέση.
Η επιστήμη της οικολογίας δεν είναι δυνατό να αντιμετωπίζει όλες τις περιπτώσεις
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κατά τον ίδιο τρόπο. Δεν χωρούν
αφορισμοί ούτε γενικολογίες.
Κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερη
και ως τέτοια πρέπει να μελετη
θεί και να αντιμετωπιστεί. Βασική
προϋπόθεση είναι η καλή γνώση
της βιολογίας, της συμπεριφοράς
και των παραγόντων που επη
ρεάζουν τις αυξομοιώσεις των
πληθυσμών της αλεπούς και των
πληθυσμών των θυμάτων της.
Επόμενο στάδιο είναι να καθοριστούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι. Θέλουμε να έχουμε
αλεπούδες για να ελέγξουμε τα ποντίκια ή θέλουμε να περιορίσουμε τις αλεπούδες
γιατί υπάρχει υπερπληθυσμός που επιδρά δυσμενώς στους πληθυσμούς της πεδινής
πέρδικας του φασιανού, του λαγού και άλλων ειδών; Ανάλογα με το στόχο επιλέγουμε
τα μέσα με τα οποία θα τον επιτύχουμε.
Δυστυχώς όμως η ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία δεν επιτρέπει τον έλεγχο της
αλεπούς με άλλα μέσα πλην του κυνηγίου της, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο διαχει
ριστής να αντιμετωπίσει προβλήματα που θα προκύψουν από τον υπερπληθυσμό του
είδους. Έτσι ωθείται ο κάθε πολίτης που αντιμετωπίζει πρόβλημα - έμμεσο ή άμεσο
- να αναλάβει πρωτοβουλίες που πολλές φορές οδηγούν σε ακραίες καταστάσεις, όπως
ανεξέλεγκτη τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων με δυσμενείς επιπτώσεις στην
άγρια πανίδα (αρκούδες, λύκους, πτωματοφάγα πτηνά κλπ) και τους σκύλους εργασίας
(ποιμενικούς, κυνηγετικούς κλπ).
Η αλεπού εμφανίστηκε στη γη πριν από 400.000 χρόνια, περίπου, και αποτελούσε,
πιθανώς, σημαντικό θήραμα για τους κυνηγούς της νεολιθικής εποχής. Στο τελευταίο
μισό του 19ου αιώνα εισήχθη σε πολλές περιοχές κυρίως με σκοπό το κυνήγι της. Τη
συναντάμε σχεδόν παντού στο Βόρειο Ημισφαίριο. Από τη Βρετανία εισήχθη στις ανα
τολικές Ηνωμένες Πολιτείες στα μέσα του 18ου αιώνα απ'όπου εξαπλώθηκε δυτικότερα,
ενώ γύρω στα 1850 εισήχθη και στην Αυστραλία.
Ιδιαίτερα προσαρμοστικό είδος, χωρίς πολλές απαιτήσεις, μπόρεσε να εξαπλωθεί και
να επιβιώσει σχεδόν σε όλους τους τύπους βιοτόπων. Αφθονεί σε περιοχές με ποικιλία
και εναλλαγές μικροπεριβαλλόντων (θαμνότοποι, λιβάδια, δάση κλπ) πού προσφέρουν
τροφή και κάλυψη.
Οι αλεπούδες ζουν σε ομάδες που μοιράζονται μία περιοχή. Σε περιοχές πλούσιες σε
τροφή, με πυκνούς πληθυσμούς, τα θηλυκά αλεπουδάκια της προηγούμενης γέννας
μοιράζονται την ίδια περιοχή με τους γονείς τους. Ο αριθμός αυτών των μικρών θηλυ
κών μπορεί να φτάσει τα έξι, αλλά το συνηθέστερο είναι ένα με δύο. Αυτά τα επιπλέον
θηλυκά βοηθούν στην ανατροφή των φετινών μικρών του κυρίαρχου θηλυκού. Έτσι
παρατηρήθηκε λ.χ. ότι αυτά τα θηλυκά προφυλάσσουν τα μικρά από κινδύνους, φρο
ντίζουν για την μετάδοση εμπειριών και παίζουν μαζί τους.
Το μέγεθος της περιοχής της αλεπούς (χωροκράτεια) ποικίλει ανάλογα με τον τύπο
του περιβάλλοντος. Σ ε λοφώδεις περιοχές με λίγη τροφή η έκταση της επικράτειας
φτάνει τα 40.000 στρέμματα, ενώ σε αγροτικές περιοχές μπορεί να περιοριστεί στα 200
στρέμματα. Από παρατηρήσεις προκύπτει ότι η μέση έκταση μιας επικράτειας αλεπούς
κυμαίνεται από 450 έως 1500 στρέμματα. Η περιοχή κάθε ομάδας αλεπούδων δεν
χρησιμοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο. Ένα κομμάτι της χρησιμεύει για την αναζήτηση
της τροφής, ενώ κάποιο άλλο χρησιμοποιείται ως διάδρομος για τις μετακινήσεις των
ζώων.
Οι επικράτειες οριοθετούνται με ούρα και κόπρανα που αποτίθενται σε εμφανή ση

μεία (πέτρες, πρέμνα δέντρων κ.λ.π) περίπου στο ύψ οςτης μύτης και δεν παραβιάζονται
από ανταγωνιστές. Ούρα αφήνονται και στα μονοπάτια σε ποσότητες ανάλογες με τη
συχνότητα μετακίνησης των ζώων. Ο αριθμός των σημαδιών αυξάνεται στο κέντρο της
επικράτειας, ενώ μειώνεται προς την περιφέρειά της. Επίσης οι αλεπούδες μπορεί να
αφήνουν ούρα σε υπολείμματα τροφής που δεν μπορεί να καταναλωθεί και σε τρύπες
που δεν βρέθηκε τροφή, ώστε να μη «σπαταλούν» χρόνο για να ψάχνουν τα ίδια μέρη.
Οι αλεπούδες υπερασπίζονται την περιοχή τους και δεν επιτρέπουν την είσοδο άλ
λων. Όταν κάποιος «παρείσακτος» εισβάλλει σε ξένη χωροκράτεια και γίνει αντιληπτός,
συνήθως ακολουθεί μάχη. Οι αλεπούδες σηκώνονται, στηριζόμενες στα πίσω πόδια,
και χτυπούν τους ώμους και το στήθος του αντιπάλου, ενώ με ανοιχτό το στόμα προ
σπαθούν να τον φοβίσουν. Οι μάχες εκδηλώνονται κυρίως μεταξύ νεαρών και ιδίου
φύλου ατόμων και διαρκούν ως την αποχώρηση του ηττημένου.
Όπως τα περισσότερα ζώα που σχηματίζουν ομάδες έτσι και οι αλεπούδες έχουν
αναπτύξει κοινωνική οργάνωση και τρόπους επικοινωνίας. Μεγάλη ποικιλία στάσεων
του σώματος και του κεφαλιού χρησιμοποιούνται και αποτελούν το «λεξιλόγιο» για την
επικοινωνία μεταξύ τους. Μ' αυτόν τον τρόπο εκδηλώνουν κυριαρχία, προειδοποιούν
για επερχόμενους κινδύνους, ενημερώνουν για πηγές τροφής κ.λπ. Άλλος τρόπος επι
κοινωνίας είναι οι φωνές. Ερευνητές έχουν προσδιορίσει 28 ομάδες ήχων που χρησι
μεύουν για την επικοινωνία και ποικίλουν από εποχή σε εποχή.
Τα νεαρά αλεπουδάκια διασκορπίζονται σε ηλικία 6 - 1 2 μηνών. Αν και γενικά δεν απο
μακρύνονται από την περιοχή που γεννήθηκαν, στις ΗΠΑ διαπιστώθηκε ότι μπορούν
να μετακινηθούν έως και 300 χιλιόμετρα, ενώ στην Ευρώπη βρέθηκε ότι μετακινούνται
έως 100 χιλιόμετρα. Το χρονικό διάστημα που διαρκούν οι «βόλτες» τους ποικίλει από
μερικές μέρες έως και λίγους μήνες.
Η αλεπού είναι είδος που κινείται κυρίως τη νύχτα, το σούρουπο και το ξημέρωμα.
Οι ημερήσιες μετακινήσεις της εξαρτώνται από τον βαθμό ενόχλησης που δέχεται. Το
καλοκαίρι μπορεί να μείνει δραστήρια αρκετή ώρα μετά το χάραμα, ιδιαίτερα αν τα
θηλυκά προσπαθούν να ταϊσουν τα μικρά. Σε γεωργικές περιοχές δραστηριοποιούνται
κυρίως μετά τα μεσάνυχτα, χωρίς αυτό να αποτελεί και κανόνα, διότι δεν αποκλείεται να
δει κάποιος μέρα μεσημέρι αλεπού στο κέντρο ενός χωριού ή μιας μικρής πόλης.
Οι δραστηριότητέςτης ποικίλουν και επηρεάζονται άμεσα από τις επικρατούσες και
ρικές συνθήκες. Τις κρύες νύχτες μειώνονται οι μετακινήσεις, ενώ αντίθετα τις θερμές
και υγρές νύχτες εξασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις για ένα επιτυχημένο κυνήγι.
Οι τρόποι κυνηγίου και η συμπεριφορά της αλεπούς απέναντι σε κάθε θήραμα δια
φέρουν. Και τούτο διότι οι τροφικές της προτιμήσεις ποικίλουν ανάλογα με την εποχή
και τα διαθέσιμα τροφής. Μπορεί να καταναλώσει καρπούς, ψοφίμια, μικρά θηλαστικά,
πουλιά, σκουλήκια, έντομα κ.λπ., ενώ παρουσιάζει μεγάλη προσαρμοστικότητα σε νέες
πηγές τροφής (σκουπιδότοπους, απελευθερούμενα θηράματα κ.λπ) και αλλαγές ενδιαι
τημάτων (μετά από πυρκαγιές, εκχερσώσεις κ .λ π ). Τα σκουλήκια, κάποιες εποχές, εξα
σφαλίζουν πάνω από το 60% των θερμιδικών απαιτήσεών της. Αφού εντοπίσει κάποιο
σκουλήκι με την ακοή της, η οποία είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη, το συλλαμβάνει με τα
μπροστινά της δόντια και στη συνέχεια το τραβά από την τρύπα του με αργές κινήσεις
του κεφαλιού της.
Η αλεπού επίσης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αρπακτικότητας σε
αποικίες πουλιών, όπως είναι οι γλάροι. Χαρακτηριστικά ένας ερευνητής αναφέρει ότι
σε περιοχή της Βρετανίας μέσα σε μία μόνο αναπαραγωγική περίοδο σκοτώθηκαν 800
γλάροι από τις τέσσερις αλεπούδες που ζούσαν εκεί και μάλιστα οι 240 απ' αυτούς σε
μία μόνο νύχτα.
Σε αγροτική περιοχή του Bristol εκτιμήθηκε ότι το 0,7% των γατών και το 7% άλ
λων κατοικίδιων σκοτώνονταν ετησιως από αλεπούδες, των οποίων η πυκνότητα ήταν
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αρκετά υψηλή. Σημαντική, επίσης, πηγή τροφής αποτελούν τα εδαφόβια πουλιά, τα
τρωκτικά και άλλα μικρά θηλαστικά, όπως ο λαγός. Πολλοί ερευνητές έχουν επισημάνει
ότι η επίδραση της αλεπούς στους πληθυσμούς θηραματικών ειδών είναι σημαντική.
Οι πεδινές πέρδικες είναι ευάλωτες κατά τη διάρκεια της επώασης των αβγών τους, οι
πληθυσμοί των φασιανών δέχονται μεγάλη πίεση και συρρικνώνονται, οι λαγοί αποτε
λούν τμήμα του διαιτολογίου της κάποιες εποχές του έτους, ενώ για τα νεαρά ζαρκάδια
η αλεπού αποτελεί διαρκή απειλή. Όσο για τα οικόσιτα ζώα (περιστέρια, κότες κλπ), η
αλεπού μπορεί να σκοτώσει μεγάλους αριθμούς τους και να τα εγκαταλείψει χωρίς να
τα καταναλώσει.
Κατά συνέπεια είναι βέβαιο ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα προσαρμοστικό ζώο που
μπορεί να εποικίσει μεγάλη ποικιλία βιοτόπων, να δημιουργήσει προβλήματα σε πτηνά
και μικρά θηλαστικά, παράλληλα δε να περιορίσει τους πληθυσμούς των τρωκτικών.
Κάθε συγκεκριμένη συγκυρία πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά και να λαμβάνονται
αποφάσεις μετά από ενημέρωση και συμφωνία των εμπλεκόμενων φορέων (Υπουρ
γείο Γεωργίας, αγρότες, κτηνοτρόφοι, κυνηγοί κ.α), ώστε αν διαπιστωθεί ότι χρειάζεται
έλεγχος του πληθυσμού της αλεπούς, να βρεθεί ένας παραδεκτός και νόμιμος τρόπος
άσκησής του που δεν θα οδηγεί σε ακραίες και ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

5.3.1.2. Ο X i j k o c (Cams Lupus) και η σχέση του με τα άγρια οπληφόρα και

τα κτηνοτροφικά ζώα
Ε ισ α γ ω γ ή

Κατά το παρελθόν η χώρα μας χαρακτηριζόταν από την ύπαρξη σημαντικού αριθ
μού ειδών και αξιόλογων πληθυσμών άγριων οπληφόρων ζώων. Ελάφια, πλατώνια,
ζαρκάδια, αγριόγιδα, αγριογούρουνα, αγριοκάτσικα και αγριοπρόβατα (εισήχθησαν),
αποτελούσαν το σύνολο των ειδών των οπληφόρων στη χώρα μας. Μερικά από τα
είδη αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν σε ικανοποιητικούς πληθυσμούς (αγριογούρουνα,
ζαρκάδια), άλλα είδη διατηρούνται σε περιορισμένους αριθμούς και σε απομονωμένα
ενδιαιτήματα και άλλα έχουν εξαφανιστεί ή τείνουν να εκλείψουν από διάφορες αιτίες
(καταστροφή ενδιαιτημάτων, υβριδισμός, λαθροθήρα κλπ).
Ο λύκος, παρ'ότι αντιμετωπίστηκε εσφαλμένα ως εξιλαστήριο θύμα από κτηνοτρόφους, κυνηγούς και αγρότες ορεινών περιοχών, παρά το γεγονός ότι μειώθηκαν οι πη
γές τροφής του (μείωση πληθυσμών άγριων οπληφόρων, εγκατάλειψη παραδοσιακών
μορφών κτηνοτροφίας, περιορισμός κτηνοτροφικού κεφαλαίου κλπ) επιβίωσε παρου
σιάζοντας μια αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητα στις καινούργιες συνθήκες. Πολλοί
ερευνητές στην Ευρώπη ασχολήθηκαν, τις τελευταίες δεκαετίες, με την οικολογία του
λύκου και των οπληφόρων καθώς και τη μεταξύ τους αναπόφευκτη «σχέση».
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι ενώ κατά το παρελθόν όλη σχεδόν η Ευρώπη
καλυπτόταν από δάση, σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της αποτελείται από λιβάδια,
εκτεταμένες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης και βιομηχανικές περιοχές. Τα φυσικά δάση
χάνονται και οι δασικές εκτάσεις περιορίστηκαν σε σχετικά μικρές, διάσπαρτες και απο
μονωμένες θέσεις. Πολλά φυσικά δάση αντικαταστάθηκαν από ξυλοπαραγωγικά είδη
- κυρίως κωνοφόρα - ενώ περιορίστηκαν ή εξαλείφθηκαν τα διάκενα που αποτελούσαν
βασικό χώρο αναζήτησης τροφής για τα ζαρκάδια και τα ελάφια.
Γ ε ω γ ρ α φ ικ ή ε ξά π λ ω σ η τ ω ν ο π λ η φ ό ρ ω ν

Η γεωγραφική εξάπλωση των άγριων οπληφόρων ζώων καθορίζεται από δύο κυρίως
παράγοντες: α) από την ύπαρξη κατάλληλων φυτοκοινωνιών (εκτεταμένα δάση φυλ
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λοβόλων πλατύφυλλων ή μικτά
δάση) και β) από την κατάσταση
του χιονιού και τη διάρκεια χιονοκάλυψης του εδάφους κατά το
χειμώνα. Ήδη από το 1946 αναφέρεται η σημασία του πάχους
του χιονιού ως περιοριστικού
παράγοντα για την εξάπλωση
των οπληφόρων: Το ελάφι απο
φεύγει περιοχές που το έδαφος
καλύπτεται για μεγάλο χρονικό
διάστημα από χιόνι πάχους μεγαλύτερου από 50 - 60 εκατοστά, ενώ ο αγριόχοιρος
προτιμά περιοχές που δεν καλύπτονται πολλές μέρες από χιονόστρωμα ύψους μεγα
λύτερου των 30 - 40 εκατοστών. Την εξάπλωση των οπληφόρων επηρεάζουν επίσης η
σκληρότητα και η πυκνότητα του χιονοκαλύμματος. Μεγάλες περίοδοι χιονοκάλυψης
περιορίζουν την εξάπλωση των ειδών αυτών λόγω δυσκολίας στην εξεύρεση τροφής.
Τα ζαρκάδι λ.χ. δεν απαντά σε περιοχές όπου η χιονοκάλυψη διαρκεί περισσότερο από
230 - 240 μέρες το χρόνο.
Το ελάφι είναι πολυπληθές είδος στην Κεντρική Ευρώπη, βρίσκεται δε σε ολιγάριθ
μους και απομονωμένους πληθυσμούς και σε άλλες χώρες. Συνδέεται άμεσα με μεγάλα
και συνεχή δασικά συμπλέγματα τα οποία διαθέτουν διάκενα στο εσωτερικό τους και
λιβάδια κατά μήκος των ορίων τους. Η μείωση των δασών και η διάσπαση της συνέχειάς
τους με δρόμους, οικισμούς και καλλιέργειες, οδήγησαν στη μείωση των πληθυσμών
του και στον περιορισμό της γεωγραφικής του εξάπλωσης. Στη χώρα μας η διάνοιξη
δρόμων οδήγησε σε κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων του με αποτέλεσμα να εξαφα
νιστεί στα τέλη της δεκαετίας του 80. Τυχαίες εμφανίσεις ελαφιών παρατηρούνται στα
σύνορα της χώρας μας με τη Βουλγαρία.
Το πλατώνι εξαφανίστηκε πολύ νωρίς από την Ευρώπη, αλλά εισήχθη και διατηρήθη
κε στη Μεγάλη Βρετανία σε μεγάλα ιδιωτικά πάρκα και κυνηγετικές περιοχές ήδη από
το Μεσαίωνα. Στην Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε μικρούς πληθυσμούς στη Ρόδο και
κάτω από απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες στη Λήμνο και αλλού.
Οι πληθυσμοί του αγριόγιδου φαίνεται να μειώθηκαν τον τελευταίο αιώνα στη χώρα
μας, κυρίως λόγω της γεωγραφικής και γενετικής απομόνωσης των πληθυσμών, της
λαθροθήρας κλπ. Σ ε καμία όμως περίπτωση δεν βοήθησε η απαγόρευση της Θήρας
του. Αντίθετα, μετά την απαγόρευση της Θήρας του αγριόγιδου το είδος τέθηκε εκτός
διαχείρισης και μοιραία οι πληθυσμοί του οδηγήθηκαν σε δραματική συρρίκνωση λόγω
της έλλειψης οποιοσδήποτε μέριμνας.
Αντίθετα οι πληθυσμοί του αγριόχοιρου και του ζαρκαδιού στην Ελλάδα φαίνεται να
παραμένουν σταθεροί με έντονα αυξητικές τάσεις στις περισσότερες περιοχές (Ήπειρος,
Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος κ.α.). Στην Ιταλία και στην Ισπανία
οι πληθυσμοί των ζαρκαδιών μειώθηκαν επειδή εκχερσώθηκαν δάση και φυτεύτηκαν
ελαιώνες, ενώ παράλληλα ερημοποιήθηκαν πολλές περιοχές λόγω εκτεταμένων επιφα
νειακών διαβρώσεων. Την εξάπλωση των πληθυσμών του ζαρκαδιού ευνοούν η προσαρμοστικότητάτου, η εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών δασοπονίας (επιλεκτικές υλοτομίες,
αναδασώσεις, δημιουργία και διατήρηση διακένων κλπ), η ρύθμιση (όχι απαγόρευση) της
Θήρας, η μείωση των μεγάλων σαρκοφάγων και η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας.
Ο αγριόχοιρος ευνοήθηκε στην Ευρώπη γενικά από την αύξηση των καλλιεργήσιμων
εκτάσεων σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Στην Ελλάδα όμως η εγκατάλειψη της
ορεινής ζώνης από την παραδοσιακή κτηνοτροφία οδήγησε στην αύξηση της κάλυψης
από θάμνους και άλλα καρποφόρα πλατύφυλλα, με αποτέλεσμα την ανόρθωση των
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πληθυσμών του αγριόχοιρου, οι οποίοι δείχνουν μεγάλη προσαρμοστικότητα ακόμα
και σε περιοχές από τις οποίες είχαν εξαφανιστεί πριν από δεκαετίες. Η σημερινή εξά
πλωση του αγριόχοιρου στην Ευρώπη συμπίπτει με αυτή πριν από μερικές εκατοντα
ετίες. Ζει σε ποικιλία ενδιαιτημάτων, θαμνοτόπια, μικτά δάση και δάση πλατυφύλλων
(δρυοδάση, οξυά κλπ) καθώς και σε δάση κωνοφόρων με αναπτυγμένο υπόροφο που
γειτνιάζουν με καλλιέργειες (δημητριακά, καλαμπόκι, πατατοχώραφα κλπ). Στην Πολω
νία λ.χ. η τροφή του αγριόχοιρου αποτελείται κατά 70 - 90% από πατάτες, καλαμπόκια
και δημητριακά.
Γεωγραφική εξάπλωση του λύκου
Ο λύκος είναι ένα τυπικό δασόβιο είδος το οποίο γνώρισε σημαντική μείωση λόγω
περιορισμού των δασών και της μείωσης του αριθμού των οπληφόρων, ενώ παράλληλα
διώχτηκε συστηματικά και επιταχύνθηκε η ολοκληρωτική εξαφάνισή του από αρκετές
περιοχές. Στις αρχές του 20ού αιώνα οι λύκοι εξολοθρεύτηκαν από τη Νοτιοδυτική
Ευρώπη και περιορίστηκαν σε μικρούς απομονωμένους πληθυσμούς σε ψηλά όρη. Σή 
μερα υπάρχουν πολύ καλοί πληθυσμοί στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ σχετικά μεγάλοι
πληθυσμοί βρίσκονται στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη. Μικροί πληθυσμοί έχουν απο
μονωθεί σε περιοχές της Ιταλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας. Διατροφικά οι λύκοι μπορεί
να χωριστούν σε δυο κατηγορίες: α) Σ' αυτούς που ζουν σε φυσικά περιβάλλοντα και η
τροφή τους αποτελείται κυρίως από άγρια οπληφόρα και μικρότερα άγρια θηλαστικά
και β) σ'αυτούς που ζουν κοντά σε ανθρωπογενή περιβάλλοντα και τρέφονται με κτηνοτροφικά και οικόσιτα ζώα, πτώματα κ.α.
Στη Ρωσία, από έρευνα των τροφικών συνηθειών του λύκου για δέκα συνεχόμενα
χρόνια σε μια περιοχή όπου υπήρχε σταθερότητα στους πληθυσμούς των αγριόχοιρων
και των ζαρκαδιών, βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στο ποσοστό συμμετοχής τους στο
διαιτολόγιο των λύκων. Αυτό υποδηλώνει ότι ο λύκος είναι ένα ζώο που δεν αφήνει τις
ευκαιρίες να πάνε χαμένες και καταναλώνει κάθε φορά την πιο εύκολη λεία, που μπορεί
να είναι και κτηνοτροφικά ζώα ή σκουπίδια. Σ ε παρόμοια έρευνα βρέθηκε ότι σε περιοχές
που υπήρχαν αγριοπρόβατα, αυτά συμμετείχαν στη διατροφή του λύκου σε ποσοστό 31,2
- 94,6% ενώ στην ίδια περιοχή το αγριογούρουνο συμμετείχε με ποσοστό 0 - 10,4%.
Διαφορές στην αρπακτικότητα των λύκων στα οπληφόρα παρατηρούνται ανάλογα
και με την εποχή του έτους. Σ ε περιοχές όπου τα οπληφόρα δεν είναι αρκετά ή έχουν
εκλείψει εντελώς, οι λύκοι στρέφονται το καλοκαίρι σε μικρά θηλαστικά όπως λαγούς,
κάστορες, τρωκτικά κ.λπ., ενώ το φθινόπωρο και το χειμώνα τρέφονται κυρίως με κτη
νοτροφικά ζώα, πτώματα και καρπούς. Πολλές φορές όταν η τροφή τους αποτελείται
αποκλειστικά από ήμερα ζώα, ψοφίμια και καρπούς, έχουν προσαρμοστεί απόλυτα στα
ανθρωπογενή περιβάλλοντα, ζουν κοντά και μέσα σ'αυτά, δεν κυνηγούν οπληφόρα και
συχνά ζευγαρώνουν με ήμερα σκυλιά δημιουργώντας υβρίδια.
Αρπακτικότητα των λύκων στα άγρια οπληφόρα
Η αρπακτικότητα των λύκων στους πληθυσμούς των οπληφόρων επηρεάζεται από
διάφορους παράγοντες οι κυριότεροι από τους οποίους είναι οι εξής:
1. Το μέγεθος των πληθυσμών και η σύνθεση των ειδών των οπληφόρων
2. Η σχετική αναλογία στην πυκνότητα μεταξύ των ειδών
3. Η παρουσία και η διαθεσιμότητα άλλων πηγών τροφής (κτηνοτροφικά ζώα, σκουπί
δια, ψοφίμια, τρωκτικά κ.λπ).
4. Η αναλογία ενήλικων και νεαρών ατόμων στους πληθυσμούς των οπληφόρων
5. Η φυσική τους κατάσταση
6. Ο αριθμός των ατόμων που αποτελούν τις ομάδες
7. Η προτίμηση σε κάποιο είδος θηράματος
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8. Η δυνατότητα και ο χρόνος εκμάθησης και
νούργιων μεθόδων κυνηγίου από τους λύκους
για νέα θηράματα (εισαγωγή νέων ειδών κλπ)
Τα ελαφοειδή, ως τροφή, προτιμούνται από τους
λύκους σε όλη την Ευρώπη, αλλά παρουσιάζονται
μεγάλες διακυμάνσεις ανάλογα με τις τοπικές
συνθήκες: Σ ε περιοχές που υπάρχουν λίγα ελά
φια οι λύκοι κυνηγούν κυρίως αγριοπρόβατα και
αγριόχοιρους, ενώ όταν αυξάνονται οι πληθυσμοί
των ελαφιών προτιμούν τα νεαρά και τα θηλυκά
ελάφια. Οι αγριόχοιροι αποφεύγονται γενικά από
τους λύκους, αλλά στη Ρωσία, στην Ιταλία και στη
χώρα μας κυνηγιούνται επειδή υπάρχει σχετική
έλλειψη άλλων οπληφόρων. Οι νεαροί αγριόχοιροι
είναι πιο ευάλωτοι ενώ οι ενήλικοι μπορεί ακόμα
και να σκοτώσουν το λύκο. Τις περισσότερες φο
ρές, ωστόσο, οι ενήλικοι αγριόχοιροι βρίσκουν
καταφύγιο σε πυκνές περιοχές του δάσους, όπου
Cervus elaphus - Ελάφι
δεν μπορούν να πλησιάσουν οι λύκοι.
Μετά από ανάλυση στοιχείων που προέκυψαν από πολυετείς ερευνητικές προσπάθειες
προέκυψε ότι στην Ευρώπη η συμμετοχή των ελαφιών στο διαιτολόγιο του λύκου είναι
42,5%, των αγριοπροβάτων 34,5% των ζαρκαδιών 25,7% και των αγριόχοιρων Ί 6%.
Διαθέσιμα τροφής σε ανθρωπογενή περιβάλλοντα: Όταν δεν υπάρχουν φυσικές πηγές
τροφής οι λύκοι στρέφονται στους σκουπιδότοπους, στις χωματερές και στα κτηνοτρο
φικά και οικόσιτα ζώα. Αυτό δείχνει τη μεγάλη προσαρμοστικότητά τους σε καινούργιες
πηγές τροφής. Μελέτες στην Ισπανία και τη Ρωσία υποδηλώνουν ότι η αρπακτικότητα σε
κοπάδια κτηνοτροφικών ζώων είναι περιορισμένη όταν υπάρχουν επαρκείς πληθυσμοί
άγριων οπληφόρων. Ωστόσο άλλες μελέτες δείχνουν ότι στη βόρεια Ευρώπη, παρά την
ύπαρξη ικανού αριθμού ελαφιών, ζαρκαδιών και αγριόχοιρων, οι επιθέσεις των λύκων σε
κτηνοτροφικά ζώα είναι συνηθισμένες. Το γεγονός αυτό καθιστά φανερό ότι ο λύκος εμ
φανίζει απρόβλεπτη συμπεριφορά, οπότε η ύπαρξη άγριων θηλαστικών δεν αποκλείει
τις επιθέσεις σε κοπάδια ήμερων ζώων, όταν αυτά υπάρχουν σε γειτονικές περιοχές.

5.3.2. Οικογένεια: Felidae
5.3.2.1. Αγριόγατα - Felis silvestris
Γνωρίσματα
Γκριζόμαυρο θηλαστικό που
μοιάζει πολύ με την οικιακή
γάτα. Η ουρά της είναι φουντω
τή και φέρει μαύρους δακτυλί
ους και μαύρη άκρη.
Ενδιαίτημα
Γενικά προτιμάει δάση φυλ
λοβόλων και ανοιχτές περιοχές
γύρω από αυτά.
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Ζευγαρώνει στο τέλος του χειμώνα ή στις αρχές της άνοιξης και γεννάει 2 - 7 μικρά
στο τέλος της άνοιξης ή στις αρχές του καλοκαιριού, μετά από κύηση 63 - 69 ημερών.
Τροφή

Τρέφεται με μικρά τρωκτικά, πουλιά, λαγόμορφα, αμφίβια, ψάρια, έντομα κλπ.

5.3.2.1 . Λύγκα€- Lvnx Ινηχ
Γνω ρίσματα
Κιτρινοκαφέ χρώμα με κηλίδες
στο σώμα. Μακριά σχετικά πόδια
και αυτιά που φέρουν στις άκρες
τους τρίχες.
Ενδιαίτημα
Ώριμα δάση κωνοφόρων ή
μικτά δάση με πυκνό υπόροφο.
Στη χώρα μας δεν έχει επιβε
βαιωθεί η ύπαρξή του, παρότι
υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει
παρατηρηθεί στη Ροδόπη και στα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Περικλής Μπίρτσας

Αναπαραγω γή
Ζευγαρώνει τον Ιανουάριο έως Μάρτιο και γεννάει μετά από κυοφορία 74 ημερών 1
- 4 μικρά.
Τροφή

Τρέφεται με τρωκτικά, λαγόμορφα, ζαρκάδια, εδαφόβια πτηνά κλπ.

Στοιχεία βιολογίας
και χαρακτηριστικά πτηνών
ΠΕΡΙΚΛΗ ΜΠΙΡΤΣΑ
Δρ Δασολόγου Θηραματολόγου
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΚΟΥ
Δασολόγου Θηραματολόγου

6.1. Τάξη: A nseriform es
6.1.1. Οικογένεια: Anatidae
6.1.1.1 . Σταχτόχηνα - Anser anser
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 75 - 85 cm
- Άνοιγμα φτερών: 147 -1 7 0 cm
- Βάρος αρσενικού:
3 .4 0 0 -3 .7 0 0 gr
- Βάρος θηλυκού:
2 .9 0 0 -3 .1 0 0 gr
Γνωρίσματα
Γκρίζο σώμα με ελαφρά ροζ
ράμφος και πόδια. Έλλειψη λευ
κού γύρω από το ράμφος, γκριζωπή κοιλιά με σκοτεινές κηλίδες (όχι τόσο έντονες όσο στην ασπρομετωπόχηνα).
Γεωγραφική εξάπλωση
Η μοναδική γκρίζα χήνα που είναι παρούσα όλο το χρόνο στη χώρα μας, αφού ορι
σμένα ζευγάρια φωλιάζουν στις λίμνες Πρέσπα και Κερκίνη. Αυτές αποτελούν και τα
νοτιότερα σημεία αναπαραγωγής της στην Ευρώπη. Το χειμώνα προστίθενται και τα
άτομα που επισκέπτονται την Ελλάδα για να ξεχειμωνιάσουν, κυρίως στη Μακεδονία
και τη Θράκη. Κατά τις βαρυχειμωνιές παρουσιάζονται αρκετές εκατοντάδες στη χώρα
μας.
Τροφή
Χωρίς να έχουν μελετηθεί οι τροφικές τους συνήθειες στην χώρα μας, έχει παρατη

ρηθεί ότι στη λίμνη Μικρή Πρέσπα τρέφονται με βλαστούς φασολιών και μπιζελιών, όπου
και αρκετές φορές προξενούν καταστροφές. Στο Δέλτα του Έβρου οι σταχτόχηνες συναντώνται crra χωράφια που έχουν σπαρθεί με σιτάρι ή δεν έχουν καεί οι καλαμιές τους.

6.1.1.2. Ασπρομέτωπη - Anser albifrons
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 60 - 73 cm
- Άνοιγμα φτερών: 130 - 160 cm
- Βάρος αρσενικού:
2.100-2.500 gr
- Βάρος θηλυκού:
1.900 - 2.200gr
Γνωρίσματα
Λευκή περιοχή γύρω από το
ράμφος (μπροστά από το μάτι),
έντονα σκούρες κηλίδες στην κοιλιά

Σκίτσο:

Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται στη Ρωσική τούνδρα, στη Σιβηρία, απ' όπου και μας έρχεται το χει
μώνα ακολουθώντας δύο διαφορετικούς διαδρόμους μετανάστευσης, που αποτελούν
ταυτόχρονα και χώρους διαχείμανσης. Ο πρώτος διάδρομος διέρχεται από τον Εύξεινο Πόντο, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και καταλήγει στη χώρα μας στο Δέλτα του
Έβρου. Ο δεύτερος πιθανότατα οδηγεί τις χήνες μέσω της Ουγγαρίας στη βόρεια και
βορειοδυτική Ελλάδα, προκειμένου για να βρουν ευνοϊκές συνθήκες διαβίωσης.
Είναι η πολυπληθέστερη αγριόχηνα στη χώρα μας κατά την ψυχρότερη περίοδο του
έτους και παρουσιάζει τη μεγαλύτερη εξάπλωση. Περιστασιακή παρουσία τηςπαρατηρείται και σε νότιες περιοχές, όπως το Δέλτα του Σπερχειού, η βορειοδυτική Πελοπόννησος
και τα νησιά της Λήμνου και της Λέσβου. Ο αριθμός της συνολικά στην περιοχή της Μαύ
ρης θάλασσας και ανατολικής Μεσογείου υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 250.000 άτομα.
Τροφή
Τρέφεται τόσο σε φυσικά λιβάδια, όσο και σε καλλιεργούμενες εκτάσεις με δημητριακά.
Κυνήγι
Την περιμένουμε σε βαρυχειμωνιές σε σημεία της διαδρομής της από τις θέσεις
κουρνιάσματος στις θέσεις τροφοληψίας και αντίστροφα. Εντοπίζουμε τα χωράφια που
βόσκει ακολουθώντας διαδρομές ανάμεσα σε καλλιέργειες και παρατηρώντας προσε
κτικά με κυάλια. Στη συνέχεια και αφού κατασκευάσουμε προσεκτικά μια φυλάχτρα στο
όριο των χωραφιών περιμένουμε υπομονετικά να φανεί. Χρησιμοποιούμε τσοκαρισμένα όπλα και φυσίγγια με βαριές γομώσεις και σκάγια No 1- 2. Αρκετοί χρησιμοποιούν
20βολα ή 28βολα γιατί οι αποστάσεις που την τουφεκούμε είναι αρκετά μεγάλες.

6.1.1.4. Καταστροφές από χήνες σε καλλιέργεια και αίτια πρόκλησής τους
Οι περισσότερες καταστροφές σε καλλιέργειες στην Ευρώπη προκαλούνται από τις
χήνες, ενώ οι κύκνοι και οι πάπιες συμμετέχουν ελάχιστα. Το πρόβλημα αυτό υπήρχε
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και στο παρελθόν, πρόσφατα όμως έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Τα δύο εκατομμύρια
χήνες των εννέα ειδών που ξεχειμωνιάζουν στην Ευρώπη, φροντίζουν γι' αυτό. Κατά
τη διάρκεια των τελευταίων 10-15 ετών ο συνολικός αριθμός των χηνών έχει σχεδόν
διπλασιαστεί. Το ενδιαφέρον είναι ότι η αύξηση αυτή του πληθυσμού οφείλεται σε αν
θρώπινες ενέργειες όπως η εντατικοποίηση της γεωργίας, που προμηθεύει αυτούς τους
πληθυσμούς με ελκυστική και άφθονη τροφή.

6.1.1.5. Βαρβάρα - Tadorna tadorna
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 61 cm
- Άνοιγμα φτερών: 110cm
- Βάρος αρσενικού:
1.100-1.450 gr
- Βάρος θηλυκού:
8 5 0 - 1 2 5 0 gr
Γνωρίσματα
Λευκή γενικά φιγούρα με
σκουροπράσινο κεφάλι και μια
καφέ λωρίδα στο στήθος. Κόκκινο ράμφος που φέρει διόγκωση μόνο στα αρσενικά.
Γεωγραφική εξάπλωση
Απαντά στην Ευρώπη έως την κεντρική Ασία και τη βόρεια Αφρική.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Προτιμάει λιμνοθάλασσες, αλυκές και δελταϊκά οικοσυστήματα αλλά και εσωτερικές
λίμνες γλυκού νερού. Φωλιάζει σε τρύπες και στο έδαφος. Η πρώτη αναπαραγωγική
προσπάθεια γίνεται σε ηλικία 2 έως 4 χρόνων. Η φωλιά κατασκευάζεται από το θηλυκό
και στρώνεται με πούπουλα από το σώμα του θηλυκού.
Γεννάει μια φορά το χρόνο 8-10 αβγά χρώματος κρεμ.Τα αβγά επωάζονται μόνο από
το θηλυκό για 29-31 ημέρες και εκκολάπτονται ταυτόχρονα. Οι νεοσσοί τρέφονται από
το θηλυκό και μένουν μαζί για 15 εως 20 ημέρες. Στη συνέχεια σχηματίζουν μεγάλα
κοπάδια.
Τροφή
Τρέφεται με ασπόνδυλα που αναζητεί κάτω από το νερό, ανακατεύοντας τη λάσπη, ή
στην επιφάνεια των λιμνών.
Κυνήγι
Απαγορεύεται

6.1.1.6. Σφυριχτάρι - Anas penelope
Διαστάσεις
-Μ ήκοςσώ ματος:4 5 -5 1 cm
- Άνοιγμα φτερών: 75 - 86 cm
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- Βάρος αρσενικού: 550 -1090 gr
- Βάρος θηλυκού: 505 - 910 gr
Γ ν ω ρ ίσ μ α τ α

Αρσενικό: Ασπρόμαυρη πίσω
κοιλιακή χώρα, οξύληκτη ουρά,
σώμα με γκριζωπό χρώμα, ροζέ
στήθος, κοκκινοκαφέ κεφάλι με
μια κίτρινη λωρίδα στο πάνω
μέρος του κεφαλιού. Κατά τη διάρκεια της πτήσης ξεχωρίζει από τη λευκή περιοχή στο
πάνω και εμπρόσθιο τμήμα της φτερούγας και τη λευκή κοιλιά.
Θηλυκό: Γκριζοκαφέ σώμα και κεφάλι που δίνει την εντύπωση ότι έχει στίγματα, μι
κρό ράμφος, μέτωπο που κατεβαίνει «απότομα». Κατά την πτήση διακρίνεται η λευκή
του κοιλιά.
Ε ν δ ια ίτ η μ α - Α ν α π α ρ α γ ω γ ή

Είδος μεταναστευτικό, μετακινείται μετά το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου
νοτιότερα σε πιο ήπια κλίματα για να περάσει το χειμώνα. Ξεχειμωνιάζει στη νότια
Ευρώπη , βόρεια Αφρική και νότια Ασία. Προτιμάει υγροτόπους κοντά στη θάλασσα
σε συνδυασμό με πλημμυρισμένα λιβάδια και λιμνοθάλασσες με γλυκό ή υφάλμυρο
νερό. Συγκεντρώνεται στις βόρειες και υποαρκτικές ζώνες, πολύ λιγότερο στις βόρειες
εύκρατες περιοχές και σποραδικά στη ζώνη της στέπας. Προτιμάει λίμνες ή έλη με ρηχά,
ανοιχτά, γλυκά νερά με αρκετή βλάστηση. Αποφεύγει τα ρέματα και τα ποτάμια με γρή
γορη ροή, αλλά μπορεί να αναπαραχθεί σε λίμνες και υγρότοπους με υφάλμυρο νερό.
Κατασκευάζει τη φωλιά στο έδαφος συχνά κοντά στο νερό. Η φωλιά αποτελείται από
μικρή κοιλότητα στρωμένη με λίγη βλάστηση και φτερά που βγάζει από το σώμα του
το θηλυκό. Γεννά 8 - 9 αβγά τα οποία επωάζονται από το θηλυκό για 24 - 25 ημέρες και
εκκολάπτονται συγχρόνως. Οι νεοσσοί είναι ικανοί να πετάξουν σε 40 - 45 μέρες, οπότε
και ανεξαρτητοποιούνται.
Τροφή

Τρέφεται κυρίως με φυτικά τμήματα τα οποία αναζητά με βάδισμα στην ξηρά ή
κολυμπώντας στην επιφάνεια του νερού . Μπορεί να τρέφεται τη μέρα ή και τη νύχτα
ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος και την ενόχληση που δέχεται.
Κ υνήγι

Το κυνήγι του γίνεται με καρτέρι το σούρουπο ή την αυγή όταν μετακινείται προς ή
από τις θέσεις τροφοληψίας. Ιδιαίτερα όταν ο καιρός είναι κρύος, ψιλοχιονίζει ή φυσάει
βοριάς, οπότε δημιουργούνται μεγάλα κύματα, τότε τα πουλιά μετακινούνται από τη
θάλασσα σε εσωτερικούς υγροτόπους ή σε πλημμυρισμένα λιβάδια. Χρησιμοποιούνται
κυρίως όπλα «τσοκαρισμένα». Τα φυσίγγια που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως βα
ριάς γόμωσης με σκάγια No 5 - 6.

6.1.1.7. Κιρκίρι - Anas crecca
Δ ια σ τ ά σ ε ις

- Μήκος σώματος: 34 - 38 cm
- Ανοιγμα φτερών: 58 - 64 cm
- Βάρος αρσενικού: 163 - 500 gr
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- Βάρος θηλυκού: 1 8 5 - 4 5 0 g r
Γνωρίσματα
Αρσενικό: Έχει καστανό κεφάλι
με μια ζωηρή πράσινη λωρίδα
που ξεκινά γύρω από το μάτι και
συνεχίζει πίσω μέχρι το λαιμό.
Όταν κάθεται ή κολυμπάει φαίνε
ται στα πλάγια μια άσπρη γραμ
μή και μια κρεμ κηλίδα στο πίσω μέρος της κοιλιάς. Το κάτοπτρο έχει χρώμα μεταλλικό
πράσινο και μαύρο. Κατά τη διάρκεια της πτήσης αναγνωρίζεται από την αξιοσημείωτη
ταχύτητά της και το μικρό της μέγεθος.
Θηλυκό: Έχει σκούρο καστανοκιτρινωπό χρώμα στη ράχη και πιο ανοιχτόχρωμο στην
κοιλιά, ενώ στα πλάγια του σώματος είναι ευδιάκριτο το πράσινο κάτοπτρο.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Αναπαράγεται στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη και Ασία, από τα μεσαία υψόμετρα
της δυτικής Παλαιαρκτικής ως τη ζώνη της στέπας και τις κρύες παράκτιες τούνδρες ως
τις άκρες της ερήμου. Η αναπαραγωγική περίοδος ξεκινάει από τα τέλη Μαρτίου (κεντρι
κή Ευρώπη) ως μέσα Μαίου (Ρωσία) ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος και τις καιρικές
συνθήκες. Προτιμά απομονωμένες μικρές λίμνες, λιμνοθάλασσες, ποταμάκια με χαμηλή
ταχύτητα ροήςτου νερού αλλά και μεγάλα υγροτοπικά συστήματα και κοιλάδες με δασό
βια βλάστηση. Οι υγρότοποι με αυξημένη βλάστηση προτιμούνται. Οι φωλιές κατασκευ
άζονται πάντα κοντά στο νερό, μερικές φορές και σε υψόμετρο μέχρι 2000 μ., ανάμεσα
σε πυκνή βλάστηση αλλά και κάτω από χαμόκλαδα ή θάμνους. Η φωλιά αποτελείται από
μια κοιλότητα στο έδαφος στρωμένη με βλάστηση και φτερά. Γεννά 8-11 αβγά τα οποία
επωάζει, μόνο το θηλυκό, για 21 - 23 μέρες. Η εκκόλαψη είναι σύγχρονη και οι νεοσσοί
είναι ικανοί να πετάξουν σε 25 - 30 μέρες, οπότε και ανεξαρτητοποιούνται.
Είδος μεταναστευτικό μετακινείται μετά το τέλος της αναπαραγωγική περιόδου νοτι
ότερα στις εύκρατες ζώνες της Ευρώπης και Ασίας και στην βόρει και δυτική Αφρική για
να ξεχειμωνιάσει. Ωστόσο μερικοί πληθυσμοί, όπως αυτοί της Γαλλίας, της Ολλανδίας
και της Βρετανίας, μετακινούνται μόνο κατά τη διάρκεια άσχημων καιρικών συνθηκών.
Το χειμώνα συναντούμε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις πουλιών σε υγροτόπους κυρίως
με γλυκό νερό, που εξασφαλίζουν κατά τη διάρκεια της μέρας θέσεις ξεκούρασης και
κατά τη διάρκεια της νύχτας κατάλληλες, και σε λογική απόσταση, θέσεις τροφοληψίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν ρηχά νερά με λάσπη σε βάθος μερικών
εκατοστών.
Τροφή
Είδος παμφάγο. Χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους για να τραφεί που εξαρτώνται από
το ενδιαίτημα, την εποχή , την ώρα της ημέρας και το φύλο. Μπορεί να φιλτράρουν τη
λάσπη περπατώντας στις όχθες λιμνών ή ποταμών, να κολυμπούν με το κεφάλι βυθι
σμένο μέσα στο νερό, να επιλέγουν τροφή από την επιφάνεια του νερού, να τρέφονται
ανάμεσα στη βλάστηση των αγρών με φυτά και σπόρους, σπάνια δε να καταδύονται.
Οι καθημερινές απαιτήσεις σε τροφή έχουν υπολογιστεί σε 20 -30 γρ.
Κυνήγι
Θεωρείται από πολλούς η νοστιμότερη πάπια. Το κυνήγι της είναι δύσκολο και απαιτεί
πολύ καλά αντανακλαστικά και υπομονή. Στο καρτέρι πρωί και απόγευμα, κοντά στο
79

νερό, την περιμένουμε καλά κρυμμένοι, κυρίως κατά τη διάρκεια άσχημων καιρικών
συνθηκών. Στον κάμπο την αναζητούμε σε μικρά ποτάμια με αρκετή βλάστηση καθώς
και στις όχθες μικρών λιμνώ ν. Χρησιμοποιούμε φυσίγγια με σκάγια No 7 - 8, ενώ κά
ποιοι συστήνουν φυσίγγια διασποράς επειδή πλησιάζει σε μικρές αποστάσεις και πετά
με πολύ μεγάλες ταχύτητες.

6.1.1.8. Πρασινοκέφαλη - Anas plathvrhvnchos
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 50 - 65 cm
- Άνοιγμα φτερών: 8 1 - 9 8 cm
- Βάρος αρσενικού: 850 - 1572 gr
- Βάρος θηλυκού: 750 - 1320 gr
Γνωρίσματα
Αρσενικό: Πράσινο κεφάλι, λ ευ 
κό περιλαίμιο, καστανό στήθος
και μαύρη ουρά.
Θηλυκό: Καστανωπή με ελα
φρώς πορτοκαλοκαφέ μακρύ ράμφος και μέτωπο που δεν σηκώνεται απότομα, αλλά
συνεχίζει ομαλά πίσω από το ράμφος.
Γεωγραφική εξάπλωση
Η κατανομή της είναι ευρύτατη στο μεγαλύτερο τμήμα του βορείου ημισφαιρίου.
Αποφεύγει τη ζώνη της τούνδρας και την Αρκτική.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Είδος μεταναστευτικό. Υπάρχουν όμως κάποιοι πληθυσμοί που παραμένουν στη
χώρα μας όλο το χρόνο. Αναπαράγεται σχεδόν σε κάθε είδους υγρότοπο. Προτιμάει
γλυκά νερά με καλά αναπτυγμένη βλάστηση για κάλυψη ενώ χρησιμοποιεί και τεχνη
τές λίμνες για να φωλιάσει. Το θηλυκό χτίζει τη φωλιά στο έδαφος, συνήθως κοντά στο
νερό, αλλά έχουν βρεθεί φωλιές μέχρι και 2 χλμ μακρυά. Μπορεί ακόμα να φωλιάσει σε
κουφάλες δέντρων ή και σε τεχνητές φωλιές. Στρώνει τη φωλιά με φύλλα, ξερά χόρτα
και πούπουλα που βγάζει από το σώμα του. Γεννάει μια φορά το χρόνο 9 -1 3 αβγά,
χρώματος ανοιχτού κιτρινοπράσινου, τα οποία επωάζει (μόνο το θηλυκό) για 27 -28
μέρες. Πολλά αβγά στην ίδια φωλιά δείχνουν ότι την ίδια φωλιά τη χρησιμοποιούν δύο
θηλυκά. Οι νεοσσοί είναι έτοιμοι να πετάξουν μετά από 50 - 60 ημέρες. Το αρσενικό
απομακρύνεται από το θηλυκό όταν αρχίζει η επώαση των αβγών και αναζητά άλλο για
να ξαναζευγαρώσει. Διαχειμάζει συνήθως κατά κοπάδια στη νότια Ευρώπη και βόρεια
Αφρική σε ποικιλία υγροτόπων και στη θάλασσα.
Τροφή
Τρέφεται με μεγάλη ποικιλία φυτικών ειδών και ασπονδύλων που αναζητά στα ρηχά, βυ
θίζοντας το κεφάλι της κάτω από την επιφάνεια του νερού ή ψάχνοντας στην επιφάνεια. Τη
νύχτα βγαίνει στα υγρολίβαδα και τις καλλιέργειες για αναζήτηση βλάστησης και σπόρων.
Κυνήγι
Τα πουλιά εγκαταλείπουν την ασφάλεια της θάλασσας και των μεγάλων λιμνών για
να βοσκήσουν στις καλλιέργειες το σούρουπο. Επιστρέφουν νωρίς το πρωί. Μόνο
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τις μέρες με άσχημο καιρό (αέρα και χιονόνερο) τριγυρνάει όλη τη μέρα. Αυτές τις
«δύσκολες» μέρες περιμένουμε στα καρτέρια, συνήθως κοντά στο νερό. Χρειάζεται
καλή κάλυψη, ζεστά ρούχα και μεγάλη υπομονή. Για το κυνήγι της συνιστώνται όπλα
τσοκαρισμένα, ενώ τα φυσίγγια που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι ενισχυμένης
γόμωσης με σκάγια No 3 - 4.

6.1.1.9. Ψαλίδα - Anas acuta
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 51 - 66 cm
-Άνοιγμαφτερών: 8 0 - 9 5 cm
- Βάρος αρσενικού:
550- 1300 gr
- Βάρος θηλυκού: 450 - 1050 gr
Γνωρίσματα
Αρσενικό: Καφέ κεφάλι, λευκή
λωρίδα στα πλάγια του λαιμού,
λευκό στήθος, μυτερή ουρά.
Θηλυκό: Καστανωπή με ελαφρά σταχτύ μακρύ ράμφος και μυτερή ουρά.
Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη και στη βόρεια Ασία. Διαχειμάζει
στη νότια Ευρώπη, βόρεια Αφρική, κεντρική και νότια Ασία.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Αναπαράγεται σ ε ρηχές λίμνες με γλυκό νερό και καλά αναπτυγμένη βλάστηση, κα
θώς και σε βάλτους. Το θηλυκό χτίζει τη φωλιά στο έδαφος, συνήθως κοντά στο νερό
και τη στρώνει με φύλλα, ξερά χόρτα και πούπουλα που βγάζει από το σώμα του. Γεννά
ει μια φορά το χρόνο 7 - 9 αβγά, χρώματος ανοιχτού κιτρινοπράσινου, τα οποία επωάζει
(μόνο το θηλυκό) για 22 -24 μέρες. Τα αβγά εκκολάπτονται όλα συγχρόνως. Οι νεοσσοί
είναι έτοιμοι να πετάξουν μετά από 40 - 45 ημέρες. Το αρσενικό εγκαταλείπει το θηλυ
κό αμέσως μετά τη γέννηση των αβγών. Είδος μεταναστευτικό. Διαχειμάζει κυρίως σε
υγροτόπους κοντά στη θάλασσα.
Τροφή
Τρέφεται με μεγάλη ποικιλία φυτικών ειδών και ασπονδύλωνπου αναζητά στη λάσπη
στα ρηχά, βυθίζοντας το κεφάλι της κάτω από την επιφάνεια του νερού. Τη νύχτα βγαί
νει στα υγρολίβαδα και στις καλλιέργειες για αναζήτηση σπόρων.
Κυνήγι
Η ψαλίδα είναι από τις νοστιμότερες πάπιες. Τα πουλιά εγκαταλείπουν τη θάλασσα
και τους παράκτιους υγροτόπους για να βοσκήσουν στις καλλιέργειες το σούρουπο
και επιστρέφουν νωρίς το πρωί. Μόνο τις μέρες με άσχημο καιρό (αέρα και χιονόνερο)
κινούνται όλη τη μέρα. Αυτές τις μέρες περιμένουμε στα καρτέρια, συνήθως κοντά στα
«γλυκά» νερά. Χρειάζεται καλή κάλυψη, ζεστά ρούχα και μεγάλη υπομονή. Συνιστώνται
όπλα τσοκαρισμένα, ενώ τα φυσίγγια που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι βαριάς
γόμωσης με σκάγια No 4 - 5.
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6.1.1.10, Σαροέλα - Anas querquedula
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος:
3 7 -4 1 cm
-Άνοιγμα φτερών:
60 - 63 cm
- Βάρος αρσενικού:
2 5 0 -6 0 0 gr
- Βάρος θηλυκού:
2 5 0 - 5 5 0 gr
Γνωρίσματα
Αρσενικό: Έχει καφέ κεφάλι με μια λευκή λωρίδα πάνω και πίσω από το μάτι, καφέ
στήθος και γκριζόλευκα φτερά των ώμων που πέφτουν προς τα κάτω. Κατά τη διάρκεια
της πτήσης αναγνωρίζεται από το ανοιχτό γκρι χρώμα του μπροστινού μέρους των
φτερών που έρχεται σε αντίθεση με το καφέ στήθος και τη λευκή κοιλιά.
Θηλυκό: Έχει καστανοκιτρινωπό χρώμα στη ράχη και πολύ πιο ανοιχτόχρωμο στην
κοιλιά, ενώ στα πλάγια του σώματος το σκοτεινό κάτοπτρο δεν είναι ευδιάκριτο.
Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη και στην κεντρική Ασία. Διαχειμάζει
στη βόρεια και δυτική Αφρική, ενώ λίγα πουλιά παραμένουν στη λεκάνη της Μεσογείου.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Αναπαράγεται σε ρηχούς βάλτους με γλυκό νερό και σε λίμνες που διαθέτουν αρκετή
βλάστηση για κάλυψη. Οι φωλιές κατασκευάζονται στο έδαφος πάντα σχεδόν κοντά
στο νερό μέσα σε πυκνή βλάστηση. Η φωλιά κατασκευάζεται από το θηλυκό και αποτελείται από μια κοιλότητα στο έδαφος στρωμένη με βλάστηση και πούπουλα. Γεννά
μια φορά το χρόνο 7 - 9 αβγά χρώματος ελαφρού κιτρινοπράσινου, τα οποία επωάζει,
μόνο το θηλυκό, για 21 - 23 μέρες.
Η εκκόλαψη είναι σύγχρονη και οι νεοσσοί που φροντίζονται μόνο από το θηλυκό
είναι ικανοί να πετάξουν σε 35 - 40 μέρες, οπότε και ανεξαρτητοποιούνται. Είδος μεταναστευτικό, μετακινείται μετά το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου νοτιότερα για να
ξεχειμωνιάσει.Την άνοιξη παρατηρούνται μεγάλες συγκεντρώσεις πουλιών που μετακι
νούνται προς τους τόπους αναπαραγωγής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν
ρηχά νερά με λάσπη σε βάθος μερικών εκατοστών. Αντίθετα, κατά τη φθινοπωρινή με
τανάστευση συναντούμε λίγα πουλιά.
Τροφή
Τρέφεται με έντομα, ασπόνδυλα και φυτικά μέρη, τα οποία συλλαμβάνει έχοντας το
κεφάλι βυθισμένο ενώ κολυμπάει.
Κυνήγι
Από τότε που απαγορεύτηκε το κυνήγι κατά το μήνα Μάρτιο, οι ευκαιρίες να συνα
ντήσουμε σαρσέλες δεν είναι πολλές. Τέλος Φεβρουάριου περιμένουμε στο καρτέρι,
πρωί και απόγευμα, κοντά στο νερό. Στον κάμπο την αναζητούμε σε μικρά ποτάμια με
αρκετή βλάστηση καθώς και στις όχθες μικρών λιμνών. Χρησιμοποιούμε φυσίγγια με
σκάγια No 7.
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6.1.1.11. Χουλιαρόπαπια ή κουτάλάς - Anas clvpeata
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 44 - 52 cm
- Άνοιγμα φτερών: 70 - 84 cm
- Βάρος αρσενικού: 510 - 717 gr
- Βάρος θηλυκού: 470 - 800 gr
Γνωρίσματα
Αρσενικό: Πράσινο κεφάλι με
ράμφος σαν κουτάλι και μακρύ,
λευκό στήθος, καστανή κηλίδα
στην κοιλιά.
Θηλυκό: Καστανωπή με μακρύ ράμφος σαν κουτάλι
Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται στη βόρεια και κεντρική Ευρώπη και στη βόρεια Ασία ενώ διαχειμάζει
στη νότια και δυτική Ευρώπη, βόρεια Αφρική και νότια Ασία.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Είδος μεταναστευτικό. Αναπαράγεται σε μικρές ρηχές λίμνες με αναπτυγμένη βλάστη
ση, σε ρηχούς βάλτους και σε υγρολίβαδα.Το θηλυκό χτίζει τη φωλιά στο έδαφος, συνή
θως κοντά στο νερό, και τη στρώνει με βλάστηση και πούπουλα που βγάζει από το σώμα
του. Γεννάει μια φορά το χρόνο 9-13 αβγά, χρώματος ανοιχτού κιτρινοπράσινου, τα οποία
επωάζει (μόνο το θηλυκό) για 26 -27 μέρες. Τα αβγά εκκολάπτονται όλα συγχρόνως. Οι
νεοσσοί είναι έτοιμοι να πετάξουν μετά από 40 - 45 ημέρες. Το αρσενικό μένει μαζί το
θηλυκό κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων της επώασης των αβγών. Διαχειμάζει στη
νότια Ευρώπη και βόρεια Αφρική κυρίως σε υγροτόπους με γλυκό νερό.
Τροφή
Τρέφεται με έντομα και ασπόνδυλα καθώς και φυτικά είδη που αναζητά στα ρηχά
βυθίζοντας το κεφάλι της κάτω από την επιφάνεια του νερού ή ψάχνοντας στην επιφά
νεια.
Κυνήγι
Τις μέρες με άσχημο καιρό (αέρα και χιονόνερο) μετακινείται όλη τη μέρα. Τέτοιες μέ
ρες περιμένουμε στα καρτέρια, συνήθως κοντά στο νερό. Για να έχουμε ικανοποιητικά
αποτελέσματα χρειαζόμαστε καλή κάλυψη, ζεστά ρούχα και υπομονή. Για το κυνήγι της
χρησιμοποιούμε συνήθως τσοκαρισμένα όπλα, ενώ τα φυσίγγια πρέπει να είναι βαριάς
γόμωσης με σκάγια No 5 - 6.

6.1.1.12. Κυνηγόπαπια. Γκισάρι - Aythya ferina
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 42 - 49 cm
- Άνοιγμα φτερών: 72 - 82 cm
- Βάρος αρσενικού: 725 - 1300 gr
- Βάρος θηλυκού: 630 - 1 120 gr
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Γνωρίσματα
Αρσενικό: Καφεκόκκινο κεφάλι
που έρχεται σε αντίθεση με το
μαύρο στήθος και το ανοιχτό
γκρίζο σώμα.
Θηλυκό: Καστανό κεφάλι και
εμπρός μέρος του σώματος με
μια σχετικά δυσδιάκριτη λευκή
περιοχή στη βάση του ράμφους.
Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται στην κεντρική
και δυτική Ευρώπη και στην κεντρική Ασία. Ξεχειμωνιάζει στη νότια και δυτική Ευρώπη,
βόρεια και ανατολική Αφρική και νότια και ανατολική Ασία.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Είδος μεταναστευτικό. Αναπαράγεται σε μεγάλες λίμνες γλυκού νερού, με πυκνή
βλάστηση στις όχθες και μικρά νησάκια που χρησιμοποιεί ως θέσεις φωλεοποίησης.
Φωλιάζει στο έδαφος, κοντά στο νερό, μέσα σε πυκνή βλάστηση. Η φωλιά κατασκευ
άζεται από το θηλυκό και στρώνεται με βλάστηση και πούπουλα. Γεννάει μια φορά το
χρόνο 8-10 αβγά χρώματος ανοιχτού πρασινωπού. Τα αβγά επωάζονται μόνο από το
θηλυκό για 25 περίπου μέρες και εκκολάπτονται ταυτόχρονα. Οι νεοσσοί τρέφονται
από το θηλυκό και είναι έτοιμοι να πετάξουν σε 50 -55 μέρες. Ξεχειμωνιάζει σε μεγάλα
κοπάδια νότια και δυτικά από τις περιοχές αναπαραγωγής, σε ανοιχτά νερά ακόμα σε
τεχνητές λίμνες και ταμιευτήρες.
Τροφή
Τρέφεται με υδρόβια φυτά, ασπόνδυλα, βατράχια, γυρίνους και μικρά ψάρια που
αναζητά κάτω από το νερό, κάνοντας καταδύσεις στον πυθμένα των λιμνών. Μερικές
φορές σκαλίζει με τα πόδια τη λάσπη αναζητώντας ασπόνδυλα.
Κυνήγι
Εγκαταλείπουν σπάνια τη θάλασσα και τις βαθιές λίμνες γιατί εκεί, ως καταδυτικές
πάπιες, αναζητούν την τροφή τους. Μπορούμε να την κυνηγήσουμε με καρτέρι από την
όχθη όπου θα περιμένουμε υπομονετικά να πλησιάσουν κάποια πουλιά. Τις περισσότερες
φορές θα τα χτυπήσουμε μέσα στο νερό, γι'αυτό είναι απαραίτητη η παρουσία θηραματοφόρου σκύλου που θα μπαίνει στα παγωμένα νερά. Χρειάζεται καλή κάλυψη, ζεστά ρούχα
και μεγάλη υπομονή. Στη χώρα μας που απαγορεύεται το κυνήγι στους περισσότερους
υγροτόπους είναι πολύ δύσκολο να την κυνηγήσουμε γιατί σπάνια βγαίνει στα χωράφια
και τα ρηχά νερά. Για το κυνήγι της συνιστώνται όπλα τσοκαρισμένα, ενώ τα φυσίγγια που
θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι ενισχυμένης γόμωσης με σκάγια No 5 - 6.

6.1.1.13. Τσικνόπαπια - Avthva fuliaula
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 40 - 47 cm
-Ανοιγμα φτερών: 6 7 - 7 3 cm
- Βάρος αρσενικού: 400 -1028 gr
- Βάρος θηλυκού: 650 - 925 gr
Γνωρίσματα
Αρσενικό: Ασπρόμαυρη γενικά πάπια με μαύρο το πάνω μέρος του σώματος και του
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στήθους και σκοτεινόχρωμο κε
φάλι με μια φούντα από φτερά
που κρέμονται πίσω.
Θηλυκό·. Καστανό με μια λευκή
λωρίδα στη βάση του ράμφους
και ατροφική φούντα από φτερά
στο κεφάλι.
Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται στην κεντρική,
βόρεια και δυτική Ευρώπη και
στη βόρεια και ανατολική Ασία. Ξεχειμωνιάζει στη νότια και δυτική Ευρώπη, βόρεια και
ανατολική Αφρική και νότια και ανατολική Ασία.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Είδος μεταναστευτικό. Αναπαράγεται σε ανοιχτές και βαθιές λίμνες γλυκού νερού, σε
μικρές συγκεντρώσεις νερού χωρίς επιπλέουσα βλάστηση και σε ταμιευτήρες νερού.
Φωλιάζει σε μικρά νησάκια στο έδαφος, κοντά στο νερό. Η φωλιά κατασκευάζεται από το
θηλυκό και στρώνεται με βλάστηση και πούπουλα. Γεννάει μια φορά το χρόνο 8-11 αβγά
χρώματος ανοιχτού πρασινογκρί. Τα αβγά επωάζονται μόνο από το θηλυκό για 25 περί
που μέρες και εκκολάπτονται ταυτόχρονα. Οι νεοσσοί τρέφονται από το θηλυκό και είναι
έτοιμοι να πετάξουν σε 40 -45 μέρες. Ξεχειμωνιάζει σε μεγάλα κοπάδια νότια και δυτικά
από τις περιοχές αναπαραγωγής, σε ανοιχτά νερά, σε τεχνητές λίμνες και ταμιευτήρες.
Τροφή
Τρέφεται με υδρόβια φυτά, ασπόνδυλα, βατράχια, γυρίνους και μικρά ψάρια που
αναζητάει κάτω από το νερό, κάνοντας καταδύσεις στον πυθμένα των λιμνών. Οι νεοσ
σοί τρέφονται κυρίως με ασπόνδυλα και έντομα.
Κυνήγι
Εγκαταλείπουν σπάνια τη θάλασσα και τις βαθιές λίμνες γιατί εκεί, ως καταδυτικές
πάπιες, αναζητούν την τροφή τους. Μπορούμε να την κυνηγήσουμε με καρτέρι από την
όχθη όπου θα περιμένουμε υπομονετικά να πλησιάσουν κάποια πουλιά. Τις περισσότερες
φορές θα τα χτυπήσουμε μέσα στο νερό, γι'αυτό είναι απαραίτητη η παρουσία θηραματοφόρου σκύλου που θα μπαίνει στα παγωμένα νερά. Χρειάζεται καλή κάλυψη, ζεστά
ρούχα και μεγάλη υπομονή. Στη χώρα μας που απαγορεύεται το κυνήγι στους περισσότε
ρους υγροτόπους είναι πολύ δύσκολο να την κυνηγήσουμε γιατί δεν βγαίνει στα χωράφια
και τα ρηχά νερά. Για το κυνήγι της συνιστώνται όπλα τσοκαρισμένα, ενώ τα φυσίγγια που
θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι ενισχυμένης γόμωσης με σκάγια No 5 - 6.

6.2. Τάξη: G allifo rm es (Ορνιθόμορφα)
6.2.1. Οικογένεια: Phasianidae (Σκαλιστικά)
6.2.1.1. Νησιώτικη πέρδικα - Alectoris chuKar
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 32 - 34 cm
- Ανοιγμα φτερών: 47 - 52 cm

- Βάρος αρσενικού: 504 - 595
(Λήμνος, Λέσβος), 460 - 562
(λοιπά νησιά Αιγαίου, Θράκη)
- Βάρος θηλυκού: 460 - 562
(Λήμνος, Λέσβος), 365 - 520
(λοιπά νησιά Αιγαίου , Θράκη)
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Γνωρίσματα
Στη νησιώτικη πέρδικα δεν
υπάρχει μαύρος χαλινός γύρω
από τη βάση του ράμφους, ενώ οι
λωρίδες στα πλάγια της κοιλιάς της είναι φαρδιές και συνήθως λιγότερες από Ί 0. Η λευκή
λωρίδα που περνάει πάνω από το μάτι δεν συνεχίζει μπροστά στο μέτωπο και η περιοχή
γύρω από το αυτί έχει χρώμα καφέ. Επίσης χαρακτηριστικό της είναι η ασάφεια των ορίων
της μαύρης λωρίδας γύρω από το λαιμό και το μπεζ (λερωμένο λευκό) χρώμα του λαιμού.
Γεωγραφική εξάπλωση
Ζει στην ανατολική και κεντρική Ασία, στα νησιά του Αιγαίου και τη Θράκη. Έχει εισαχθεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Είδος επιδημητικό. Ζει σε κοπάδια όλο το χρόνο, εκτός από την περίοδο της αναπα
ραγωγής. Αναπαράγεται σε ανοιχτά, βραχώδη, μεσογειακά περιβάλλοντα. Φωλιάζει
στο έδαφος σε μια κοιλότητα που κατασκευάζει το θηλυκό και τη στρώνει με ξερά χόρ
τα. Η φωλιά συνήθως βρίσκεται ενδιάμεσα ή κάτω από πέτρες για να προφυλάσσεται
από άρπαγες και άσχημες καιρικές συνθήκες. Γεννά μία φορά το χρόνο 8-15 αβγά που
έχουν χρώμα κρεμ με κοκκινοκαφέ κηλίδες. Επωάζονται από το θηλυκό για 22-24 μέ
ρες και εκκολάπτονται ταυτόχρονα (σύγχρονη εκκόλαψη). Οι νεοσσοί αμέσως μετά την
εκκόλαψη είναι ικανοί να βαδίσουν και απομακρύνονται από την φωλιά, ενώ μπορούν
να κάνουν μικρές πτήσεις σε ηλικία 7 - 1 0 ημερών. Τη φροντίδα των νεοσσών αναλαμ
βάνει το θηλυκό. Η σωματική τους διάπλαση ολοκληρώνεται σε ηλικία 7 εβδομάδων. Αν
καταστραφεί νωρίς η φωλιά τότε το θηλυκό κατασκευάζει άλλη.
Τροφή
Τα ενήλικα τρέφονται με διάφορους σπόρους, είτε από αγριόχορτα είτε από καλλι
εργούμενα φυτά, ενώ οι νεοσσοί χρειάζονται να καταναλώσουν έντομα, δηλ. τροφή
πλούσια σε πρωτεΐνες, που είναι απαραίτητη για τη σωματική τους ανάπτυξη.
Κυνήγι
Την αναζητούμε με σκύλο δείκτη στις περιοχές που υπάρχουν φυσικοί πληθυσμοί
αλλά και στις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές όπου έχει εισαχθεί. Στην Θράκη ζει σε
ενδιαιτήματα που μοιάζουν με αυτά που προτιμά και η ορεινή πέρδικα. Για το κυνήγι
της χρησιμοποιούνται φυσίγγια με σκάγια No 6 - 7.

6.2.1.2. Πετροπέρδικα - Alectoris araeco
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 32 - 35 cm
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- Άνοιγμα φτερών: 46 - 53 cm
- Βάρος αρσενικού: 520 - 745 gr
- Βάρος θηλυκού: 432 gr - 550 gr
Γνωρίσματα
Ύπαρξη μαύρου χαλινού γύρω
από τη βάση του ράμφους και
συνήθως περισσότερες από 10,
λεπτές μαύρες λωρίδες στα πλά
για του σώματός της. Η μαύρη
γραμμή γύρω από το λαιμό έχει
σαφή όρια και το χρώμα του λαιμού είναι καθαρό άσπρο. Η λευκή λωρίδα που περνάει
πάνω από το μάτι συνεχίζει έως μπροστά στο μέτωπο.
Γεωγραφική εξάπλωση
Ζει στην Ελλάδα (εκτός από τα νησιά του Αιγαίου και τη Θράκη), τη Νότια Βουλγαρία,
την Αλβανία, τη Γιουγκοσλαβία, την Ιταλία και τη Σικελία.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Είδος επιδημητικό. Ζει σε κοπάδια όλο το χρόνο, εκτός από την περίοδο της αναπα
ραγωγής. Αναπαράγεται σε ανοιχτά βραχώδη περιβάλλοντα που εντοπίζονται μερικές
φορές σε πολύ μεγάλα υψόμετρα, αλλά και κοντά στη θάλασσα (Φωκίδα, Εύβοια κ.λπ).
Η πετροπέρδικα είναι είδος το οποίο κατά την περίοδο της αναπαραγωγής καταλαμ
βάνει μια περιοχή την οποία υπερασπίζεται με σθένος από κάθε εισβολέα (εκδήλωση
επικράτειας). Την υπεράσπιση της περιοχής αναλαμβάνει το αρσενικό. Φωλιάζει στο
έδαφος σε μια κοιλότητα που κατασκευάζει το θηλυκό. Η φωλιά καλύπτεται με ξηρά
χόρτα και πούπουλα. Συνήθως βρίσκεται ενδιάμεσα ή κάτω από πέτρες ή θάμνους για
να προφυλάσσεται από άρπαγες και άσχημες καιρικές συνθήκες. Γεννά μία φορά το
χρόνο 8-14 αβγά που έχουν χρώμα κρεμ. Επωάζονται από το θηλυκό για 23-24 μέρες
και εκκολάπτονται ταυτόχρονα. Οι νεοσσοί αμέσως μετά την εκκόλαψη είναι ικανοί να
βαδίσουν και απομακρύνονται από τη φωλιά, ενώ μπορούν να κάνουν μικρές πτήσεις
σε ηλικία 7 -1 0 ημερών.Τη φροντίδα των νεοσσών αναλαμβάνει το θηλυκό. Η σωματική
τους διάπλαση ολοκληρώνεται σε ηλικία 7 εβδομάδων. Αν καταστραφεί νωρίς η φωλιά
τότε το θηλυκό κατασκευάζει άλλη.
Τροφή
Τα ενήλικα τρέφονται με σπόρους και βλάστηση, ενώ οι νεοσσοί καταναλώνουν
έντομα τα οποία είναι πλούσια σε πρωτεΐνες που είναι απαραίτητες για τη σωματική
τους ανάπτυξη.
Κυνήγι
Ένα από τα πιο περιζήτητα θηράματα του Έλληνα κυνηγού. Το κυνήγι της απαιτεί
γνώση των συνηθειών της και πολύ καλά και ανθεκτικά κυνηγετικά σκυλιά. Προτιμά
συνήθως όρη με μεγάλα υψόμετρα, όπου απαιτείται φυσική αντοχή και μεγάλη θέ
ληση για να προσπελαστούν. Αν φτάσουμε στον κυνηγότοπο πριν το χάραμα ακούμε
τα κελαηδήματα του κοπαδιού. Στη συνέχεια πρέπει να υπολογίσουμε προς τα που θα
κατευθυνθεί για να το αναζητήσουμε. Χρησιμοποιείται σκύλος δείκτης, ελαφρά όπλα
και φυσίγγια με σκάγια No 6 - 8.

87

6.2.1.3. Πεδινή πέρδικα - Perdix perdix
Διαστάσεις
-Μ ήκοςσώ ματος: 30 cm
- Βάρος: 350 - 450 gr
Γνωρίσματα
Εδαφόβιο πτηνό με κοντόχο
ντρο σώμα, πορτοκαλί μέτωπο
και λαιμό, καφετί γραμμές στα
πλάγια του σώματος και καφε
πορτοκαλί ουρά. Τα αρσενικά
ενήλικα άτομα φέρουν στην κοιλιά καφέ κηλίδα.
Γεωγραφική εξάπλωση
Ζει στη Ευρώπη, τη Δ. Ασία και έχει εισαχθεί στη Β. Αμερική. Στη χώρα μας βρίσκεται
στη Β. Ελλάδα. Παρά τη γενική απαγόρευση του κυνηγίου της από το 1981, οι πληθυ
σμοί της μειώνονται συνεχώς λόγω των αλλαγών στις πρακτικές καλλιέργειας της γης
(φυτοφάρμακα, αναδασμοί, μονοκαλλιέργειες).
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Είδος επιδημητικό. Ζει σε κοπάδια όλο το χρόνο, εκτός από την περίοδο της ανα
παραγωγής. Τη συναντούμε στη Β. Ελλάδα σε γεωργικές εκτάσεις και σε υπαλπικά
λιβάδια (Βόρεια Πίνδος, Ασκιο, Βέρμιο κ.λπ). Αναπαράγεται σε ανοιχτές περιοχές με
καλλιέργειες, λιβάδια και φυσικούς φράχτες, όπου μπορεί να εξασφαλίσει καταφύγιο
και τροφή. Η πεδινή πέρδικα είναι είδος το οποίο κατά την περίοδο της αναπαραγωγής
καταλαμβάνει μια περιοχή την οποία υπερασπίζεται από επίδοξους εισβολείς (εκδή
λωση επικράτειας). Την υπεράσπιση της περιοχής αναλαμβάνει το αρσενικό. Φωλιάζει
στο έδαφος σε μια κοιλότητα που κατασκευάζει το θηλυκό. Η φωλιά καλύπτεται με
ξηρά χόρτα και πούπουλα. Συνήθως βρίσκεται κρυμμένη καλά σε πυκνή βλάστηση
για να προφυλάσσεται από άρπαγες και άσχημες καιρικές συνθήκες. Γεννά μία φορά το
χρόνο 10-18 αβγά που έχουν χρώμα μπεζ. Επωάζονται από το θηλυκό για 23-25 μέρες
και εκκολάπτονται ταυτόχρονα. Οι νεοσσοί αμέσως μετά την εκκόλαψη είναι ικανοί να
βαδίσουν και απομακρύνονται από την φωλιά, ενώ μπορούν να κάνουν μικρές πτήσεις
σε ηλικία 1 2 -1 5 ημερών. Φτάνουν στο μέγεθος των ενηλίκων σε ηλικία 15 εβδομάδων.
Τη φροντίδα των νεοσσών αναλαμβάνουν και τα δύο φύλα. Αν καταστραφεί νωρίς η
φωλιά τότε το θηλυκό κατασκευάζει άλλη.
Τροφή
Τα ενήλικα τρέφονται με σπόρους και βλάστηση, ενώ οι νεοσσοί καταναλώνουν έντο
μα πλούσια σε πρωτεΐνες, που είναι απαραίτητες για τη σωματική τους ανάπτυξη.
Κυνήγι
Απαγορεύεται

6.2.1.4. Ορτύκι - Coturnix coturnix
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 16 -1 8 cm

- Άνοιγμα φτερών: 32 - 35 cm
- Βάρος αρσενικού: 7 3 - 1 4 0 g r
- Βάρος θηλυκού: 70 -155 gr
Γνωρίσματα
Αρσενικό: Μαύρες ραβδώσεις στο
λαιμό και καστανόχρωμο στήθος.
Θηλυκό: Κιτρινωπό στήθος με
πυκνές μαύρες κηλίδες
Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται σε όλη την Ευ
ρώπη, πλην της Σκανδιναβίας και
της βόρειας Ρωσίας, στη δυτική και νότια Ασία και τη Νότια Αφρική. Διαχειμάζει στην
Αφρική, τη νοτιοδυτική Ευρώπη και την Ινδία.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Είδος αποδημητικό. Αναπαράγεται σε λιβάδια με βλάστηση και σε γεωργικές καλ
λιέργειες, ενώ αποφεύγει υγρές περιοχές και βάλτους. Φωλιάζει στο έδαφος μέσα σε
πυκνή βλάστηση και εκδηλώνει έντονη χωροκράτεια στην περιοχή γύρω από τη φωλιά
του. Η φωλιά κατασκευάζεται από το θηλυκό και αποτελείται από μια κοιλότητα πρό
χειρα στρωμένη με βλάστηση. Γεννάει 1 - 2 φορές το χρόνο από 8 - 1 3 αβγά χρώματος
κιτρινωπού με μαυροκαφέ κηλίδες, τα οποία επωάζονται από το θηλυκό για 17 - 20
μέρες. Η εκκόλαψή τους είναι σύγχρονη. Οι νεοσσοί τρέφονται από το θηλυκό και είναι
ικανοί να πετάξουν μετά από 1Ί ημέρες.
Ξεχειμωνιάζει στη βόρεια Αφρική και τη νότια Ασία όπου μεταναστεύει το φθινόπω
ρο κατά κοπάδια ταξιδεύοντας τη νύχτα.
Τροφή
Τρέφεται με σπόρους και έντομα τα οποία βρίσκει στο έδαφος.
Κυνήγι
Τον Αύγουστο το αναζητούμε στις περιοχές αναπαραγωγής, ενώ το Σεπτέμβριο μέχρι
τα μέσα Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης, σε όλες τις περιοχές που γί
νονται περάσματα. Τα μεγαλύτερα περάσματα γίνονται συνήθως το δεύτερο δεκαήμε
ρο Σεπτεμβρίου και το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Απαραίτητος κατά τις εξορ
μήσεις μας είναι ο σκύλος δείκτης. Χρησιμοποιούμε όπλα με ανοιχτά τσοκ (κύλινδρο ή
βελτιωμένο κύλινδρο) και φυσίγγια ελαφριάς γόμωσης με σκάγια 9 - 1 0 .

6.2.1.5. Φασιανός - Phasianus colchicus
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 53 - 89 cm
-Άνοιγμα φτερών: 7 0 - 9 0 cm
- Βάρος αρσενικού: 800 - 1800 gr
- Βάρος θηλυκού: 720- 1250gr
Γνωρίσματα
Το αρσενικό έχει ζωηρά χρώματα μακριά ουρά, σκούρο πράσινο κεφάλι με λευκό
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περιλαίμιο, τις περισσότερες
φορές.
Το θηλυκό έχει χρώμα καστανό
με μακριά ουρά.
Γεωγραφική εξάπλωση
Ζει στη δυτική Ασία στις περι
οχές που βρίσκονται γύρω από
την Κασπία Θάλασσα. Στη χώρα
μας έχει εισαχθεί σε διάφορες πε
ριοχές καθώς και σε Ελεγχόμενες
Κυνηγετικές Περιοχές.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Είδος επιδημητικό. Προτιμάει
δασωμένες περιοχές με διάκενα
και νερά. Αναπαράγεται μέσα ή
κοντά σε δασικά οικοσυστήματα,
σε κοιλάδες και δέλτα ποταμών,
σε λόφους με πυκνή βλάστηση
και νερό, σε αγροτικές καλλιέρ
γειες με φυσικούς φράχτες κ.λ.π.
Υβρίδιο Φασιανού
Το αρσενικό κατά την περίοδο
της αναπαραγωγής δεν ανέχεται
την παρουσία άλλου «ανταγωνιστή» κοντά του και υπερασπίζεται το «χαρέμι» του, το
οποίο αποτελείται από 2 - 7 θηλυκά.
Φωλιάζει σε μια κοιλότητα στο έδαφος ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση η οποία, συνή
θως, δεν στρώνεται με ξηρή βλάστηση. Τη φωλιά την κατασκευάζει το θηλυκό και γεν
νάει μια φορά το χρόνο 7 - 1 7 αυγά χρώματος ελαιοκαφέ ή γκριζοπράσινου, τα οποία
επωάζει για 23 - 28 ημέρες.
Οι νεοσσοί μπορούν να βαδίζουν αμέσως μετά την εκκόλαψη και εγκαταλείπουν τη
φωλιά. Είναι έτοιμοι να πετάξουν σε ηλικία 12 ημερών και ανεξαρτητοποιούνται μετά
από 1 0 -1 2 εβδομάδες.
Τροφή
Τρέφεται με μια μεγάλη ποικιλία φυτικών ειδών, σπόρους και ασπόνδυλα.
Κυνήγι
Σ ε κάποιους νομούς της Ελλάδας, όπου έχουν εισαχθεί υβρίδια φασιανού, επιτρέπε
ται το κυνήγι του για μικρό χρονικό διάστημα.
Ωστόσο τα περισσότερα πουλιά απελευθερώνονται μέσα στις Ελεγχόμενες Κυνηγε
τικές Περιοχές (ΕΚΠ) όπου και αποτελούν μαζί με τις νησιώτικες πέρδικες τα κυριότερα
θηράματα που «προσφέρονται». Ωστόσο το κυνήγι στις ΕΚΠ δεν γίνεται όπως θα έπρε
πε γιατί, συνήθως, στα απελευθερούμενα πουλιά δεν δίνεται ο απαιτούμενος χρόνος
προσαρμογής στο φυσικό περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρησιμοποίη
ση σκύλου δείκτη (φέρμας). Συνιστώνται όπλα με ανοιχτά τσόκ και φυσίγγια με μάλλινη
τάπα No 6 - 7.
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6.2. Τάξη: G ruiform es
6 .2 .1 . Οικογένεια: Rallidae
6 .2 .1 .1 . Νεροπουλάδα - Gallinula chloropous
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 29 - 35 cm
- Άνοιγμα φτερών: 50 - 55 cm
- Βάρος αρσενικού: 2 4 9 -4 5 3 gr
- Βάρος θηλυκού: 192 - 375 gr
Γνωρίσματα
Σκούρο γενικά σώμα με χα
ρακτηριστική λευκή λωρίδα στο
πλάϊ και έντονη αντίθεση άσπρου
- μαύρου στην κάτω επιφάνεια της
ουράς, που διακρίνεται έντονα όταν κολυμπά
Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται σε όλη την Ευρώπη, πλην της Σκανδιναβίας και τη βόρειας Ρωσίας,
στην κεντρική και ανατολική Ασία, την Ινδία και την Αυστραλία. Διαχειμάζει στη Νότια
και Δυτική Ευρώπη, στην Ινδία και την Αυστραλία.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Είδος που δεν μεταναστεύει, εκτός από κάποια πουλιά της ανατολικής Ευρώπης και
της βόρειας Παλαιαρκτικής. Αναπαράγεται σχεδόν σε όλους τους υγροτόπους της χώ
ρας μας, αλλά προτιμά ποτάμια και λίμνες με πυκνή παρόχθια βλάστηση και απότομες
κλίσεις στις όχθες. Η φωλιά χτίζεται και από τα δύο φύλα και αποτελείται από οποιοδήποτε διαθέσιμο υλικό, είναι δε καλά κρυμμένη στο έδαφος, κάτω από πυκνή βλάστηση,
κοντά στο νερό. Μερικές φορές φτιάχνει πλωτές εξέδρες που στηρίζονται σε κλαδιά
δέντρων ή θάμνων που ακουμπούν στο νερό. Το αρσενικό κουβαλάει τα υλικά και το
θηλυκό τη χτίζει. Γεννάει 1 - 2 φορές το χρόνο 5 - 1 1 αβγά διάστικτα με σκοτεινού
καφέ ή μαύρου χρώματος κηλίδες. Η επώαση γίνεται και από τα δύο φύλα και διαρκεί
1 9 -2 2 ημέρες, ενώ η εκκόλαψη είναι ασύγχρονη. Οι νεοσσοί τρέφονται και από τους
δύο γονείς, πολλές φορές παράλληλα με τα μικρά της πρώτης γέννας, και είναι ικανοί να
πετάξουν μετά από 40 - 50 ημέρες.
Τροφή
Είναι είδος παμφάγο. Η ποσότητα των φυτικών και ζωϊκών ειδών της διατροφής του
εξαρτάται από την εποχή και τον υγρότοπο που ζει. Τρέφεται κυρίως στην επιφάνεια
του νερού και του εδάφους ή βυθίζοντας το κεφάλι της μέσα στο νερό. Σπάνια αναζητά
την τροφή της κάνοντας καταδύσεις.
Κυνήγι
Παρόλο που δεν αποτελεί ιδιαίτερα επιθυμητό θήραμα, την αναζητούμε με σκύλο σε
ρέματα, καλαμώνες και ρηχούς υγροτόπους.
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6.3.1.2. Φαλαρίδα - Fulica atra
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 36 - 38 cm
- Άνοιγμα φτερών: 70 - 80 cm
- Βάρος αρσενικού: 7 4 4 -9 5 3 gr
- Βάρος θηλυκού: 604-751 gr
Γνωρίσματα
Μαύρο σώμα με λευκή πλάκα
(προέκταση του ράμφους) στο
μέτωπο.
Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται σε όλη την Ευρώπη, πλην της Σκανδιναβίας και τη βόρειας Ρωσίας,
στην κεντρική και ανατολική Ασία, την Ινδία και την Αυστραλία. Διαχειμάζει στη Νότια
και Δυτική Ευρώπη, την Ινδία και την Αυστραλία.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Είδος μεταναστευτικό (κυρίως). Αναπαράγεται σε ανοιχτούς υγροτόπους, με πυκνή
βλάστηση στις όχθες, και στα ποτάμια με παρόχθια βλάστηση. Φωλιάζει κυρίως σε
καλαμιώνες και υπερασπίζεται έντονα την περιοχή γύρω από τη φωλιά του, χωρίς να
ανέχεται την παρουσία άλλων ατόμων. Η φωλιά χτίζεται και από τα δύο φύλα και αποτελείται από μια μάζα νεκρής βλάστησης συσσωρευμένη ανάμεσα σε καλάμια. Γεννάει
μια φορά το χρόνο 5 - 7 αβγά διάστικτα με σκοτεινού καφέ ή μαύρου χρώματος κηλί
δες. Η επώαση γίνεται και από τα δύο φύλα και διαρκεί 21 - 24 ημέρες και η εκκόλαψη
είναι ασύγχρονη. Οι νεοσσοί τρέφονται και από τους δύο γονείς και είναι ικανοί να
πετάξουν μετά από 55 - 60 ημέρες. Ξεχειμωνιάζει νότια και δυτικά από τις περιοχές
αναπαραγωγής, μετακινούμενο κατά κοπάδια. Οι πληθυσμοί που αναπαράγονται στη
Δυτική Ευρώπη είναι μόνιμοι όλο το χρόνο.
Τροφή
Τρέφεται κυρίως με υδρόβια βλάστηση και λιγότερο με υδρόβια έντομα και ασπόν
δυλα. Χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους τροφοληψίας όπως η κατάδυση, η αναζήτηση
τροφής στην όχθη ή η συλλογή τροφής από την επιφάνεια του νερού.
Κυνήγι
Χωρίς να έχει ιδιαίτερη θηρευτική αξία, κυνηγιέται παραδοσιακά σε υγροτόπους της
νότιας και δυτικής Ελλάδας. Την κυνηγάμε με καρτέρι από την όχθη. Παλαιότερα χρησι
μοποιούνταν ειδικές βάρκες (πλάβες) χωρίς μηχανές, μακρύκανα όπλα και φυσίγγια με
ενισχυμένη γόμωση και σκάγια No 5 - 6.

6.4. Τάξη: Charadriiform es (Χαραδριόμορφα)
6.4.1. Οικογένεια: Charadriidae
6.4.1.2. Καλημάνα - Vanellus vanellus
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 2 8 -3 1 cm
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-Άνοιγμα φτερών: 6 7 -7 2 cm
- Β ά ρ ο ς:1 5 0 - 310 gr
Γνωρίσματα
Ασπρόμαυρο πουλί στο μέγε
θος του περιστεριού, φέρει ανα
σηκωμένο λοφίο στο πίσω μέρος
του κεφαλιού. Κατά τη διάρκεια
πτήσης τα φτερά φαίνονται
μεγάλα και στρογγυλεμένα στις
άκρες.
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Φωτό: Αλέξανδρος Γκάσιος

Γεωγραφική εξάπλωση
Κοινό είδος στην Ευρώπη και την Ασία. Επιδημητικό στη Δυτική και Νότια Ευρώπη,
ενώ οι πληθυσμοί της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης μεταναστεύουν νοτιότερα το
χειμώνα.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Τη συναντάμε σε αγροτικές περιοχές, σε υγρολίβαδα και σε λασπώδεις περιοχές. Φω
λιάζει στο έδαφος σε κοιλότητα που κατασκευάζει και στρώνει με βλάστηση. Γεννάει
μια φορά το χρόνο 2 - 5 αβγά που επωάζουν και τα δύο φύλα για 24 - 34 ημέρες.
Τροφή
Τρέφεται με έντομα και σκουλήκια που συλλέγει από την επιφάνεια του εδάφους.
Κυνήγι
Την περιμένουμε υπομονετικά στις περιοχές που γνωρίζουμε ότι αναζητά την τροφή
της (υγρολίβαδα, λασπώδεις περιοχές στις όχθες λιμνών κ,λπ). Σε άλλες χώρες τις Ευρώ
πης επιτρέπεται η χρησιμοποίηση τόσο τεχνητών ομοιωμάτων όσο και ζωντανών που
λιών για την προσέλκυση των κοπαδιών στα καρτέρια. Χρησιμοποιούμε τσοκαρισμένα
όπλα και φυσίγγια No 6-8.

6.4.2. Οικογένεια: Scolopacidae
6.4.2.1. Κουφομπεκάτσινο - Lymnocrvptes minimus
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 17 -19 ςιτι
-Άνοιγμα φτερών: 3 8 -4 2 cm
- Βάρος αρσενικού: 51 - 6 0 g r
- Βάρος θηλυκού: 4 0 - 5 0 g r
Γνωρίσματα
Κοντό σχετικά ράμφος, ίσο πε
ρίπου με το μήκος του κεφαλιού.
Μαύρες λωρίδες παράλληλες με
το ράμφος στο πάνω και πλάγιο
τμήμα του κεφαλιού.
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Γεω γραφική εξά πλω ση
Αναπαράγεται στη βορειοανατολική Ευρώπη και τη βόρεια Ασία. Διαχειμάζει στη
δυτική και νότια Ευρώπη, βόρεια Αφρική και νότια Ασία.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγω γή
Είδος μεταναστευτικό. Αναπαράγεται σε υγρές περιοχές και βάλτους που βρίσκονται
μεταξύ των βόρειων δασών. Φωλιάζει στο έδαφος σε μια φωλιά που κατασκευάζει το
θηλυκό, συχνά πάνω σε μικρό λοφίσκο, και είναι στρωμένη με βλάστηση. Γεννάει μια
φορά το χρόνο 4 αβγά χρώματος ανοιχτού καφέ ως ελαιοπράσινου με σκοτεινές καφέ
κηλίδες. Η επώαση γίνεται από το θηλυκό, διαρκεί 17 - 24 ημέρες και η εκκόλαψη γίνε
ται συγχρόνως σε όλα τα αβγά.
Ξεχειμωνιάζει σε υγροτόπους από την Μ. Βρετανία ως τη Νότια Αφρική και ανατολικά
ως την Ινδία και τη νοτιοανατολική Ασία. Αποφεύγει το σχηματισμό κοπαδιών και προ
τιμά να μένει μόνο του.
Τροφή
Τρέφεται κυρίως με σπόρους, υδρόβια έντομα και ασπόνδυλα τα οποία συλλαμβάνει
βυθίζοντας το ράμφος του στη λάσπη.
Κυνήγι
Απαγορεύεται

6.4.22. Μπεκατσίνι - Gallinago gallinago
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 25-27 cm
- Ανοιγμα φτερών: 44-47 cm
- Βάρος αρσενικού: 89-111 gr
- Βάρος θηλυκού: 104-128 gr
Γνωρίσματα
Μακρύ ράμφος, μεγαλύτερο
από το διπλάσιο μήκος του κε
φαλιού του. Σκοτεινές λωρίδες,
παράλληλες με το ράμφος, στο πάνω και πλάγιο μέρος του κεφαλιού.
Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται στη βόρεια και δυτική Ευρώπη και τη βόρεια και κεντρική Ασία. Δια
χειμάζει στη νότια και δυτική Ευρώπη, τη νότια και ανατολική Ασία και τη βόρεια και
κεντρική Αφρική.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Είδος κυρίως μεταναστευτικό, ενώ υπάρχουν και κάποιοι μόνιμοι πληθυσμοί. Αναπαράγεται σε μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων, που χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία
εδάφους. Φωλιάζει στο έδαφος σε φωλιά που κατασκευάζει το θηλυκό και αποτελείται
από μια κοιλότητα στρωμένη με βλάστηση. Γεννάει μια φορά το χρόνο 3 - 5 αβγά χρώ
ματος ανοιχτού καφέ ως ελαιοπράσινου με σκοτεινές καφέ κηλίδες. Η επώαση γίνεται
από το θηλυκό, διαρκεί 18 - 20 ημέρες και η εκκόλαψη είναι σύγχρονη. Οι νεοσσοί τρέ

| 94

φονται και από τους δύο γονείς, οι οποίοι τους χωρίζουν σε δύο ομάδες και ο καθένας
αναλαμβάνει τη φροντίδα μιας ομάδας.
Ξεχειμωνιάζει σε παρόμοια ενδιαιτήματα με αυτά που αναπαράγεται. Εγκαταλείπει τα
υγρολίβαδα και τους βάλτους μόλις παγώσουν.
Τροφή
Τρέφεται κυρίως με υδρόβια έντομα και ασπόνδυλα, τα οποία συλλαμβάνει βυθίζο
ντας το ράμφος του στη λάσπη. Αυτό το κάνει άλλοτε περπατώντας και άλλοτε από
θέση στάσης, βυθίζοντας το ράμφος διαδοχικά σε διάφορα σημεία σε ένα ημικύκλιο
τριγύρω του.
Κυνήγι
Το συναντάμε σε υγρολίβαδα, ρυζοχώραφα, ρηχούς βάλτους και όχθες λιμνών. Το
αναζητούμε είτε με σκύλο δείκτη, είτε περπατώντας μόνοι μας σε περιοχές όπου υπάρ
χει στάσιμο νερό, με μικρό βάθος και βλάστηση. Από τις καιρικές συνθήκες εξαρτάται
αν θα ανεχθεί την παρουσία μας ή θα πετάξει από μεγάλη απόσταση. Επειδή η πτήση
του γίνεται με ελιγμούς και είναι ταχύτατη απαιτείται μεγάλη ικανότητα στη σκόπευση.
Χρησιμοποιούμε φυσίγγια με μεγάλες ταχύτητες και σκάγια No 8 - 9.

6.4.2.3. Μπεκάτσα - Scolopax rusticola
Διαστάσεις
- Μ ή κ ο ς σ ώ μ α τ ο ς - 3 3 - 35 r m

- Άνοιγμα φτερών: 56 - 60 cm
- Βάρος αρσενικού: 2 5 0 -4 3 4 gr
- Βάρος θηλυκού: 2 0 5 -4 2 0 gr
Γνωρίσματα
Μεγάλο ράμφος, μεγαλύτε
ρο από το διπλάσιο μήκος του
κεφαλιού.
Μαύρες
λωρίδες
στο πάνω μέρος του κεφαλιού,
κάθετες προς τη διεύθυνση του
ράμφους.
Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται στην κεντρική, βόρεια και δυτική Ευρώπη, καθώς και στη βόρεια και
ανατολική Ασία. Ξεχειμωνιάζει στη δυτική και νότια Ευρώπη και στη νότια και δυτική
Ασία.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Είδος αποδημητικό. Αναπαράγεται σε μεγάλα δάση με έντονα αναπτυγμένη βλάστη
ση στον υπόροφο. Φωλιάζει στο έδαφος, σε φωλιά που είναι στρωμένη με φύλλα και
βρίσκεται καλά κρυμμένη ανάμεσα στη βλάστηση. Τη φωλιά κατασκευάζει το θηλυκό
το οποίο γεννάει μια φορά το χρόνο 3 - 5 αβγά χρώματος ανοιχτού καφεκίτρινου με
σκοτεινές κηλίδες. Η επώαση γίνεται από το θηλυκό και διαρκεί 21 - 24 ημέρες. Οι
νεοσσοί τρέφονται μόνο από το θηλυκό και είναι ικανοί να πετάξουν σε ηλικία 15 - 20
ημερών.
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Για να ξεχειμωνιάσει μεταναστεύει το φθινόπωρο από τη βόρεια και κεντρική Ευρώ
πη, νότια και δυτικά. Τη συναντάμε σε μια μεγάλη ποικιλία δασικών οικοσυστημάτων
και σε θαμνότοπους.
Τροφ ή
Τρέφεται με σκουλήκια και έντομα που συλλέγει από την επιφάνεια του εδάφους ή
βυθίζοντας το ράμφος της σε υγρό και μαλακό έδαφος.
Κυνήγι
Από τα πλέον περιζήτητα θηράματα. Για το κυνήγι της είναι απαραίτητη η χρήση ενός
καλά εκπαιδευμένου και έμπειρου κυνηγετικού σκύλου δείκτη, ο οποίος θα την αναζη
τήσει στα πιο πυκνά τμήματα του δάσους και θα την ακολουθήσει προσεκτικά όταν θα
περπατήσει για να τον αποφύγει. Επειδή κυνηγιέται κυρίως σε πυκνά τμήματα δάσους,
χρησιμοποιούμε κοντόκανο όπλο με «ανοιχτά» τσόκ και φυσίγγια με μάλλινη τάπα ή
διασπορέα με σκάγια No 8 - 9. Ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες μπορεί να την
αναζητήσουμε σε παραθαλάσια πευκοδάση, σε πουρναροτόπια, σε ελαιώνες, ακόμα
και σε λιβάδια με φυσικούς φράχτες.

6 .5 . Τάξη: C o lu m b if o r m e s
6 .5 .1 . Ο ικ ο γ έ ν ε ια : C o lu m h id a e
6 .5 .1 .1 . Αγριοπερίστερο - Columba livia
Δ ια σ τά σ εις
- Μήκος σώματος: 30 - 34 cm
-Άνοιγμαφτερώ ν: 63-70 cm
- Βάρος αρσενικού: 233 - 370 gr
- Βάρος θηλυκού: 2 3 5 -3 2 0 gr
Γ ν ω ρ ίσ μ α τ α

Λευκό ουροπύγιο (έτσι λέγεται
η περιοχή μπροστά από το πάνω
μέρος της ουράς) και δύο μαύρες
λωρίδες στο πάνω μέρος των φτε
ρών, οι οποίες φαίνονται και όταν έχει κλειστά τα φτερά στα πλάγια του σώματός του.
Γ ε ω γ ρ α φ ικ ή ε ξά π λ ω σ η

Ευρύτατα εξαπλωμένο είδος. Ζει στην Ευρώπη, στην Ασία, εκτός κεντρικής και βόρει
ας, και είναι διάσπαρτο σε όλη τη Βόρεια και Νότια Αφρική.
Ε ν δ ια ίτ η μ α - Α ν α π α ρ α γ ω γ ή

Είδος επιδημητικό. Ζει και αναπαράγεται σε βραχώδεις πλαγιές σε νησιά και απόκρη
μνες ακτές. Φωλιάζει κατά αποικίες σε κοιλότητες βράχων. Η φωλιά κατασκευάζεται και
από τα δύο φύλα από ξηρή βλάστηση. Γεννάει 5 φορές το χρόνο, 1 - 2 αβγά τη φορά,
λευκού χρώματος, τα οποία επωάζονται από το θηλυκό για 16 - 19 μέρες και εκκολά
πτονται ασύγχρονα. Οι νεοσσοί τρέφονται και φροντίζονται και από τα δύο φύλα και
είναι ικανοί να πετάξουν μετά από 35 - 37 ημέρες.
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Τροφή
Τρέφονται κυρίως με σπόρους και λιγότερο με βλάστηση. Οι νεοσσοί τρέφονται με
ένα είδος ρευστού υγρού σαν γάλα που εκκρίνεται από τον πρόλοβο των ενηλίκων και
το οποίο είναι ιδιαίτερα θρεπτικό.
Κυνήγι
Το κυνήγι του ασκείται σ ε φαράγγια και απόκρυμνες βραχώδεις ακτές οι οποίες συ
χνά προσεγγίζονται μόνο από τη θάλασσα. Χρησιμοποιούμε τσοκαρισμένα όπλα και
φυσίγγια με σκάγια No 6-7.

6.5.1.2. Φάσσα - Columba palumbus
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 40 - 42 cm
- Άνοιγμα φτερών: 75 - 80 cm
- Βάρος αρσενικού: 462 - 568 gr
- Βάρος θηλυκού: 471 - 566 gr
Γνωρίσματα
Λευκή κηλίδα στα πλάγια του
λαιμού και λευκές λωρίδες στο
πάνω μέρος των φτερών, που
φαίνονται σαν λευκή λωρίδα στα
πλάγια του σώματός της όταν κάθεται.
Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται σε όλη την Ευρώπη και την ανατολική Ασία και βορειοδυτική Αφρική.
Διαχειμάζει στη νότια και δυτική Ευρώπη, βορειοδυτική Αφρική και νοτιοανατολική
Ασία.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Είδος του οποίου σι πληθυσμοί που αναπαράγονται βόρεια και ανατολικά μετα
ναστεύουν νοτιότερα, ενώ οι πληθυσμοί που αναπαράγονται νότια και δυτικά είναι
μόνιμοι. Αναπαράγεται σε μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων που συνήθως είναι δασύλια
κοντά σε καλλιεργημένες εκτάσεις. Φωλιάζει σε δέντρα και υπερασπίζεται έντονα την
περιοχή γύρω από τη φωλιά της. Η φωλιά κατασκευάζεται και από τα δύο φύλα και
είναι μια πρόχειρη «πλατφόρμα» από ξερά κλαδάκια. Γεννάει 1 - 2 φορές το χρόνο, 1 - 2
αβγά τη φ ο ρά , λευκού χρώματος, τα οποία επωάζονται και από τα δύο φύλα και εκκο
λάπτονται ταυτόχρονα. Οι νεοσσοί τρέφονται και φροντίζονται και από τα δύο φύλα και
είναι ικανοί να πετάξουν μετά από 20 - 35 ημέρες.
Το χειμώνα μετακινούνται κατά μεγάλα κοπάδια από περιοχή σε περιοχή αναζητώ
ντας τροφή.
Τροφή
Τρέφονται κυρίως με σπόρους (σιτηρά, καλαμπόκι, βελανίδια κ.λπ) και με βλάστηση
που αναζητούν τόσο στα δέντρα όσο και περπατώντας στο έδαφος. Οι νεοσσοί τρέ
φονται με ένα είδος ρευστού υγρού σαν γάλα που εκκρίνεται από τον πρόλοβο των
ενηλίκων και το οποίο είναι ιδιαίτερα θρεπτικό.
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Κυνήγι
Τον Οκτώβριο εμφανίζονται τα πρώτα μεγάλα κοπάδια που συνήθως μετακινούνται
νοτιότερα. Αν βρουν τροφή και δεν ενοχληθούν στο κούρνιασμα μπορεί να παραμεί
νουν για αρκετές μέρες.
Η φάσα έχει τη συνήθεια να κουρνιάζει σε δάση κωνοφόρων (πεύκα, έλατα κλπ) που
βρίσκονται ψηλά και να κατεβαίνει το πρωϊ για να τραφεί στις πεδινές καλλιέργειες
(καλαμπόκια) και στα δρυοδάση, όταν αυτά έχουν βελανίδια. Στις διαδρομές της αυτές
ο κυνηγός την περιμένει καλά κρυμμένος, γιατί έχει πολύ καλή όραση. Το κυνήγι της γί
νεται και στις περιοχές που βόσκει. Μπορεί να χρειαστεί μέρες παρακολούθησης για να
εντοπιστεί ο προορισμός των κοπαδιών. Βασική προϋπόθεση για να μείνουν οι φάσες
στην περιοχή είναι το ανενόχλητο κούρνιασμα. Αν κάποιος τις τουφεκίσει στα δέντρα
που κουρνιάζουν, εγκαταλείπουν την περιοχή και δύσκολα την ξαναχρησιμοποιούντην
ίδια χρονιά. Για το κυνήγι της χρησιμοποιούμε μακρύκανα και τσοκαρισμένα όπλα και
φυσίγγια με βαριές γομώσεις (36 - 40 γρ. σκάγια), επειδή δύσκολα έχουμε την ευκαιρία
να τουφεκίσουμε σε μικρές αποστάσεις. Οι παλιοί φασοκυνηγοί λένε ότι πρέπει να τουφεκάμε τη φάσα μόνο όταν βλέπουμε τα πόδια της κι αυτό γιατί πολλοί παρασύρονται
από το μέγεθος της και απλώς ενοχλούμε ή τραυματίζουμε τα πουλιά. Το μέγεθος των
σκαγιών που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως No 5 - 6. Ένας καλά εκπαιδευμένος σκύ
λος που θα επαναφέρει το θήραμα είναι πάντα χρήσιμος.

6.5.1.3. Δεκαοχτούρα - Streptopelia decaocto
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 31 - 34 cm
-Άνοιγμα φτερών: 48 -5 6 cm
- Βάρος αρσενικού: 150 - 225 gr
Γνωρίσματα
Μεσαίου μεγέθους περιστεροειδές με γκρίζο σώμα και μαύρη
λωρίδα στο πίσω και πλάγιο μέ
ρος του λαιμού.
Γεωγραφική εξάπλωση
Έως το 1930 η εξάπλωσή του περιοριζόταν στην Ασία και τη νοτιοανατολική Ευρώπη.
Έκτοτε εποίκισε σχεδόν όλη την Ευρώπη.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Στη χώρα μας τη συναντάμε σε αγροτικές, αστικές και περιαστικές περιοχές. Απόλυτα
προσαρμοσμένη στην ανθρώπινη παρουσία, φωλιάζει σε πάρκα, δεντροστοιχίες και
μεμονωμένα δέντρα καθώς και σε κτίρια. Φωλιάζει 3 - 6 φορές το χρόνο και γεννάει
συνήθως 2 αβγά που επωάζονται και από τα δύο φύλα για 14 - 18 ημέρες.
Τροφή
Τρέφεται με σπόρους, καρπούς και φρούτα.
Κυνήγι
Απαγορεύεται
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6.5.1.4. Τρυγόνι - Streptopelia turtur
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 26 - 28 cm
- Άνοιγμα φτερών: 47 - 53 cm
- Βάρος αρσενικού: 100 -178 gr
- Βάρος θηλυκού: 95 - 138 gr
Γνωρίσματα
Μικρό και γρήγορο περιστερσειδές με έντονη αντίθεση λευ 
κού και μαύρου στο τελείωμα της
ουράς, που γίνεται ιδιαίτερα εμ
φανής όταν απογειώνεται. Επί
σης φέρει χαρακτηριστική σκουρόχρωμη κηλίδα (εναλλαγή λευκού και μαύρου) στα
πλάγια του λαιμού.
Γεωγραφική εξάπλωση
Είδος που το συναντάμε σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη, εκτός της Σκανδιναβίας
και της βόρειας Αγγλίας και Ιρλανδίας. Ακόμη το συναντάμε σε μεγάλο τμήμα της κε
ντρικής και ανατολικής Ασίας και της κεντρικής και βόρειας Αφρικής.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Είδος μεταναστευτικό. Αναπαράγεται σε χαμηλά και μέσα υψόμετρα, αποφεύγοντας πε
ριοχές που μαστίζονται από δυνατούς ανέμους ή εμφανίζουν υγρές και κρύες συνθήκες.
Προτιμάει περιοχές με υψόμετρο κάτω από 350 - 400 μέτρα, αποφεύγοντας τους υγροτό
πους. Το θηλυκό χτίζει μια πρόχειρη φωλιά, σε ύψος, κατά μέσο όρο, 2,5 μέτρα πάνω από
το έδαφος. Γεννάει δύο φορές το χρόνο 1 -2 αβγά. Η επώαση αρχίζει μετά τη γέννηση του
δεύτερου αβγού και διαρκεί 1 3 -1 4 μέρες. Τα αβγά εκκολάπτονται σύγχρονα. Οι νεοσσοί
είναι έτοιμοι να πετάξουν μετά από 20 ημέρες. Διαχειμάζει στην Αφρική.
Τροφή
Τρέφεται με σπόρους αγριόχορτων, δημητριακά και βίκο, δείχνει δε ιδιαίτερη προτί
μηση στους ηλιόσπορους. Περιστασιακά καταναλώνει και ζωϊκή τροφή που αποτελείται από σκουλήκια, προνύμφες, έντομα και μικρά σαλιγκάρια.
Κυνήγι
Το κυνήγι του τρυγονιού είναι συναρπαστικό και σε μερικές περιοχές αποτελεί παραδο
σιακό κυνήγι (νότια και δυτική Ελλάδα). Τον Αύγουστο το κυνήγι του περιορίζεται στους
πληθυσμούς που αναπαράγονται στη χώρα μας και εντοπίζονται κυρίως στη Μακεδονία
και Οράκη. Το Σεπτέμβριο, όταν αρχίζουν τα περάσματα, το κυνηγάμε με καρτέρι. Για το
κυνήγι του χρησιμοποιούμε συνήθως ελαφριάς γόμωσης φυσίγγια με σκάγια No 8 και
καλοζυγισμένο όπλο γιατί χρειάζεται πολύ γρήγορη επώμιση και σκόπευση.

6.6. Τάξη: Passeriform es

6.6.1. Οικογένεια: Alaudidae
6.6.1.2. Κατοουλιέρηc - Galerida cristata
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 17-19 cm
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- Βάρος: 35 - 4 5 gr
Γνω ρίσματα
Γκριζοκαφέ σώμα με μακρύ μυτερό λοφίο που
στέκεται ορθό στην κορυφή του κεφαλιού. Δεν
έχει λευκά φτερά στα πλάγια της ουράς όπως η
σιταρήθρα.

'

Γ ε ω γ ρ α φ ικ ή ε ξά π λ ω σ η

Κοινό είδος στο μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης,
στη Β. Αφρική και σε τμήματα της Ασίας.
Ε ν δ ια ίτ η μ α - α ν α π α ρ α γ ω γ ή

Στη χώρα μας το συναντούμε όλο το χρόνο.
Σκίτσο: Περικλής Μπίρτσας
Προτιμάει ξηρές ανοικτές περιοχές, καλλιεργημένες
ή χέρσες εκτάσεις, συχνά κοντά σε δρόμους και κατοικημένες περιοχές. Φτιάχνει τη
φωλιά του στο έδαφος κάτω από βλάστηση και γεννάει 3-5 αβγά που επωάζονται τόσο
από το θηλυκό όσο και από το αρσενικό για 11 - 13 ημέρες.
Τροφή
Τρέφεται με έντομα (κυρίως μικρά σκαθάρια) και σπόρους το καλοκαίρι, ενώ το χει
μώνα καταναλώνει σχεδόν αποκλειστικά σπόρους. Συχνά κάνει πτήσεις για να συλλάβει
έντομα. Τα μικρά τρέφονται αποκλειστικά με έντομα.
Κυνήγι
Απαγορεύεται

6.6.1.3. Σταρήθρα - Alauda arvensis
Δ ια σ τ ά σ ε ις

- Μήκος σώματος: 18 -19 cm
-Ανοιγμα φτερών: 3 0 - 3 6 cm
- Βάρος αρσενικού: 2 8 - 5 4 g r
- Βάρος θηλυκού: 22 - 47 gr
Γνωρίσματα
Καστανόξανθο πουλί, μικρό σε
μέγεθος, με άσπρη κοιλιά και δι
άστικτο στήθος. Στα πλάγια της
ουράς ξεχωρίζουν λευκά φτερά
και το τελείωμα των φτερών είναι λευκό και ιδιαίτερα ορατό κατά την πτήση. Στη χώρα
μας παρατηρείται κυρίως το χειμώνα.
Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται σε όλη την Ευρώπη και στη βόρεια και ανατολική Ασία έως την Ιαπωνία.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Αν και είδος αποδημητικό, σε μερικές περιοχές λίγα άτομα απαντούν όλο το χρόνο.
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Στη χώρα μας φωλιάζουν λίγα σχετικά ζευγάρια, ενώ το χειμώνα εμφανίζονται σε με
γάλους αριθμούς.
Φωλιάζει στο έδαφος, κάτω από θάμνους ή πυκνά αγριόχορτα, σε μια κοιλότητα του
εδάφους στρωμένη με ξερά χόρτα. Η φωλιά κατασκευάζεται και από τα δύο φύλα και
την προσέχει κυρίως το θηλυκό. Γεννάει 1- 2 φορές το χρόνο από 2 - 8 αβγά χρώματος
λευκωπού ως ανοιχτού λαδί με κηλίδες, που επωάζονται για 11 -15 ημέρες και εκκολά
πτονται ταυτόχρονα. Οι νεοσσοί τρέφονται και από τους δύο γονείς και είναι ικανοί να
πετάξουν σε ηλικία 10 -1 3 ημερών.
Τροφή
Συλλέγει την τροφή του από την επιφάνεια του εδάφους, την παρεδάφια βλάστηση
και τα χαμηλά κλαδιά των θάμνων. Πετάει κυκλικά πάνω από την περιοχή που έχει
διαλέξει για να αναζητήσει την τροφή του και σχηματίζει κοπάδια 10 - 100 ατόμων.
Τρέφεται με ασπόνδυλα (σκουλήκια, σαλιγκάρια κλπ), έντομα και σπόρους.
Κυνήγι
Το κυνήγι της σιταρήθρας ασκείται από λίγους σχετικά κυνηγούς και γίνεται με καρ
τέρι, όλη τη μέρα, κυρίως στα οργωμένα χωράφια το φθινόπωρο. Χρησιμοποιούμε
φυσίγγια με ελαφριές γομώσεις και σκάγια No 9 -10.

6.6.2. Οικογένεια: Turdidae
6 .6 .2 . 1. Κότσυφας - Turdus merula
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 24 - 25 cm
- Άνοιγμα φτερών: 34 - 38,5 cm
- Βάρος αρσενικού: 78- 148gr
- Βάρος θηλυκού: 7 0 - 140gr
Γνωρίσματα
Σκοτεινόμαυρο πουλί με κίτρι
νη μύτη. Τα θηλυκά και τα ανήλι
κα έχουν καφετί χρώμα και κηλί
δες στο στήθος.
Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται σε όλη την Ευρώπη και στη βόρεια και δυτική Ασία. Διαχειμάζει στη
δυτική και νότια Ευρώπη, βόρεια Αφρική και νοτιοδυτική Ασία. Στη χώρα μας ένα τμή
μα του πληθυσμού μεταναστεύει, ενώ ένα άλλο είναι μόνιμο (αναπαράγεται και διαχει
μάζει) πραγματοποιώντας μικρές καθ' ύψος μετακινήσεις (κατεβαίνει ή ανεβαίνει στα
βουνά ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες).
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Οι βόρειοι πληθυσμοί μεταναστεύουν, ενώ οι νότιοι είναι σχετικά μόνιμοι. Αναπαράγεται σε ποικιλία ενδιαιτημάτων, σε δάση, θαμνότοπους, καλλιέργειες με φυσικούς
φράχτες ακόμα και στις παρυφές πόλεων και σε πάρκα. Φωλιάζει σε δέντρα, θάμνους,
ακόμα και σε παλιά κτίρια. Η φωλιά αποτελείται από κλαδάκια και χόρτα και στρώνεται
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με λάσπη. Κατασκευάζεται και από τα δύο φύλα. Γεννάει 2 - 3 φορές το χρόνο από
3 - 5 αβγά χρώματος ελαφρού πρασινογάλαζου με μικρές καφεκόκκινες κηλίδες, τα
οποία επωάζει για 1 0 - 1 9 ημέρες και τα οποία εκκολάπτονται ασύγχρονα. Οι νεοσσοί
τρέφονται και από τους δύο γονείς και είναι ικανοί να πετάξουν σε ηλικία 10-19 ημε
ρών. Για να ξεχειμωνιάσει μεταναστεύει το φθινόπωρο νότια και δυτικά των περιοχών
αναπαραγωγής ως τη βόρεια Αφρική. Το συναντάμε σε αγροτικές καλλιέργειες με φυσι
κούς φράχτες και σε θαμνότοπους κοντά σε δάση.
Τροφ ή
Τρέφεται με ασπόνδυλα (σκουλήκια, σαλιγκάρια κλπ) και έντομα που συλλέγει από
την επιφάνεια του εδάφους αλλά και με καρπούς κυρίως το φθινόπωρο και το χειμώ
να.
Κ υνήγι

Τα κοτσύφια τα κυνηγάμε με τη μέθοδο της αναζήτησης σε ρεματιές, φυσικούς
φράχτες, θαμνότοπους κλπ. Το ξημέρωμα και το σούρουπο κυνηγάμε με καρτέρι στις
άκρες πευκοδασών και θαμνοτόπων. Χρησιμοποιούμε ελαφρές γομώσεις και φυσίγγια
με σκάγια No 8 - 9.

6.62.2. Κεδρότσιχλα - Turdus pilaris
Δ ια σ τ ά σ ε ις

- Μήκος σώματος: 25,5 cm
-Άνοιγμα φτερών: 3 9 - 4 2 cm
- Βάρος αρσενικού: 80 - 120 gr
- Βάρος θηλυκού: 76 - 128 gr
Γ ν ω ρ ίσ μ α τ α

Σταχτί συρσπύγιο (περιοχή
στο μπροστινό πάνω μέρος της
ουράς) και σταχτί κεφάλι, στήθος
με σκοτεινές κηλίδες.
Γ ε ω γ ρ α φ ικ ή ε ξά π λ ω σ η

Αναπαράγεται στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη και βόρεια Ασία. Είδος μεταναστευ
τικό, αναζητά καλύτερες συνθήκες το χειμώνα στη νότια Ευρώπη και στη νοτιοδυτική
Ασία. Μόνιμα τη συναντούμε στην Κεντρική Ευρώπη.
Ε ν δ ια ίτ η μ α - Α ν α π α ρ α γ ω γ ή

Οι βόρειοι πληθυσμοί μεταναστεύουν, ενώ οι νότιοι είναι μόνιμοι. Αναπαράγεται σε
δάση κωνοφόρων και πλατυφύλλων, συχνά στις παρυφές των δασών ή σε διάκενα.
Φωλιάζει κατά μικρές αποικίες σε δέντρα, συνήθως στο σημείο που ενώνεται ο κορμός
με τα κλαδιά. Η φωλιά αποτελείται από κλαδάκια και χόρτα και το εσωτερικό της στρώ
νεται με λάσπη. Κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από το θηλυκό, το οποίο γεννάει 1 - 2
φορές το χρόνο από 5 - 6 αβγά χρώματος ελαφρού γαλάζιου με μικρές καφέ κηλίδες.
Επωάζει για 10 -1 3 ημέρες και τα αβγά εκκολάπτονται σε διαφορετικές ημέρες. Οι νε
οσσοί τρέφονται και από τους δύο γονείς και είναι ικανοί να πετάξουν σε ηλικία 11 - 1 5
ημερών. Για να ξεχειμωνιάσει μετακινείται το φθινόπωρο νότια και δυτικά από τις πε
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ριοχές αναπαραγωγής ως τη βόρεια Αφρική. Τη συναντάμε σε αγροτικές καλλιέργειες
με φυσικούς φράχτες και σε θαμνότοπους κοντά σε δάση. Συγκεντρώνεται σε κοπάδια
μαζί με άλλες τσίχλες.
Τροφή
Τρέφεται με ασπόνδυλα (σκουλήκια, σαλιγκάρια κλπ) και έντομα που συλλέγει από
την επιφάνεια του εδάφους, πολλές φορές αναποδογυρίζοντας πέτρες, αλλά και με
καρπούς κυρίως το φθινόπωρο και το χειμώνα.
Κυνήγι
Επισκέπτεται τη χώρα μας μετά το Νοέμβριο και κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας. Αυτή
την εποχή μεγάλα κοπάδια κατεβαίνουν χαμηλά για να αναζητήσουν την τροφή τους.
Πιο συχνά όμως τη συναντάμε σε ορεινά υψίπεδα με κέδρα και άλλους θάμνους ή,
κατά τις βαρυχειμωνιές, σε δενδρώνες (μηλιές, ροδακινιές κλπ). Την κυνηγάμε το πρωί
με καρτέρι ή όλη τη μέρα στη βοσκή. Χρησιμοποιούμε φυσίγγια No 8.

6.2.2.3. Κελαηδότσιχλα - Turdus philomelos
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 23 cm
- Άνοιγμα φτερών: 33 - 36 cm
- Βάρος αρσενικού: 63 - 84 gr
- Βάρος θηλυκού: 6 0 - 8 2 g r
Γνωρίσματα
Καστανή τσίχλα με κηλίδες στο
στήθος και κιτρινοπορτοκαλί κάτω
επιφάνεια φτερούγων.
Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται σε όλη την Ευρώπη και τη βορειοδυτική Ασία. Διαχειμάζει στη δυτική
και νότια Ευρώπη, βόρεια Αφρική και νοτιοδυτική Ασία.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Είδος αποδημητικό. Αναπαράγεται σε ενδιαιτήματα με δέντρα, θάμνους, καλλιέρ
γειες, πάρκα και κήπους. Φωλιάζει σε δέντρα και θάμνους, συνήθως στο σημείο που
ενώνεται ο κορμός με τα κλαδιά. Η φωλιά αποτελείται από κλαδάκια και χόρτα και είναι
στρωμένη με λάσπη. Κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από το θηλυκό, το οποίο γεννάει
2 - 3 φορές το χρόνο από 3 - 5 αβγά χρώματος ελαφρού γαλάζιου με μικρές καφέ ή
μαύρες κηλίδες. Επωάζει για 10 - 17 ημέρες και τα αβγά εκκολάπτονται σύγχρονα. Οι
νεοσσοί τρέφονται και από τους δύο γονείς και είναι ικανοί να πετάξουν σε ηλικία 11
-17 ημερών. Για να ξεχειμωνιάσει μεταναστεύει το φθινόπωρο νότια και δυτικά από τις
περιοχές αναπαραγωγής ως τη βόρεια Αφρική. Τη συναντάμε σε αγροτικές καλλιέργειες
με φυσικούς φράχτες, σε ελαιώνες, σε θαμνότοπους και σε ρεματιές. Κοπαδιάζει μόνο
κατά την περίοδο της μετανάστευσης.
Τροφή
Τρέφεται με ασπόνδυλα (σκουλήκια, σαλιγκάρια κλπ) και έντομα που συλλέγει από
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την επιφάνεια του εδάφους, αλλά και με καρπούς (ελιές κλπ) κυρίως το φθινόπωρο και
το χειμώνα.
Κυνήγι
Το κυνήγι της τσίχλας γίνεται με καρτέρι και με ψάξιμο. Το καρτέρι πραγματοποιείται
νωρίς το πρωί, όταν πηγαίνει από τις θέσεις κουρνιάσματος στις θέσεις που θα αναζη
τήσει την τροφή της, και το απόγευμα όταν επιστρέφει για να κουρνιάσει. Συνήθως οι
τόποι που κουρνιάζει είναι πλαγιές προστατευμένες από τον άνεμο και βαθιές ρεματιές
με πυκνή θαμνώδη βλάστηση. Πετάει σχεδόν πάντα κόντρα στον άνεμο όταν μετακινεί
ται για να κουρνιάσει. Στο καρτέρι στεκόμαστε με την πλάτη προς τον αέρα και περι
μένουμε τις τσίχλες που θ'ανέβουν από τους ελαιώνες. Το κυνήγι με ψάξιμο γίνεται όλη
την ημέρα σε θαμνώνες, σε ελαιώνες, σε φυσικούς φράχτες ανάμεσα σε καλλιέργειες,
σε ρεματιές κλπ. Χρησιμοποιούμε φυσίγγια με ελαφριές γομώσεις και σκάγια No 8 -9.

6.6.2Α. Κοκκινότσιχλα - Turdus iliacus
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: Ί 9-23 cm
- Άνοιγμα φτερών: 33 - 34,5 cm
- Βάρος αρσενικού: 47 - 78 gr
- Βάρος θηλυκού: 46 - 77 gr
Γνωρίσματα
Χαρακτηριστικές κοκκινωπές
κηλίδες στο κάτω μέρος των
φτερών κοντά στο σώμα, ορατές
όταν πετάει. Όταν κάθεται, διακρίνεται μια κοκκινωπή κηλίδα στα πλάγια του σώματός της.
Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται στη βόρεια Ευρώπη και στη βόρεια Ασία. Διαχειμάζει στη νότια και
δυτική Ευρώπη και την ανατολική Ασία.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Είδος αποδημητικό. Αναπαράγεται σε δασικά οικοσυστήματα, έως ψηλά εκεί που
σταματούν τα δέντρα και αρχίζουν τα υπαλπικά λιβάδια, και σε θαμνοτόπους. Φωλιάζει
σε δέντρα, σε θάμνους, ακόμα και στο έδαφος ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση. Η φωλιά
αποτελείται από κλαδάκια και χόρτα και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από το θηλυκό,
το οποίο γεννάει δυό φορές το χρόνο από 4 - 6 αβγά χρώματος πρασινογάλαζου με
μεγάλες κοκκινοκαφέ κηλίδες.
Τα αβγά επωάζονται για 1 2 - 1 3 ημέρες και εκκολάπτονται όλα μαζί ταυτόχρονα. Οι
νεοσσοί τρέφονται και από τους δύο γονείς και είναι ικανοί να πετάξουν σε ηλικία 8
- 13 ημερών. Μετά την εγκατάλειψη της φωλιάς η οικογένεια παραμένει μαζί για δΰο
περίπου εβδομάδες, εκτός αν το θηλυκό φτιάξει δεύτερη φωλιά οπότε οι νεοσσοί πα
ραμένουν μόνο με το αρσενικό.
Για να ξεχειμωνιάσει, μεταναστεύει το φθινόπωρο νότια και δυτικά από τις περιοχές
αναπαραγωγής ως τη βόρεια Αφρική. Την συναντάμε σε αγροτικές καλλιέργειες με φυ
σικούς φράχτες σε κοπαδάκια μαζί με άλλες τσίχλες.
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Τροφή
Τρέφεται με ασπόνδυλα (σκουλήκια, σαλιγκάρια κλπ) και έντομα που συλλέγει από την
επιφάνεια του εδάφους αλλά και με καρπούς κυρίως το φθινόπωρο και το χειμώνα.
Κυνήγι
Την κυνηγάμε με καρτέρι κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων της μαζί με άλλων ει
δών τσίχλες. Στον κάμπο την περιμένουμε κοντά σε ψηλά δέντρα που χρησιμοποιεί για
να ξεκουράζεται. Για τη συνήθειά της να χρησιμοποιεί για ξεκούραση ψηλά δέντρα, σε
πολλές περιοχές την ονομάζουν και δεντρότσιχλα.

6.6.2.5. Τσαρτσάρα - Turdus viscivorus
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 26-29 cm
- Άνοιγμα φτερών: 42 - 47,5 cm
- Β άρ ο ς: 100 - 167 gr
Γνωρίσματα
Σταχτοκαφέ σώμα με πολλές
στρογγυλωπές κηλίδες στο στή
θος και την κοιλιά.
Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται σ ε όλη την Ευρώπη και τη βόρεια και δυτική Ασία. Μεταναστεύει νοτι
ότερα και ανατολικά. Στη νότια και δυτική Ευρώπη απαντά όλο το χρόνο, όπως και στο
μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Οι βόρειοι πληθυσμοί μεταναστεύουν, ενώ οι νότιοι είναι σχετικά μόνιμοι όπως συμ
βαίνει και με τα κοτσύφια.
Αναπαράγεται σε δάση κωνοφόρων και πλατυφύλλων σε μεγάλα υψόμετρα, συχνά
στις παρυφές των δασών ή σε διάκενα.
Φωλιάζει ψηλά σε δέντρα και εκδηλώ νει έντονη επικράτεια γύρω από τη φωλιά.
Η φωλιά αποτελείται από κλαδάκια, π ευκοβελόνες, χόρτα και λάσπη. Κατασκευ
άζεται εξ ολοκλήρου από το θηλυκό, το οποίο γεννάει 2 - 3 φορές το χρόνο από
3 - 5 αβγά χρώματος ελαφ ρού πρασινογάλαζου με μικρές κοκκινοκαφέ κηλίδες.
Επωάζει για 1 2 - 1 5 ημέρ ες και τα αβγά εκκολάπτονται όλα μαζί την ίδια μέρα. Οι
νεοσσοί τρέφονται και από τους δύο γονείς και είναι ικανοί να πετάξουν σε ηλικία
1 2 - 1 5 ημερών.
Για να ξεχειμωνιάσει, μεταναστεύει το φθινόπωρο νότια και δυτικά από τις περιοχές
αναπαραγωγής ως τη βόρεια Αφρική. Τη συναντάμε σε δασικά οικοσυστήματα, κυρίως
ελατοδάση. Σχηματίζει μικρά κοπάδια και υπερασπίζεται σθεναρά ένα δέντρο με καρ
πούς το χειμώνα. Τέτοια δέντρα μπορεί να είναι έλατα ή δρυς με καρπούς ιξού (γκυ).
Τροφή
Τρέφεται με ασπόνδυλα (σκουλήκια, σαλιγκάρια κλπ) και έντομα που συλλέγει από
την επιφάνεια του εδάφους, πολλές φορές αναποδογυρίζοντας πέτρες, αλλά και με
καρπούς κυρίως το φθινόπωρο και το χειμώνα.
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Κυνήγι
Κυνηγάμε τις τσαρτσάρες σε διάκενα του δάσους το πρωϊ και με καρτέρι το απόγευ
μα. Μπορούμε να την κυνηγήσουμε κι όλη τη μέρα με καρτέρι στα δέντρα που ξέρουμε
ότι επισκέπτεται για να αναζητήσει την τροφή της. Σε περιόδους με βαρυχειμωνιά κατε
βαίνει χαμηλότερα σε δεντροστοιχίες, ακόμα και κοντά ή μέσα σε πόλεις.

6.6.3. Οικογένεια: Corvidae
6.6.3.1. Κίσσα - Garrulus alandarius
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 34 - 35 cm
- Άνοιγμα φτερών: 52 - 58 cm
- Βάρος αρσενικού: 145 - 197 gr
- Βάρος θηλυκού: 129 - 205 gr
Γνωρίσματα
Εναλλαγή λευκού και γαλάζιου
στο πάνω μέρος των φτερούγων.
Οταν κάθεται, φαίνεται μια γαλά
ζια περιοχή στο πλαϊνό μέρος του σώματος.
Γεωγραφική εξάπλωση
Ζει σε όλη την Ευρώπη και τη βόρεια και νοτιοανατολική Ασία.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Είδος επιδημητικό. Αναπαράγεται σε δάση πλατυφύλλων και κωνοφόρων, σε πάρκα
και δενδρώνες. Φωλιάζει σε δέντρα, σχετικά χαμηλά (2 - 6 μέτρα πάνω από το έδαφος),
σε φωλιά που αποτελείται από κλαδάκια, στρωμένη με χόρτα, την οποία κατασκευ
άζουν και τα δύο φύλα. Γεννάει μια φορά το χρόνο 5 - 8 αβγά χρώματος ανοιχτού
πράσινου με καφέ κηλίδες. Η επώαση γίνεται και από τα δύο φύλα και διαρκεί 1 6 - 1 7
ημέρες. Οι νεοσσοί τρέφονται και από τους δύο γονείς και είναι ικανοί να πετάξουν σε
ηλικία 19 - 2 3 ημερών. Μετά την εγκατάλειψη της φωλιάς, τα μικρά παραμένουν μαζί με
τους γονείς τους έως το χειμώνα.
Τροφή
Είναι είδος παμφάγο, αλλά προτιμάει καρπούς (βελανίδια κλπ) και έντομα το καλο
καίρι. Συμπεριφέρεται ως άρπαγας νεοσσών άλλων ειδών, ενώ συνηθίζει να κρύβει
βελανίδια και άλλους καρπούς στο έδαφος ή σε κοιλότητες δέντρων, τα οποία αναζητά
σε εποχές που παρατηρείται έλλειψη τροφής.
Κυνήγι
Απαγορεύεται.

6.6.3.2. Καρακάία - Pica pica
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 46 cm
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- Βάρος: 200 - 250 gr
Γνωρίσματα
Ασπρόμαυρο πουλί με μακριά
μαυροπράσινη ουρά.
Γεωγραφική εξάπλωση
Είδος που εξαπλώνεται στην
Ευρώπη, την Ασία, τη βόρεια
Αφρική και τη Βόρεια Αμερική.
Επιδημητικό είδος στη χώρα
μας.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Προτιμάει τις ανοικτές εκτάσεις με διάσπαρτα δέντρα και τις άκρες των δασικών
εκτάσεων. Συχνά τη συναντάμε κοντά σε δρόμους και σκουπιδότοπους. Φωλιάζει σε
δέντρα, ενώ συχνά χρησιμοποιεί και κτίρια. Η φωλιά της αποτελείται από κλαδιά με
τα οποία σχηματίζει και υποτυπώδη σκεπή. Γεννάει μια φορά το χρόνο 5 - 8 αβγά που
επωάζει το θηλυκό για 17 - 18 ημέρες.
Τροφή
Τρέφεται με έντομα (κυρίως το καλοκαίρι), με πτώματα, με υπολείμματα σκουπιδιών,
με αβγά ή με νεαρά άτομα άλλων ειδών πτηνοπανίδας κλπ.
Κυνήγι
Την κυνηγάμε με καρτέρι κοντά στις θέσεις που συνηθίζει να κουρνιάζει. Οι καρακάξες μιας περιοχής κουρνιάζουν σε συγκεκριμένα δέντρα και κάθε απόγευμα έως το
σούρουπο ακολουθούν πάντα την ίδια διαδρομή.

6.6.33. Σταχτοκουρούνα - Corvus corone cornix
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 44-51 cm
- Ανοιγμα φτερών: 84 - 100 cm
- Βάρος: 75 - 90 gr
Γνωρίσματα
Σταχτύ πουλί με μαύρο κεφά
λι, μαύρο λαιμό και φτερά.Τα δύο
φύλα είναι όμοια.
Γεωγραφική εξάπλωση
Ζει στην κεντρική και ανατολι
κή Ευρώπη και στη δυτική Ασία. Είδος επιδημητικό.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Ζει σε μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων, όπου υπάρχουν ψηλά δέντρα. Μετακινείται
σε ανοιχτές περιοχές για αναζήτηση τροφής. Φωλιάζει σε ψηλά δέντρα, βράχια, κτίρια
αλλά και θάμνους. Όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα δέντρα φωλιάζει στο έδαφος. Γεννάει
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μια φορά το χρόνο 4 έως 6 αβγά που επωάζονται από το θηλυκό για 17 - 21 ημέρες.
Τροφή
Τρέφεται με ποικιλία τροφής που συλλέγει από τα δέντρα, τους θάμνους αλλά και από
το έδαφος. Συχνά τρέφεται με πτώματα και υπολείμματα τροφών.
Κυνήγι
Την κυνηγάμε με καρτέρι σε σημεία της διαδρομής της από τις θέσεις κουρνιάσματος
προς τις θέσεις τροφοληψίας.

6.6.3.4. Κοράκι - Corvus corax
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 54-67 cm
- Άνοιγμα φτερών: 115 -130 cm
- Βάρος: 800 -1500 gr
Γνωρίσματα
Μεγάλο μαύρο πουλί με δυ
νατό και μεγάλο ράμφος. Τα δυο
φύλα όμοια (δεν παρουσιάζεται
φυλετικός διμορφισμός).
Γεωγραφική εξάπλωση
Εξαπλώνεται στην Ευρώπη, την Ασία, τη βόρεια Αφρική και τη βόρεια Αμερική. Είδος
επιδημητικό.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Το συναντάμε σε μεγάλα υψόμετρα, σε βραχώδεις περιοχές αλλά και σε δάση όπου
δεν παρουσιάζεται μεγάλη όχληση. Φωλιάζει σε βράχια και μεγάλα δέντρα. Κατασκευ
άζει τη φωλιά του νωρίς το Μάρτιο και γεννάει 4 - 6 αβγά, μία φορά το χρόνο. Τα αβγά
επωάζονται από το θηλυκό για 20 - 21 ημέρες.
Τροφή
Είναι είδος παμφάγο. Συχνά τρέφεται με καρπούς και πτώματα.
Κυνήγι
Απαγορεύεται

6.6.4. Οικογένεια: Sturnidae
6.6.4.1. Ψαρόνι - Sturnus vulaaaris
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 37 - 42 cm
- Άνοιγμα φτερών: 32 - 37 cm
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- Βάρος αρσενικού: 45 - 108 gr
- Βάρος θηλυκού: 41 -101 gr
Γνωρίσματα
Σκοτεινόχρωμο πουλί του οποί
ου το πτέρωμα έχει πολλές μικρές
λευκές κηλίδες και ιριδίζει.
Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται σε όλη την Ευ
ρώπη, πλην της Σκανδιναβίας,
και στην ανατολική και νότια Ασία. Διαχειμάζει στη βόρεια και κεντρική Αφρική και
στην Ινδία.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Είδος αποδημητικό με πληθυσμούς που δεν μεταναστεύουν (νοτιοδυτική Ευρώπη).
Αναπαράγεται σε μια μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων που περιλαμβάνουν αγροτικές καλ
λιέργειες, κήπους, πάρκα, δασύλια, ενώ φαίνεται ότι προτιμά να μένει κοντά σε αγροικίες
αλλά και σε σπίτια και πολυκατοικίες μέσα στην πόλη. Φωλιάζει σε κοιλότητες δέντρων,
σε κτίρια, σε ορθοπλαγιές. Η φωλιά στρώνεται με χόρτα, φύλλα και πούπουλα και κα
τασκευάζεται και από τα δύο φύλα. Γεννάει 1 - 2 φορές το χρόνο 5 - 7 αβγά χρώματος
ανοιχτού γαλάζιου, τα οποία επωάζουν και τα δύο φύλα για 12-15 μέρες. Οι νεοσσοί τρέ
φονται και από τους δύο γονείς και είναι ικανοί να πετάξουν σε ηλικία 20 - 22 ημερών.
Για να ξεχειμωνιάσει, μεταναστεύει το φθινόπωρο, σχηματίζοντας τεράστια κοπάδια,
νότια και δυτικά από τις περιοχές αναπαραγωγής. Το συναντάμε σε αγροτικές καλλιέρ
γειες αλλά και κοντά σε στάβλους.
Τροφή
Τρέφεται με ασπόνδυλα και έντομα που συλλέγει από την επιφάνεια του εδάφους,
αλλά και με καρπούς κυρίως το καλοκαίρι και το φθινόπωρο.
Κυνήγι
Δεν αποτελεί αξιόλογο θήραμα. Κυνηγιέται, με καρτέρι, κυρίως από αγρότες - κυνη
γούς, των οποίων οι καλλιέργειες κινδυνεύουν από τα μεγάλα κοπάδια των ψαρονιών.

6.6.5. Οικογένεια: Passeridae
6.6.5.1. Σπουργίτης - Passer domesticus
Διαστάσεις
-Μ ήκοςσώματος: 14-16 cm
- Βάρος: 22 - 32 gr
Γνωρίσματα
Το αρσενικό έχει κοκκινοκαφέ
το πάνω μέρος του κεφαλιού του,
λευκή κηλίδα στο μάγουλο και
μαύρο στήθος.
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Γεωγραφική εξάπλωση
Ευρέως διαδεδομένο στην Ευρώπη και την Ασία.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Προτιμάει αγροτικές, αστικές και περιαστικές περιοχές. Φωλιάζει κατά αποικίες σε
δέντρα ή θάμνους. Συχνά κατασκευάζει τη φωλιά του σε κτίρια και σε στύλους της ΔΕΗ.
Γεννάει 2 - 3 φορές το χρόνο από 3 - 6 αβγά τη φορά. Την επώασή τους αναλαμβάνει το
θηλυκό και διαρκεί 12 - 14 ημέρες.
Τροφή
Τρέφεται κυρίως με σπόρους και έντομα.
Κυνήγι
Απαγορεύεται

6.6.5.2. Χωραφοσπουργίτης - Passer hisopaniolensis
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 14-16 cm
- Βάρος: 22 - 32 gr
Γνωρίσματα
Καφέ πάνω μέρος κεφαλιού, λευκό μάγου
λο, μαύρο στήθος και μαύρες κηλίδες στην
κοιλιά.
Γεωγραφική εξάπλωση
Το συναντάμε γύρω από τη λεκάνη της
Μεσογείου αλλά και στη δυτική και κεντρική
Ασία. Επιδημητικό είδος στη χώρα μας.
Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Αγροτικές περιοχές και κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Φωλιάζει κατά αποικίες σε
δέντρα ή θάμνους, αλλά συχνά κατασκευάζει τη φωλιά του σε τρύπες παλαιών σπιτιών.
Γεννάει 2 - 3 φορές το χρόνο, από 5 - 6 αβγά τη φορά. Το θηλυκό επωάζει τα αβγά για
12 περίπου ημέρες.
Τροφή
Τρέφεται με σπόρους και έντομα.
Κυνήγι
Απαγορεύεται

β.6.5.3. Δεντροσπουργίτης - Passer montanus
Διαστάσεις
- Μήκος σώματος: 12,5-14 cm
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- Βάρος: 19 - 25 g
Γνωρίσματα
Καφέ πάνω μέρος κεφαλιού,
μαύρος λαιμός και μαύρη κηλίδα
στο μάγουλο.
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Γεωγραφική εξάπλωση
Κοινό είδος στην Ευρώπη, την
Ασία και τη βόρεια Αφρική.
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Φωτό: Περικλής Μπίρτσας

Ενδιαίτημα - Αναπαραγωγή
Το συναντάμε κυρίως σε αγροτικές και δασικές περιοχές αλλά, όταν λείπει ο σπιτοσπουργίτης, πλησιάζει κοντά και σε κατοικημένες περιοχές. Μ ερικές φορές φωλιάζει
κατά αποικίες σε δέντρα και θάμνους, ενώ άλλοτε κατασκευάζει τη φωλιά του σε μικρά
οικήματα και αποθήκες που βρίσκονται διάσπαρτα στους αγρούς. Γεννάει 2 - 3 φορές
το χρόνο, από 4 - 6 αβγά που επωάζουν και τα δύο φύλα για 1 2 - 1 4 ημέρες.
Τροφή
Τρέφεται με σπόρους και έντομα.
Κυνήγι
Απαγορεύεται

6.7.

Η ειδ ική π ερίπ τω ση τη ς να νό χη ν α ς

Anser erythropus
ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗ
Δασολόγου
Μ ΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Δασολόγου
Η νανόχηνα είναι ένα από τα πλέον απειλούμενα είδη πουλιών στην Ευρώπη. Ο σκαν
διναβικός πληθυσμός, που εκτιμόταν σε περισσότερα από 10.000 άτομα στις αρχές του
20ου αιώνα, έχει μειωθεί σήμερα σε λιγότερα από 30 αναπαραγόμενα ζευγάρια. Οι ευ
ρωπαϊκές νανόχηνες είναι σε κρίσιμη κατάσταση και για να σωθούν χρειάζονται άμεσα
και αποτελεσματικά μέτρα προστασίας τόσο στις περιοχές αναπαραγωγής όσο και κατά
μήκος της μεταναστευτικής τους διαδρομής.
Ο πληθυσμός αυτός αναπαράγεται στις βόρειες περιοχές της σκανδιναβικής χερσο
νήσου και της χερσονήσου Κόλα (Ρωσία). Ο πρώτος σημαντικός σταθμός μετά την ανα
παραγωγή είναι η χερσόνησος Κανίν (βορειοδυτική αρκτική Ρωσία). Εκεί ο πληθυσμός
χωρίζεται και ακολουθεί δύο διαφορετικές μεταναστευτικές διαδρομές για τις περιοχές
διαχείμασης. Η λεγάμενη ευρωπαϊκή μεταναστευτική διαδρομή περνάει από τις χώρες
της Βαλτικής και την Ουγγαρία, για να καταλήξει το χειμώνα στη βόρεια Ελλάδα.
Με σκοπό την αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων του είδους αυτού, από το
2005 εκπονείται ένα διεθνές πρόγραμμα με τίτλο «Διατήρηση της Νανόχηνας στην Ευ
ρωπαϊκή μεταναστευτική διαδρομή» που χρηματοδοτείται από το ταμείο LIFE - Nature
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της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα εκτελείται από το WWF Φινλανδίας σε συ
νεργασία με 9 ακόμη εταίρους στη Φινλανδία, Νορβηγία, Εσθονία, Ουγγαρία και Ελλά
δα. Εταίρος του προγράμματος στη χώρα μας είναι η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
(ΕΟΕ).
Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης της νανόχηνας στις πιο ση
μαντικές περιοχές αναπαραγωγής, στάθμευσης κατά την μετανάστευση και ξεχειμωνιάσματος, ώστε να σταματήσει η μείωση του σκανδιναβικού πληθυσμού. Στις δράσεις
που υλοποιούνται περιλαμβάνονται η παρακολούθηση της μετανάστευσης με δορυ
φορικούς πομπούς και χρωματιστά δαχτυλίδια, η διαχείριση θέσεων κουρνιάσματος
και τροφοληψίας, η πληροφόρηση και ενημέρωση κυνηγών και αγροτών, η παραγωγή
εθνικών σχεδίων δράσης, κλπ.
Η ενεργή συμμετοχή του κυνηγετικού κόσμου είναι απαραίτητη για την διάσωση του
είδους και για το λόγο αυτό από την αρχή του προγράμματος επιδιώχθηκε η συνεργα
σία με την FACE, δηλαδή την Ομοσπονδία Οργανώσεων για το Κυνήγι και τη Διατήρηση
της Άγριας Πανίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σ ε πρόσφατη συνάντηση στελεχών της
FACE, του Προγράμματος και του BirdLife International, η FACE έδειξε ιδιαίτερο ενδι
αφέρον και συμφωνήθηκε να παράσχει βοήθεια μέσω των μελών της, δηλαδή των
κυνηγετικών οργανώσεων της κάθε χώρας, σε διάφορες επιμέρους δράσεις μεταξύ των
οποίων και η ενημέρωση του κυνηγετικού κόσμου. Έτσι, στην Ελλάδα η συνεργασία
αυτή πραγματοποιείται μεταξύ της ΕΟΕ, που υλοποιεί τις δράσεις του προγράμματος,
και της ΚΣΕ και κατ' επέκταση της ΚΟΜΑΟ, μιας και το είδος εμφανίζεται αποκλειστικά
σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας.
Παρά το γεγονός ότι το κυνήγι της νανόχηνας απαγορεύεται σε όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πιθανή τυχαία θανάτωση νανόχηνων λόγω της ομοιότητάς της με την ασπρομέτωπη. Για το λόγο αυτό αναγκαία είναι η
διάκρισή της από τα λοιπά είδη γκρίζων χηνών. Ειδικότερα:
Αναγνώριση της νανόχηνας
Στη χώρα μας απαντούν τακτικά τρία είδη γκρίζων χηνών του γένους Anser: η Σταχτόχηνα (Anser anser), η Ασπρομέτωπη (A. albifrons) και η Νανόχηνα (A. erythropus) (Εικόνα
Ί). Άλλο ένα είδος η Χωραφόχηνα (A. fabalis) εμφανίζεται λιγότερο τακτικά και κυρίως
σε έντονες βαρυχειμωνιές.
Όπως θα δούμε στη συνέχεια, η νανόχηνα μοιάζει πολύ με την ασπρομέτωπη και συ
χνά μία ή λίγες νανόχηνες αναμιγνύονται στα κοπάδια των ασπρομέτωπων. Το κυνήγι
της νανόχηνας απαγορεύεται, επιτρέπεται όμως το κυνήγι της ασπρομέτωπης. Για τους
λόγους αυτούς είναι απαραίτητη η λεπτομερής περιγραφή των χαρακτηριστικών των
δύο αυτών ειδών:
Σ ε γενικές γραμμές η ενήλικη
νανόχηνα, σε σχέση με την ενή
λικη ασπρομέτωπη, είναι λίγο
μικρότερη σε μέγεθος, έχει ένα
κίτρινο δακτύλιο γύρω από το
μάτι, η λευκή περιοχή στη βάση
του ράμφους και στο μέτωπο
εκτείνεται
λίγο
περισσότερο
προς τα πίσω και επάνω, το ράμ
φος της είναι μικρό και τριγωνικό Εικόνα 1: Τα τρία είδη γκρίζων χηνών του γένους Anser
και είναι γενικά λίγο πιο σκούρη, που απαντούν τακτικά στην Ελλάδα: (από αριστερά)
αλλά οι μαύρες κηλίδες της σταχτόχηνα, ασπρομέτωπη χήνα και νανόχηνα. © Jari
κοιλιάς είναι λιγότερες. Ομως Kostet 1999
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στην πράξη, και στα δύο είδη, όλα τα πουλιά δεν είναι ίδια και παρουσιάζουν αρκετή
ποικιλομορφία. Έτσι, το καθένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν είναι από μόνο
του ασφαλές για την αναγνώριση του είδους. Για παράδειγμα υπάρχει επικάλυψη στο
μέγεθος, λ.χ. υπάρχουν ασπρομέτωπες που η λευκή περιοχή στη βάση του ράμφους
ανεβαίνει αρκετά προς τα πάνω ή ακόμη και εμφανίζουν ένα αχνό κίτρινο δακτύλιο
γύρω από το μάτι.
Ας δούμε όμως ένα προς ένα τα κυριότερα χαρακτηριστικά:
Γενική εμφάνιση - γρωιαατισμός (Εικόνα 1): Η νανόχηνα είναι λίγο μικρότερη και πιο
^κούρη (ιδίως τα ενήλικα άτομα) από την ασπρομέτωπη. Ο λαιμός της είναι σαφώς
κοντότερος και σχετικά φαρδύτερος και το πάνω μέρος του μαζί με το κεφάλι είναι πιο
σκούρο και ομοιόμορφο καφέ από της ασπρομέτωπης. Το μικρότερο και πιο στρογ
γυλό κεφάλι της νανόχηνας σε συνδυασμό με το μικρότερο ράμφος της προσδίδουν
μια πιο «χαριτωμένη» εμφάνιση. Οι χαρακτηριστικές μαύρες κηλίδες της κοιλιάς είναι
γενικά λιγότερες και λιγότερο εμφανείς.
Λεπτομέρειες του κεφαλιού (Εικόνα 2): Όπως
προαναφέρθηκε, το κεφάλι της νανόχηνας είναι
μικρότερο και πιο κομψό σε σύγκριση με το πιο
μακρόστενο της ασπρομέτωπης. Σ ε αυτό βοηθά
ει και το κοντότερο ράμφος με το πιο τριγωνικό
σχήμα. Επίσης, το ράμφος της νανόχηνας είναι
πιο φωτεινό ροζ σε σύγκριση με της ασπρομέ
τωπης που είναι πιο μουντό. Το μέτωπό της είναι
πιο κάθετο από της ασπρομέτωπης (ιδιαίτερα
στις αρσενικές νανόχηνες) και η λευκή περιοχή
ανεβαίνει στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού.
Έτσι όταν τη βλέπουμε σε προφίλ, η λευκή αυτή
περιοχή σχηματίζει μια γωνία στο πάνω μέρος
της. Πρέπει όμως να είμαστε αρκετά επιφυλακτι
κοί σε σχέση με το λευκό μέτωπο καθώς υπάρχει
μεγάλη ποικιλομορφία και στις ασπρομέτωπες.
Το μάτι της νανόχηνας είναι αναλογικά μεγαλύτε
ρο και ο χαρακτηριστικός κίτρινος δακτύλιος που
Εικόνα 2: Λεπτομέρειες του κεφαλιού
υπάρχει γύρω του μπορεί να είναι εμφανής από
της ασπρομέτωπης (πάνω) και της να
σχετικά μεγάλη απόσταση.
νόχηνας (κάτω). ©Jari Kostet 1999
Τα νεαρά άτομα: Τα νεαρά των δύο ειδών μοιά
ζουν ακόμη περισσότερο μεταξύ τους. Γενικά
ισχύει πάλι ότι η νανόχηνα είναι λίγο πιο μικρή και σκουρη απο την ασπρομέτωπη.
Κατά τον πρώτο τους χειμώνα στις νανόχηνες εμφανίζεται σταδιακά η λευκή περιοχή
στο μέτωπο. Η εποχή αυτή συμπίπτει και με την παρουσία τους στη χώρα μας. Έτσι, τα
άτομα αυτής της ηλικίας αυτή την εποχή μπορεί να διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους σε
αυτό το χαρακτηριστικό. Άλλα μπορεί να μην έχουν σχεδόν καθόλου και άλλα να έχουν
αρκετά καλά σχηματισμένο λευκό μέτωπο. Πάντως ο κίτρινος δακτύλιος γύρω από
το μάτι υπάρχει και στα νεαρά άτομα, αν και μπορεί να είναι πιο λεπτός και λιγότερο
εμφανής.
Αναγνώριση σε πτήση (Εικόνα 3): Η κάτω πλευρά των φτερούγων και των δύο ειδών
είναι παρόμοια και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν διαγνωστικό χαρακτηριστικό.
Επίσης και η διαφορά στο μέγεθος δεν προσφέρεται γι' αυτόν το σκοπό. Όμως ο κοντύτερος λαιμός, το μικρότερο ράμφος, οι αναλογικά μακρύτερες φτερούγες, το σχήμα
του κεφαλιού και το σκουρότερο χρώμα του κεφαλιού και του πάνω μέρους του λαιμού
είναι χαρακτηριστικά που μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή αναγνώριση.
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Αναγνώριση από την φωνή:
Τα δύο είδη παράγουν αρκετούς
ήχους που μοιάζουν πολύ μετα
ξύ τους. Όμως, η πιο χαρακτηρι
στική φωνή της νανόχηνας, ένα
δισύλλαβο ή τρισύλλαβο "tu-yu"
ή "tu-yu-yu", είναι πολύ καθαρό
τερη, ζωηρή και σφυριχτή από
οποιοσδήποτε άλλης χήνας.

Π ω ς μ π ο ρ ε ίτ ε ν α β ο η θ ή σ ε τ ε

Οι συνήθειες και οι μετακινή- Εικόνα 3: Ενήλικη νανόχηνα (δεύτερη από κάτω) μαζί με
σεις του είδους δεν είναι σε με- ασπρομέτωπες σε πτήση. ©Jari Kostet 1999
γάλο βαθμό γνωστές και γι' αυτό
το λόγο η έρευνα και η συγκέντρωση πληροφοριών παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο
στην διάσωσή του. Σ ε περίπτωση που εντοπίσετε έστω και μία νανόχηνα θα πρέπει να
ενημερώσετε άμεσα τον Ομοσπονδιακό θηροφύλακα της περιοχής. Προσπαθήστε να
περιγράφετε με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια την τοποθεσία, τον αριθμό τους,
αν είναι μαζί με άλλες χήνες, αν έφυγαν, προς τα πού πήγαν και άλλες τέτοιες λεπτομέ
ρειες που μπορεί να βοηθήσουν στον εντοπισμό τους. Αν δείτε να έχουν χρωματιστά
δακτυλίδια στα πόδια και μπορέσετε να τα ξεχωρίσετε, σημειώστε τη θέση τους και τη
σειρά τους (π.χ. στο αριστερό πόδι, κόκκινο πάνω, άσπρο κάτω). Αν εντοπίσετε νεκρή
νανόχηνα, θα πρέπει πάλι να ενημερώ σετε άμεσα καθώς θα πρέπει να γίνουν μετρήσεις
και να παρθούν δείγματα το συντομότερο δυνατό. Στην περίπτωση που το πουλί φέρει
μεταλλικό δακτυλίδι θα πρέπει να σημειώσετε τα στοιχεία που αναγράφονται πάνω του
και, βέβαια, αν έχει χρωματιστά να σημειώσετε τις λεπτομέρειες όπως παραπάνω. Εάν
εντοπίσετε τραυματισμένη νανόχηνα, θα πρέπει άμεσα να φροντίσετε να μεταφερθεί
για περίθαλψη.

7.

Οικολογία θηραμάτων
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΚΟΥ
Δασολόγου Θηραματολόγου
ΠΕΡΙΚΛΗ ΜΠΙΡΤΣΑ
Δρ. Δασολόγου Θηραματολόγου
«Ολόκληρος ο ελληνικός χώρος, τον οποίον επεσκέφθην, αποτελεί,
αναλόγως του είδους του θηράματος, έναν καλόν έως πολύ καλόν
και εις ωρισμένας περιπτώσεις άριστον βιότοπον».
(Χανς Μπένκε 7972)

7.1. Εισαγωγή
Η λέξη «οικολογία» προήλθε από την ελληνική λέξη «οίκος». Οικολογία είναι η επι
στήμη που μελετά την κατανομή και αφθονία των οργανισμών και τις μεταξύ τους
αλληλεπιδράσεις. Οι ρίζες της Οικολογίας είναι τόσο παλαιές όσο και ο άνθρωπος ως
κυνηγός και συλλέκτης. Ακόμη και οι πρώτοι κυνηγοί μελετούσαν την οικολογία των
θηραμάτων για να γνωρίζουν που και πότε θα τα εντοπίσουν. Η κατανόηση βασικών
στοιχείων οικολογίας των θηραμάτων κάνει τον κυνηγό αποτελεσματικότερο στο κυνή
γι και συνάμα τον καθιστά σοφό προστάτη της φύσης.
"Άγρια πανίδα" είναι όλοι οι ζωικοί οργανισμοί οι οποίοι δεν εκτρέφονται συστημα
τικά από τον άνθρωπο.
"Πληθυσμός" είναι το σύνολο των ατόμων ενός είδους σε μια γεωγραφικά προσδιο
ρισμένη περιοχή.
"Θήραμα" χαρακτηρίζεται το
είδος του οποίου επιτρέπεται η
θήρευσή του λόγω χρηστικότητας (κρέας, δέρμα), παράδοσης
και νομοθεσίας.
"Μεταναστευτικό θηράμα
τα" είναι τα πτερωτά θηράματα,
όπως οι πάπιες και οι τσίχλες, τα
οποία μετακινούνται σε μεγάλες
αποστάσεις μεταξύ των τόπων
διαχείμανσης και αναπαραγωγής
για την ικανοποίηση των βιολογι
κών τους αναγκών.
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"Επιδημητικά θηράματα"είναι τα πτερωτά και τριχωτά θηράματα, όπως η πέρδικα και
ο αγριόχοιρος, τα οποία διαβιούν για όλη τη ζωή τους σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
"Ενδ ημ ικό θήραμα''είναι το θήραμα που απαντά μόνο σε μια συγκεκριμένη γεωγρα
φική περιοχή και πουθενά αλλού στον κόσμο. Στην Ελλάδα ενδημικό υποείδος είναι ο
κρητικός αίγαγρος.

7.2. Τα οικοσυστήματα και τα θηράματα που υποστηρίζουν
7.2.1.

Η έννοια του οικοσυστήματος και του ενδιαιτήματος

Παρατηρώντας προσεκτικά το τοπίο, από την κορυφή ενός βουνού ή από αεροπλά
νο, διακρίνονται διάφορες συγκεκριμένες μονάδες: Δάσος, λιβάδι, γεωργικές καλλιέρ
γειες, λίμνη. Κάθε μία από αυτές τις μονάδες αποτελεί ένα διαφορετικό οικοσύστημα. Το
οικοσύστημα αποτελείται από το βιότοπο και τη βιοκοινότητα (Σχήμα 7.1).
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Σχήμα 7.1. Η δομή του οικοσυστήματος.
"Οικοσύστημα" = βιότοπος + βιοκοινότητα
"Βιότοπος" = έδαφος και κλίμα
"Βιοκοινότητα" = ζώντες οργανισμοί (φυτά, ζώα, αποικοδομητές)
Τα διάφορα είδη μπορεί να απαντούν σε ένα ή περισσότερα οικοσυστήματα. Ο λαγός
απαντά κυρίως σε λιβάδια, ενώ το ορτύκι απαντά κυρίως σε γεωργικές καλλιέργειες.
Αυτό σημαίνει ότι ο λαγός έχει διαφορετικές ανάγκες από το ορτύκι. Τις ανάγκες του
λαγού τις καλύπτει καλύτερα το λιβάδι, ενώ του ορτυκιού οι γεωργικές καλλιέργειες.
Επομένως, καλύτερο ενδιαίτημα για το λαγό είναι το οικοσύστημα λιβάδι, ενώ για το
ορτύκι το οικοσύστημα γεωργικές καλλιέργειες.
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"Ενδιαίτημα" είναι το μέρος όπου ένας οργανισμός
ζει. Το ενδιαίτημα ενός θηράματος είναι το "σπίτι"του. Τα
ενδιαιτήματα μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά σε μέ
γεθος, από μια μικρή λιμνούλα (για μια νερόκοτα) μέχρι
ένα μεγάλο δάσος (για τον αγριόχοιρο). Όμως, ανεξάρ
τητα από το είδος του θηράματος, το ενδιαίτημα πρέπει
να προσφέρει τέσσερα βασικά στοιχεία: 1. Τροφή, 2.
Νερό, 3. Κάλυψη 4. Χώρο.

7.2.2. Η σημασία του ενδιαιτήματος
Οι απαιτήσεις σε επιμέρους πόρους του ενδιαιτήματος διαφέρουν μεταξύ των ειδών.
Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να κατανοήσουν το ζωτικό ρόλο του ενδιαιτήματος,
ακόμη και αν ασχολούνται με την άγρια πανίδα. Χωρίς την προστασία του ενδιαιτήμα
τος, η προστασία των ατόμων ενός πληθυσμού δεν έχει νόημα, ούτε αποτέλεσμα. Έτσι
λ.χ. δεν έχει νόημα η απαγόρευση της Θήρας σε μιά περιοχή όπου το ενδιαίτημα «πά
σχει». Εκεί δεν χρειάζεται απαγόρευση, χρειάζεται βελτίωση του ενδιαιτήματος. Εάν τα
Θηράματα δεν έχουν κατάλληλο ενδιαίτημα, θα εξαφανιστούν. Ομοίως, για παράδειγμα,
η θηροφύλαξη δεν έχει νόημα σε μια περιοχή που αναπτύσσονται μονοκαλλιέργειες και
καταστρέφονται οι φυσικοί φράχτες. Εδώ όσο αυστηρή και αν είναι η θηροφύλαξη, το
θήραμα θα χαθεί.
Κάθε οικοσύστημα προσφέρει διαφορετικής ποιότητας ενδιαίτημα για το θήραμα.
Για παράδειγμα καλύτερο ενδιαίτημα για το λαγό προσφέρει το λιβάδι, ακολουθεί το
δάσος και στο τέλος η γεωργική καλλιέργεια. Αυτό σημαίνει πως η ικανότητα των δια
φόρων οικοσυστημάτων να φιλοξενούν λαγούς είναι διαφορετική.

7.2.2.1. Τροφή
Όλα τα ζώα χρειάζονται τροφή για να ικανοποιήσουν τις ενεργειακές τους απαιτήσεις:
Να αυξηθούν, να αναπαραχθούν, να τρέξουν, να πετάξουν γρήγορα για να αποφύγουν
τους άρπαγες, να ανταπεξέλθουν στο ψύχος του χειμώνα και να φτάσουν στον προο
ρισμό τους κατά τη μετανάστευση. Κάθε είδος επιλέγει την ιδιαίτερη τροφή του από
πολλούς φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς που είναι παρόντες στο περιβάλλον του.
Οποιαδήποτε τροφή δεν σημαίνει πως είναι κατάλληλη. Για να επιζήσουν λ.χ. οι νεοσσοί
της πέρδικας ή του φασιανού πρέπει να υπάρχουν άφθονα έντομα και μάλιστα συγκε
κριμένων ειδών. Κατά συνέπεια
όσες απελευθερώσεις πέρδικας
ή φασιανού και να κάνουμε σε
περιοχές που δεν υπάρχουν τα
έντομα αυτά, ο πληθυσμός δεν
θα διατηρηθεί αφού δεν θα
υπάρχει δυνατότητα επιβίωσης
των νεοσσών.
Η ποιότητα και ποσότητα της
τροφής είναι σημαντικές για την
επιβίωση. Η ποιότητα της τροφής
μπορεί να ποικίλει με την εποχή
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ή ακόμα και με την τοποθεσία. Το καλοκαίρι, για παράδειγμα, που τα χόρτα ξηραίνονται
στα χαμηλά υψόμετρα, η ποιότητα της τροφής του λαγού μειώνεται. Η τροφή επίσης
πρέπει να είναι προσιτή στα θηράματα. Το χειμώνα η έντονη χιονοκάλυψη μπορεί να
σκεπάσει ένα μεγάλο μέρος της τροφής. Έτσι ένας σοβαρός στόχος στη διαχείριση των
θηραμάτων είναι να διατηρηθούν οι σημαντικές θέσεις τροφοληψίας, να αυξηθεί η πο
σότητα και να βελτιωθεί η ποιότητα της τροφής.

7.2.2.2. Κάλυψη
Τα πουλιά και τα θηλαστικά
χρειάζονται την κάλυψη για να
κρυφτούν από τους άρπαγες
και να προστατευτούν από τις
δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Η πυκνή βλάστηση είναι το πιο
κοινό είδος κάλυψης. Κάλυψη
μπορεί επίσης να προσφέρουν
ένας σωρός από μεγάλες πέτρες,
τα λαγούμια στο έδαφος και οι
σχισμές στους κορμούς. Η κάλυ
ψη υποβαθμίζεται από πολλές
ανθρώπινες
δραστηριότητες,
όπως η καταστροφή των φυσι
κών φρακτών, η καύση της καλαμιάς και η υπερβόσκηση.
"Άρπαγας": είναι το θηλαστικό ή πτηνό (αρπακτικό) που θανατώνει άλλα ζώα για να
τραφεί. Άρπαγας είναι η αλεπού, η κουρούνα, η γερακίνα κλπ.
"Αρπακτικότητα": είναι το αποτέλεσμα της δράσης των αρπάγων, η θνησιμότητα
δηλαδή που προκαλείται στον πληθυσμό της λείας.
"Φυσικός φράκτης": είναι τα δέντρα και θάμνοι μεταξύ των καλλιεργειών.

7.2.2.3. Νερό
Όπως ο άνθρωπος, όλα τα ζώα χρειάζονται νερό για να επιβιώσουν. Πολλά θηράματα
παίρνουν αρκετό νερό από την τροφή που καταναλώνουν, όπως κάνουν οι λαγοί και οι
πέρδικες με τους βολβούς των
αγριοκρέμμυδων. Πάντως έχει
βρεθεί πως, στις ξηρές περιοχές,
είδη τα οποία είναι σποροφάγα
όπως οι πέρδικες και οι φασιανοί,
χρειάζονται θέσεις με επιφανεια
κό νερό.

7.2.2Α.Χώ ρος
Τα θηράματα χρειάζονται χώρο
για να επιβιώσουν. Όταν υπάρχει
υπερπληθυσμός ενός είδους, δη
λαδή υπάρχει ανταγωνισμός για
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τις θέσεις τροφοληψίας και ανα
παραγωγής, τότε προκαλείται
υποσιτισμός, αυξάνεται η αρπα
κτικότητα, και υπάρχει μεγάλη πι
θανότητα να διαδοθούν ασθένει
ες και παράσιτα. Πολλά είδη δι
ατηρούν χωροκράτειες, δηλαδή
καταλαμβάνουν
συγκεκριμένες
περιοχές και κρατούν άλλα άτομα
του ίδιου είδους έξω από αυτή. Η
χωροκρατικότητα τους εξασφαλί
ζει χώρο και αποτρέπει τον υπερ
πληθυσμό. Λόγω της ανάγκης για
χώρο, μια δεδομένη περιοχή μπορεί να αντέξει μόνο έως ένα συγκεκριμένο μέγιστο αριθ
μό ατόμων, ανεξάρτητα από την τροφή, την κάλυψη και το νερό που υπάρχουν.

7.22.5. Κατανομή
Τα θηράματα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην τροφή, την κάλυψη, το νερό και να
έχουν αρκετό χώρο. Εάν ένα από αυτά τα συστατικά αφαιρείται από το ενδιαίτημα, το
ζώο δεν μπορεί να επιβιώσει και να αναπαραχθεί αποτελεσματικά. Επομένως, τα τέσσε
ρα αυτά συστατικά του ενδιαιτήματος πρέπει να διευθετούνται στο χώρο και το χρόνο,
κατά τρόπο που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το θήραμα. Για παράδειγμα, εάν
υπάρχει μια καλλιέργεια τριφυλλιού κοντά σε ένα δρόμο συχνής κυκλοφορίας, υπάρ
χουν πολλές πιθανότητες ένας λαγός της περιοχής να χτυπηθεί από αυτοκίνητο. Στην
περίπτωση αυτή μπορεί να υπάρχει τροφή, όμως η κατανομή της είναι τέτοια που κάνει
δύσκολη την επιβίωση του λαγού.
Η ιδανική κατανομή επιτρέπει στα ζώα να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες τους σε
μια μικρή περιοχή, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η ενέργεια που χρησιμοποιείται κατά
τις μετακινήσεις τους και ο κίνδυνος σύλληψής τους από τους άρπαγες. Οι λαγοί, για
παράδειγμα, απαντούν συνήθως εκεί που τα θαμνοτόπια σταματούν και αρχίζουν οι
καλλιέργειες σιτηρών. Αυτό καλείται «επίδραση ορίου». Γενικά, οι μεγαλύτερες πυκνό
τητες θηραμάτων εμφανίζονται εκεί που υπάρχει η επίδραση του ορίου, συνήθως εκεί
που η τροφή και η κάλυψη συναντιούνται.
"Επίδραση ορίου": Η τάση να υπάρχει μεγαλύτερη πυκνότητα θηραμάτων εκεί που
δύο βιοκοινότητες συναντιούνται.

7.2.3. Τα οικοσυστήματα κυνηγότοποι της Ελλάδας
7.2.3.1. Λιβάδια και

Θαμνολίβαδα
Στην κατηγορία αυτή εντάσ
σονται τα αλπικά λιβάδια, τα
θαμνολίβαδα
με
πουρνάρι,
σχίνο, ρείκι, κουμαριά, γαύρο
κλπ. Αποτελούν τους κύριους
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κυνηγοτόπους για το λαγό, τις πέρδικες και τις τσίχλες. Καταλαμβάνουν το 43,3% της
χερσαίας επιφάνειας της χώρας. Κύριες απειλές είναι η υπερβόσκηση, οι καταπατή
σεις και οι πυρκαγιές.

7.2.3.2. Δάση πλατυφύλλων
Στα δάση αυτά φύεται κυρίως
η δρυς, η οξιά και η καστανιά.
Αποτελούν κυνηγοτόπους για
αγριόχοιρο, μπεκάτσα και φάσα.
Καταλαμβάνουν το 11,7% της
χερσαίας επιφάνειας της χώρας.
Στο παρελθόν τα δάση αυτά
είχαν υποστεί μεγάλες πιέσεις,
κυρίως από τις λαθροϋλοτομίες
και τη ληστρική εκμετάλλευσή
τους, με αποτέλεσμα την υποβάθμισή τους. Σήμερα κύριες
απειλές για τα πρεμνοφυή δάση
της δρυός είναι σι αποψιλωτικές υλοτομίες. Η υπερβόσκηση προκαλεί υποβάθμιση
του εδάφους και εμποδίζει τη φυσική αναγέννηση, ενώ καταστρέφει τον υπόροφο. Στα
δάση της καστανιάς οι κίνδυνοι προέρχονται κυρίως από βιοτικούς παράγοντες (έντο
μα, παθογόνους μύκητες) και από τη μεταβολή των κλιματικών συνθηκών (αυξημένη
περίοδος ξηρασίας). Τα δάση της οξιάς εμφανίζονται σε πολύ καλή κατάσταση και δεν
απειλούνται ιδιαίτερα.

7.2.3.3. Δάση κωνοφόρων
Στα δάση αυτά φύεται κυρίως η
πεύκη και η ελάτη. Αποτελούν κυ
νηγοτόπους για μπεκάτσα, φάσα,
τρυγόνι και τσίχλες. Καταλαμβά
νουν το 7,3% της χερσαίας επιφά
νειας της χώρας. Κύριες απειλές
για τα δάση της πεύκης είναι οι
καταπατήσεις, η άναρχη τουρι
στική ανάπτυξη, οι πυρκαγιές και
η υπερβόσκηση. Κύριες απειλές
για τα δάση της ελάτης είναι η
ξήρανση δέντρων από φλοιοφάγα έντομα, με πρωτογενή όμως αιτία την ξηρασία.

7.2.3.4. Υγρότοποι και παράκτια οικοσυστήματα
Αναφέρονται στις λίμνες, τα ποτάμια, τις λιμνοθάλασσες και τα παράκτια έλη. Τα θη
ράματα που απαντώνται είναι οι χήνες, τα παπιά, και τα παρυδάτια. Καταλαμβάνουν το
0,9% της χερσαίας επιφάνειας της χώρας. Σ ε όλη σχεδόν τη διάρκεια του 20ου αιώνα η
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πολιτική που ακολουθήθηκε για
τους υγροτόπους ήταν η απο
ξήρανσή τους. Το 61% (300.000
ha) του εμβαδού των ελληνικών
υγροτόπων αποξηράνθηκε. Σ ή 
μερα οι κύριες απειλές είναι η
εντατική γεωργία, η ανεξέλεγκτη
τουριστική και οικιστική ανάπτυ
ξη, η ρύπανση των υδάτων και η
υπερβόσκηση.
Φωτό: Περικλής Μπίρτσας

7.2.3.5. Γεωργικές καλλιέργειες
Αναφέρονται στις ξηρικές καλλιέργειες (π.χ. σιτηρά), τις ποτιστικές καλλιέργειες (π.χ.
κηπευτικά), τις δενδρώδεις καλλιέργειες (π.χ. ελιές, ροδακινιές) και τα αμπέλια. Η έννοια
της γεωργικής καλλιέργειας προβάλλει συνυφασμένη με μεγάλες ποσότητες φυτοφαρ
μάκων, ως ενός «αναγκαίου κακού» που εκτοπίζει το φυσικό περιβάλλον. Και όμως η
συμβολή της γεωργίας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι συχνά μεγαλύτερη και
από αυτή άλλων οικοσυστημάτων, αφού οι καλλιεργημένες εκτάσεις προσφέρουν στα
ζωικά είδη τροφή υψηλής αξίας ακόμη και κατά τους δύσκολους μήνες του χειμώνα.
Τα κύρια θηράματα που απαντούν είναι ο λαγός, το ορτύκι, το τρυγόνι, τα υδρόβια και
οι τσίχλες.
Καταλαμβάνουν το 35,5% της
χερσαίας επιφάνειας της χώρας.
Κύριες απειλές είναι η καταστρο
φή των φυτοφρακτών, η ανεξέ
λεγκτη χρήση των αγροχημικών
(λιπάσματα και φυτοφάρμακα), η
ανάπτυξη μονοκαλλιεργειών (καλ
λιέργεια μιας περιοχής μόνο με
ένα είδος π.χ. ελιά), ο αναδασμός
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η δι
ατήρηση της άγριας πανίδας, και ο
περιορισμός της αγρανάπαυσης.

7.2.4. Η οικολογική αξία της Ελληνικής φύσης
Η βιολογική ποικιλότητα της Ελλάδας είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη και
στη Μεσόγειο, ως αποτέλεσμα της γεωγραφικής θέσης, της γεωλογικής ιστορίας και της
ποικιλότητας του ελληνικού τοπίου. Επιπροσθέτως, οι ήπιες ανθρώπινες επεμβάσεις εί
χαν ιδιαίτερης σημασίας συμβολή στην ικανοποιητική διατήρηση των στοιχείων της
βιολογικής ποικιλότητας δια μέσου των αιώνων. Σήμερα εκτιμάται ότι η πανίδα της χώ
ρας αριθμεί από 30 έως 50 χιλιάδες είδη. Από αυτά, τα είδη πτηνών ανέρχονται σε 424
τουλάχιστον και των θηλαστικών σε 116. Η χλωρίδα της Ελλάδας ξεπερνά τα 6.300 είδη
και υποείδη ανώτερων φυτών. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 2η θέση μεταξύ των 15 κρατών
μελών της ΕΕ σε ό,τι αφορά την ποικιλότητα των ανώτερων φυτών, με πρώτη την Ισπα
νία. Η χώρα μας διακρίνεται επίσης για τον υψηλό αριθμό ενδημικών ειδών.
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Πίνακας 7.1. Ο πλούτοςτων γνωστώνειδώντηςελληνικής πανίδας, ο ενδημισμός, τα πρσστατευόμενα (%) και τα επιπλέον απειλούμενα (Λεγάκις 1999).
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Η ποικιλότητα σε επίπεδο ενδιαιτημάτων και οικοσυστημάτων είναι επίσης ιδιαί
τερα σημαντική στην Ελλάδα καθώς το πλήθος των συνδυασμών ειδών φυτών και
ζώων δημιουργεί θαλάσσια, παράκτια και χερσαία ενδιαιτήματα, τα οποία καλύ
πτουν τις διαβαθμίσεις από τα κεντροευρωπαϊκά, στα μεσογειακά και υποτροπικά
οικοσυστήματα. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 105 από τους 244
τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΕ.

7.3. Η μετανάστευση των θηραμάτων
Στην Ευρώπη και την Ασία, δισεκατομμύρια πτηνών που ανήκουν σε 200 περίπου είδη,
μετακινούνται κάθε χρόνο προς το νότο για να αποφύγουν τη δυσμενή περίοδο του χει
μώνα. Κύρια αιτία που αναγκάζει τα πτηνά να μεταναστεύσουν είναι η έλλειψη τροφής. Ο
προγραμματισμός της μετανάστευσης συνδέεται με τους εσωτερικούς ρυθμούς - ένστι
κτο των πτηνών, αλλά παράλληλα βασίζεται και στη φωτοπερίοδο (διάρκεια ημέρας) για
τη συσσώρευση λίπους και τη μεταναστευτική ανησυχία. Οι καιρικές συνθήκες καθορί
ζουν τη χρονική στιγμή της μεταναστευτικής απόπειρας. Στη διάρκεια των μεταναστευτικών τους ταξιδιών τα πτηνά καλύπτουν ημερησίως αποστάσεις 200 - 800 Km.

7.3.1. Επίδραση του καιρού στην έναρξη της μετανάστευσης
Ο καιρός δεν είναι μόνο αιτία μετανάστευσης αλλά καθορίζει και τη στιγμή της έναρ
ξής της. Τα πτηνά δεν γνωρίζουν τι καιρό κάνει κατά μήκος της μεταναστευτικής τους
διαδρομής, οπότε πρέπει να αποφασίσουν σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες που
επικρατούν στον τόπο που βρίσκονται. Ατμόσφαιρα χωρίς σύννεφα και αυξανόμενη
ατμοσφαιρική πίεση μετά το πέρασμα ενός ψυχρού μετώπου, φαίνεται να είναι οι κύρι
οι μετεωρολογικοί παράγοντες που ωθούν τα πτηνά προς το νότο. Για παράδειγμα, έχει
παρατηρηθεί ότι κατά τις μέρες με πανσέληνο τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο πραγ
ματοποιούνται τα περισσότερα περάσματα της μπεκάτσας από τη Σκανδιναβία προς
τη Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ιβηρική χερσόνησο και περιοχές της Βόρειας Αφρικής. Σε
αυτή τη νοτιοδυτική μετανάστευση η μπεκάτσα ταξιδεύει καλύτερα όταν πνέουν βορει
οανατολικοί άνεμοι. Αυτό λαμβάνει χώρα σε περιόδους με υψηλή ατμοσφαιρική πίεση,
κάτι που συχνά συμπίπτει με την πανσέληνο.

7.3.2. Επίδραση του καιρού στη μεταναστευτική πορεία
Αφού γίνει η έναρξη της μετανάστευσης, το επόμενο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν
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τα πτηνά είναι η διαδρομή την
οποία θα πρέπει να ακολουθή
σουν. Τα είδη που περνούν από
την Ελλάδα ακολουθούν κυρίως
δύο μεταναστευτικούς διαδρό
μους. Ο πρώτος ξεκινά από την
Πολωνία, συνεχίζεται προς τη
Ρουμανία,
Βουλγαρία,
Αιγαίο,
ανατολικά παράλια της Ελλάδας
και τελειώνει στη Σαουδική Αρα
βία ή την Αφρική. Ο δεύτερος
ξεκινά από τις Σκανδιναβικές χώ
ρες, συνεχίζεται προς Κ. Ευρώπη, Το λίπος στην τραχειακή κοιλότητα της τσίχλας χρησιμο
ανατολικά παράλια της Ιταλίας, ποιείται από τους θηραματολόγους ως δείκτης της φυσι
Δυτική Αλβανία, Ιόνιο Πέλαγος, ολογικής κατάστασης. Έρευνα της ΚΟΜΑΘ απέδειξε πως
δυτικά παράλια της Ελλάδας και η τσίχλα κατά την περίοδο του χειμώνα δεν αντιμετωπί
ζει κάποιο ενεργειακό στρες, λόγω της υψηλής περιεκτι
καταλήγει στην Κ. και Ν. Αφρική.
Όπως έχει παρατηρηθεί, το κότητας σε λίπος που εμπεριέχεται στην τροφή της.
πλάτος των μεταναστευτικών
διαδρόμων, το οποίο ορίζεται ως «μεταναστευτικό μέτωπο», εξαρτάται από τις καιρικές
συνθήκες. Έτσι, σε ιδανικό καιρό με ελαφρό άνεμο και ατμόσφαιρα χωρίς ή με λίγη συν
νεφιά, το μεταναστευτικό μέτωπο ενός διαδρόμου μπορεί να είναι μερικές εκατοντάδες
χιλιόμετρα, με τα πτηνά να έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν εναλλακτικές πο
ρείες, ανάλογα με τις ανάγκες ανάπαυσης και θέλοντας να επιλέξουν τα καταλληλότερα
ενδιαιτήματα για να σταθμεύσουν.
Όμως, σε περιπτώσεις άσχημων καιρικών συνθηκών, τα πτηνά επιλέγουν την καλύτε
ρη πορεία του μεταναστευτικού διαδρόμου, αποφεύγοντας τυχόν κινδύνους κατά την
πτήση. Αποτέλεσμα είναι να γίνεται πιο στενό το μεταναστευτικό μέτωπο. Τα πτηνά να
συγκεντρώνονται σε μεγάλους αριθμούς και κάνουν έντονη την παρουσία τους σε συ
γκεκριμένες περιοχές. Τότε γίνεται αυτό που αποκαλούν οι κυνηγοί «μεγάλο πέρασμα».
Συμπερασματικά, η εμφάνιση των μεταναστευτικών θηραματικών πτηνών στην Ελ
λάδα εξαρτάται κυρίως από δύο παράγοντες:
1) Από το πόσο χαμηλά θα πέσει η θερμοκρασία στις βορειότερες περιοχές των Βαλ
κανίων και της Ανατολικής Ευρώπης και
2) Από τους ανέμους που θα επικρατήσουν κατά το μεταναστευτικό ταξίδι, που ανα
γκάζουν τα πουλιά να σταθμεύουν σε μία συγκεκριμένη περιοχή.
Βέβαια δεν θα πρέπει να παραλειφθούν και οι τοπικές μετακινήσεις, κυρίως προς
χαμηλότερα υψόμετρα, κατά τις ημέρες με κακοκαιρία.

7.3.3. Δακτ υλίωση
Η μελέτη της μετανάστευσης
γίνεται με τη δακτυλίωση. Στην
περίπτωση που ο κυνηγός βρει
δακτυλιωμένο πτηνό, πρέπει
να παραδώσει το δακτυλίδι
ή τα στοιχεία που αναγράφο
νται σε αυτό στην Κυνηγετική

m
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Ομοσπονδία της περιφερειάς του. Οι επιστήμονες της Ομοσπονδίας θα του ζητήσουν
επιπλέον πληροφορίες για το είδος του πτηνού, την ημερομηνία και την περιοχή που
βρέθηκε το πτηνό.

7.4 Περιοριστικοί παράγοντες για τον πληθυσμό των θηραμάτων
7.4. Ί Γενικά
Ο πληθυσμός οποιουδήποτε είδους έχει θεωρητικά τη δυνατότητα να αυξάνει απερι
όριστα. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στη φύση, επειδή στον πληθυσμό δρουν παράγοντες
οι οποίοι τον περιορίζουν. Συνήθως περισσότεροι από ένας παράγοντες επιδρούν ταυ
τόχρονα στον πληθυσμό (Σχήμα 7.2):

Σχήμα 7.2 Περιοριστικοί παράγοντες για τον πληθυσμό του λαγού και περιπτώσεις όπου σι επι
πτώσεις τους γίνονται έντονες

Οι θηραματολόγοι κατατάσσουν τους περιοριστικούς παράγοντες σε τρεις κατηγορί
ες: Στους αβιοτικούς, στους βιοτικούς και στους ανθρωπογενείς.

7.4.2

Αβιοτικοί περιοριστικοί παράγοντες

Οι αβιοτικοί παράγοντες αναφέρονται στο τμήμα εκείνο του οικοσυστήματος το
οποίο συνιστά ο βιότοπος, δηλαδή το κλίμα και το έδαφος. Στην περίπτωση του φασια
νού για παράδειγμα, η εκκολαπτικότητα των αβγών του επηρεάζεται από τη θερμοκρα
σία και τη σχετική υγρασία αέρος. Επιστήμονες έχουν βρει πως οι υψηλές θερμοκρασίες
και η χαμηλή σχετική υγρασία αέρος που επικρατούν προς το νότο των ΗΠΑ μειώνουν
την εκκολαπτικότητα και περιορίζουν την εξάπλωση του είδους.
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7.4.3. Βιοτικοί περιοριστικοί παράγοντες
Οι βιοτικοί παράγοντες αναφέρονται στο τμήμα εκείνο του οικοσυστήματος το οποίο
συνιστά η βιοκοινότητα, δηλαδή η βλάστηση και οι άλλοι ζωικοί οργανισμοί.

7 .4 .3 .Ί. Βλάστηση
Η βλάστηση μπορεί να χαρα
κτηριστεί ως ο σημαντικότερος
παράγοντας που επιδρά στο
μέγεθος του πληθυσμού ενός θη
ράματος. Η βλάστηση είναι αυτή
που προσφέρει τροφή, κάλυψη,
αλλά και νερό. Στην περίπτωση
του λαγού και των περδίκων, για
παράδειγμα, το ιδανικό ενδιαί
τημα υπάρχει όταν η βλάστηση
σχηματίζει μωσαϊκό, το οποίο
αποτελείται από θάμνους και
ανοιχτές θέσεις με χόρτα. Στις
γεωργικές περιοχές οι θάμνοι
λείπουν, οπότε τα θηράματα είναι
ευάλωτα στους άρπαγες και τους
κυνηγούς. Στους εκτενείς πυκνούς
θαμνώνες, που σχηματίζει σε
πολλές περιοχές της Ελλάδας το
πουρνάρι, απουσιάζουν οι θέσεις
με χόρτα, οι οποίες αποτελούν και
τις θέσεις όπου τρέφονται ο λαγός
και η πέρδικα.

Μωσαϊκό από θάμνους και χόρτα, ιδανικό για το φα-

Η εξάπλωση της μονοκαλλιέργειας
της ελιάς σε βάρος των καλλιεργειών
του καρπουζιού, της ντομάτας, του
αμπελιού, των γρασιδιών και σιτηρών
επιδρά αρνητικά στους πληθυσμούς
του λαγού

7.4.3.2. Αρπαγές
Οι άρπαγες επιδρούν άμεσα με τη θανάτωση αλλά και έμμεσα με την όχληση του
θηράματος. Η αρπακτικότητα αποτελεί την κύρια αιτία θνησιμότητας των θηραμάτων.
Εντούτοις η αρπακτικότητα έχει και οφέλη για τον πληθυσμό, επειδή τα περισσότερο
ευάλωτα άτομα για τους άρπαγες είναι τα άρρωστα και αδύναμα, με αποτέλεσμα να
προστατεύεται ο πληθυσμός από τις ασθένειες και να ενισχύεται η διαδικασία της
φυσικής επιλογής. Τις τελευταίες δεκαετίες, όμως, η αρπακτικότητα είναι εντονότερη
λόγω των αλλαγών στη βλάστηση. Επιπλέον, οι πληθυσμοί των κυριότερων αρπάγων,
όπως είναι η αλεπού και τα κορακοειδή, έχουν αυξηθεί και λόγω των δραστηριοτή
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των του ανθρώπου (λ.χ. ανοιχτοί
σκουπιδότοποι, αλόγιστη ρίψη
σκουπιδιών και υπολειμμάτων
τροφής, δρόμοι ταχείας κυκλο
φορίας χωρίς περίφραξη κλπ). Γι'
αυτό απαιτείται άμεση λήψη των
ενδεδειγμένων
διαχειριστικών
μέτρων που θα οδηγήσουν στον
έλεγχο των πληθυσμών τους και
στην επίτευξη ισορροπίας.
"Φ υ σ ικ ή επιλογή": είναι η δι
αδικασία σύμφωνα με την οποία
τα πιο εύρωστα άτομα ενός πλη
θυσμού δίνουν περισσότερους
απογόνους.

Θηλυκός κολχικός φασιανός θανατωμένος από κουνάβι
στο Δ. Νέστου.

7.4.3.3. Ασθένειες - παράσιτα
Τα παράσιτα προκαλούν επι
πτώσεις στην αναπαραγωγή και
φυσιολογική κατάσταση των θη
ραμάτων, τα καταστούν ευάλωτα
απέναντι στους άρπαγες και τα
οδηγούν ακόμα και στο θάνατο.
Οι επιπτώσεις των παρασίτων συ
νήθως αυξάνονται όσο αυξάνεται
η πυκνότητα του πληθυσμού.
Η φύση έχει τους μηχανισμούς
εκείνους που δρουν «θεραπευτι
κά» για τον πληθυσμό. Σοβαρές
Θηροφύλακες συλλέγουν νεκρά πτηνά στη λίμνη Κορώεπιπτώσεις υπάρχουν συνήθως
νια. Η ελάττωση των νερών και η ρύπανση οδήγησε στο
όταν κάποιες ανθρώπινες δρα
να προσβληθούν τα υδρόβια από αλλαντίαση.
στηριότητες εμποδίζουν τη δρά
ση των ανωτέρω μηχανισμών. Τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να είναι η ανεξέλεγκτη
απελευθέρωση θηραμάτων, η επαφή των αγροτικών ζώων με τα άγρια, η υπερβολική
μείωση των πληθυσμών των αρπάγων και η έντονη υποβάθμιση του οικοσυστήματος.

7.4.3.4. Γϊνετική υποβάθμιση
Το γονιδίωμα που φέρει το κάθε έμβιο όν μπορεί να παρομοιαστεί με ένα βιβλίο, στο
οποίο αναγράφονται οδηγίες για το πώς το είδος θα επιβιώσει και θα αναπαραχθεί. Όσο
περισσότερες είναι οι διαφορετικές «σελίδες» του βιβλίου που έχει το κάθε άτομο του
πληθυσμού, τόσο μεγαλύτερη είναι η γενετική ποικιλομορφία του πληθυσμού και, επο
μένως, η ικανότητά του να προσαρμόζεται και να αναπτύσσεται.
Όταν «σελίδες» από τα «βιβλία» αυτά σχίζονται και χάνονται, τότε επέρχεται γενετική
υποβάθμιση του πληθυσμού. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο πληθυσμός μειωθεί σε
πολύ χαμηλά επίπεδα, συνήθως σε λιγότερα από 500 άτομα σε μια περιοχή. Μπορεί
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να προκληθεί επίσης όταν το κυ
νήγι είναι έντονο και παράλληλα
απελευθερώνονται εκτρεφόμενα
άτομα. Ένα τέτοιο παράδειγμα
αναφέρεται για τον πληθυσμό της
πέρδικας τσούκαρ στην Κύπρο,
όπου εφαρμόζεται έντονο κυνήγι,
σε συνδυασμό με την απελευ
θέρωση 200.000 εκτρεφόμενων
περδίκων με μειωμένη γενετική
ποικιλομορφία.
Γενετική υποβάθμιση μπορεί
να προκληθεί επίσης όταν κά
ποιες «σελίδες» του «βιβλίου»
αντικατασταθούν με άλλες, κάτι
που συμβαίνει στην περίπτωση
του υβριδισμού. Δηλαδή όταν δύο διαφορετικά είδη ή υποείδη έρχονται σε επαφή
και διασταυρώνονται. Αυτό συμβαίνει διότι οι νέες «σελίδες» μπορεί να αναγράφουν
οδηγίες για επιβίωση σε άλλα περιβάλλοντα, ξένα προς αυτό στο οποίο εξαπλώνεται ο
πληθυσμός. Για παράδειγμα είναι σοβαρό λάθος να μεταφέρονται λαγοί από τα ορεινά
οικοσυστήματα της Πίνδου και να απελευθερώνονται στις παραθαλάσσιες περιοχές της
Θεσσαλονίκης.

7.4.4 Ανθρωπογενείς περιοριστικοί παράγοντες
Ο θερισμός, το φρεζάρισμα, η άρδευση, η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων, η καύση
της βλάστησης και η οικιστική επέκταση αποτελούν εργασίες οι οποίες μπορούν να
προκαλέσουν επιπτώσεις στον πληθυσμό των θηραμάτων.

7.4.4.1. Γεωργικά φάρμακα
Τα γεωργικά φάρμακα (γ.φ.) άρχισαν να χρησιμοποιούνται ευρέως μετά το Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Η συμβολή τους ήταν σημαντική στην παραγωγή μεγαλύτερης
ποσότητας γεωργικών και δασικών προϊόντων. Όμως η μη κατάλληλη χρήση τους,
όπως συνέβη κατά το παρελθόν και συμβαίνει και σήμερα σε μερικές περιπτώσεις, έχει
δραματικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην άγρια πανίδα. Τα πτηνά μάλιστα είναι
περισσότερο ευαίσθητα στα γ.φ. σε σχέση με τα θηλαστικά.
Σοβαρές άμεσες επιπτώσεις προκάλεσαν τα οργανοχλωριωμένα εντομοκτόνα (DDT,
aldrin, dieldrin) τα οποία απαγορεύτηκαν στην Ελλάδα και σε άλλες αναπτυγμένες χώ
ρες στις αρχές της δεκαετίας του '70. Χαρακτηριστικό είναι ότι, στις πλείστες των περι
πτώσεων, οι περιορισμοί αυτοί ελήφθησαν αφότου παρατηρήθηκε μεγάλη ελάττωση
στους πληθυσμούς των πτηνών.
Τα εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι κυρίως τα οργανοφωσφορικά
και τα καρβαμιδικά. Οι ουσίες αυτές δεν βιοσυσσωρεύονται και η αποικοδόμηση τους
είναι γρήγορη στο περιβάλλον. Μερικές, ωστόσο, έχουν προκαλέσει σοβαρές επιπτώ
σεις στα πτηνά όπως τα carbofouran, diazinon, parathion, chlorpyrifos και phorate.
Μια νέα ομάδα εντομοκτόνων είναι τα συνθετικά πυρεθροειδή, όπως τα esfenvalerate,
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cyfluthrin και cyhalothrin. Οι ενώσεις αυτές
είναι ελαφρώς τοξικές στα πτηνά. Όσον
αφορά τα ζιζανιοκτόνα και μυκητοκτάνα,
ελάχιστα προκαλούν τοξικότητα στην πτηνοπανίδα.
Συμπερασματικά, τα σύγχρονα γ.φ. που
χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη προκα
λούν σε μικρό βαθμό άμεσες επιπτώσεις
στα θηράματα. Εντούτοις, είναι γεγονός
ότι σε μερικές περιπτώσεις προκαλούν μα
ζικούς θανάτους (παράδειγμα αποτελεί το
carbofuran). Δίνουν όμως τη δυνατότητα
στους πληθυσμούς να ανακάμψουν, αφού
η υπολειμματικότητά τους είναι μικρή.
Σήμερα η επικινδυνότητα των γ.φ.
για τα θηράματα έγκειται στις έμμεσες
επιπτώσεις. Οι έμμεσες επιπτώσεις δεν
είναι εμφανής διότι υποβαθμίζουν το Νεκρές πεδινές πέρδικες που βρέθηκαν δίπλα
ενδιαίτημα, συνήθως με τη μείωση των σε καλλιέργεια βαμβακιού τον Ιούλιο του 2003
διαθεσίμων της τροφής. Περισσότερη σεπεριοχή του Ν. Θεσσαλονίκης.
έρευνα στον τομέα αυτό έχει γίνει για την
πεδινή πέρδικα. Συγκεκριμένα προκαλείται μια αλυσίδα προβλημάτων: Η εφαρμογή
ζιζανιοκτόνων μειώνει τα αγριολούλουδα τα οποία προσφέρουν τροφή στα έντομα,
και, από τη στιγμή που μειώνονται τα έντομα, μειώνεται και η επιβίωση των νεοσσών
της πεδινής πέρδικας.

7.4.4.2. Βόσκηση αγροτικών ζώων
Το ποδοπάτημα των φωλιών
από τα αγροτικά ζώα, η κατα
στροφή των φωλιών από τα τσο
πανόσκυλα και η όχληση κατά την
περίοδο της αναπαραγωγής απο
τελούν τις άμεσες επιπτώσεις της
βόσκησης σε πολλά θηράματα.
Στο Δ. Νέστου, για παράδειγμα,
βρέθηκε πως η πυκνότητα των
φασιανών ήταν μικρότερη στις
περιοχές όπου εφαρμόζεται βό
σκηση.
Βόσκηση προβάτων στο Δ. Νέστου

7.4.4.3. Δασοπονία
Δασικές εργασίες όπως η υλοτομία, οι αραιώσεις και οι κλαδεύσεις μπορούν να
προκαλέσουν α) την καταστροφή των φωλιών, όταν λαμβάνουν χώρα την άνοιξη, και
β) να στερήσουν από το θήραμα θέσεις με πυκνή βλάστηση για προσφορά κάλυψης.
Μπορούν όμως να έχουν και θετικές επιδράσεις, όταν οι δασολόγοι φροντίζουν για τη
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δημιουργία και διατήρηση δια
κένων, δηλαδή ανοιχτών θέσεων
με χόρτα, που χρησιμοποιούν
συνήθως τα θηράματα για να
τρέφονται.
Τα είδη δέντρων που χρησι
μοποιούνται κατά τις φυτεύσεις
μπορούν να επηρεάσουν τα δια
θέσιμα τροφής. Για παράδειγμα,
η εγκατάσταση αμιγούς πευκοδά
σους χωρίς υπόροφο πλατυφύλλων σε μια περιοχή θα μειώσει τα
σκουλήκια στο έδαφος και, κατ'
επέκταση, θα μειώσει τον αριθμό
μπεκατσών.

Υλοτομίες στο Δ. Νέστου κατά την περίοδο αναπαραγω
γής του κολχικού φασιανού.

7.4.5 Το κυνήγι ως περιοριστικός παράγοντας
7.4.5.1. Βιολογικό πλεόνασμα
"Φέρουσα Ικανότητα Ενδιαιτήματος'' είναι ένας επιστημονικός όρος για το μέγιστο
αριθμό ατόμων που μπορεί να διατηρήσει το ενδιαίτημα μιας περιοχής. Το «βιολογικό
πλεόνασμα» αναφέρεται στον αριθμό ζώων σε έναν δεδομένο πληθυσμό που είναι
«πάνω» από τη φέρουσα ικανότητα. Παραδείγματος χάριν, εάν υπάρχουν 25 ελάφια σε
ένα ενδιαίτημα που έχει φέρουσα ικανότητα 25, και 12 μικρά γεννιούνται και 2 ενήλικα
πεθαίνουν από φυσικές αιτίες, ο νέος πληθυσμός θα είναι 25 + 12 - 2 = 35. Εντούτοις,
δεδομένου ότι η φέρουσα ικανότητα του ενδιαιτήματος δεν έχει αλλάξει, θα υπάρξουν
10 ελάφια που δεν θα είναι σε θέση να επιζήσουν σε αυτή την περιοχή. Είτε θα κινηθούν
προς άλλες περιοχές, είτε θα πεθάνουν από πείνα, ασθένειες, άρπαγες είτε λόγω του
κυνηγίου. Αυτά τα 10 ελάφια είναι το βιολογικό πλεόνασμα - «πρόσθετα» ζώα που μπο
ρούν να απομακρυνθούν χωρίς μείωση του πληθυσμού. Τα περισσότερα θηραματικά
είδη έχουν μεγάλο βιολογικό πλεόνασμα και, εάν δεν θηρευτούν, θα πεθάνουν έτσι και
αλλιώς (Σχήμα 7.3).

Το πλεόνασμα μειώνεται α«ό:

Ασθένειες /Π αράσιτα
Ατυχήματα
Δριμύ χειμώνα
Κυνήγι
χ\

1

Αρπακτικότητα

Άλλους λό/ους

Χειμώνας

Σχήμα 7.3. Εξέλιξη του πληθυσμού ενός θηράματος στη διάρκεια του έτους και παράγοντες που
επηρεάζουν το μέγεθος του πληθυσμού.
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Τα θηράματα στη φύση δεν
γερνούν. Είτε ασκείται είτε δεν
ασκείται κυνήγι, θα πεθάνουν συ
νήθως σε νεαρή ηλικία. Το κυνήγι
είναι ένας από τους πιο ανώδυ
νους τρόπους για να πεθάνει ένα
θήραμα, διαφορετικά θα πεθάνει
από κάποιον άρπαγα, από πείνα ή
ασθένεια.
Εάν τα ζώα πεθαίνουν με υψη
λότερους ρυθμούς από το ρυθμό
των γεννήσεων, ο πληθυσμός θα
μειωθεί. Είναι σημαντικό να υπάρ
ξουν αρκετά ώριμα άτομα για την
αναπαραγωγή. Είναι επίσης σημα-

Σχήμα 7.4. Ετήοια παραγωγή θηραμάτων και απώλειες

ντικό να γεννηθούν αρκετά νέα άτομα για να αντικαταστήσουν τα ώριμα ζώα καθώς
πεθαίνουν. Οι θηραματολόγοι πρέπει να εξασφαλίζουν την επιβίωση αρκετών ζώων
(το λεγόμενο κεφάλαιο) για να παράγεται μια ικανοποιητική κυνηγετική κάρπωση την
επόμενη χρονιά (ο λεγόμενος τόκος).

7.4.5.2. Επίδραση του μεγέθους της κυνηγετικής κάρπωσης
Ποιό πρέπει να είναι το κεφά
λαιο, ώστε ο τόκος να μεγιστοποι
είται στο διηνεκές; Ο τόκος αυτός
ονομάζεται από τους επιστήμονες
«μέγιστη αειφορική κάρπωση»
(ΜΑΚ) και πραγματοποιείται όταν
το μέγεθος του πληθυσμού βρί
σκεται στο μισό της φέρουσας
ικανότητας του ενδιαιτήματος (Κ).
Τα παραπάνω καταγράφηκαν
παραστατικά για τον φασιανό
(Σχήμα 7.5). Φασιανοί εισήχθησαν
σε νησί εμβαδού 1600 στρ. στο
οποίο οι άρπαγες ήταν λίγοι. Οι
φασιανοί επιβίωσαν και άρχισαν
να αυξάνονται. Μετά από έξι έτη
ο συνωστισμός των φασιανών
μείωσε τον ρυθμό αύξησης και
ο πληθυσμός σταθεροποιήθηκε
στη φέρουσα ικανότητα, σε πυ
κνότητα 1600 φασιανών/Km 2. Ο
πληθυσμός ήταν περισσότερο
παραγωγικός ή η διαφορά μεταξύ
γεννήσεων και θανάτων μεγι
στοποιήθηκε, όταν ο πληθυσμός
έφτασε στο μισό της φέρουσας

% φέρουσας ικανότητας

Σχήμα 7.5. Τα μοντέλα αύξησης και αειφορικής κάρ
πωσης του πληθυσμού του φασιανού σε νησί της Ουάσινγκτον. α) Αύξηση του πληθυσμού με το πέρασμα
του χρόνου μέχρι τη φέρουσα ικανότητα του νησιού
(Κ). β) Μέγεθος της αειφορικής κάρπωσης σε σχέση με
το μέγεθος του πληθυσμού.
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ικανότητας, δηλαδή όταν η πυκνό
τητα ήταν 800 φασιανοί/Km 2. Στο
σημείο αυτό πρέπει να διατηρηθεί
η πυκνότητα, αφού σκοπός του δι
αχειριστή είναι η επίτευξη της μέγιστης αειφορικής κάρπωσης. Τότε οι
κυνηγοί θα μπορούν να θηρεύουν
τους περισσότερους φασιανούς σε
ετήσια βάση στο διηνεκές. Συμπ ε
ρασματικά, είναι λάθος το σκεπτικό
πως όσο μεγαλύτερος είναι ο πλη
θυσμός τόσο το καλύτερο.
έτος
Η δυναμική των περισσότερων
πληθυσμών δεν είναι τόσο απλή,
Σχήμα 7.6. Διακύμανση της κάρπωσης φασιανών
όσο στην παραπάνω περίπτωση. Το
σε περιοχή της Αγγλίας λόγω της αυξομείωσης του
ενδιαίτημα δεν παραμένει σταθερό,
πληθυσμού.
ιδίως όσον αφορά τις καιρικές συν
θήκες, οι οποίες επιδρούν στην επιβίωση των νεοσσών και των ενήλικων. Αποτέλεσμα
αυτού είναι το ύψος της φέρουσας ικανότητας και της μέγιστης αειφορικής κάρπωσης
να κυμαίνονται ετησίως (Σχήμα 7.6). Για τον λόγο αυτό και επειδή ο υπολογισμός της
ΜΑΚ σε ετήσια βάση είναι δύσκολος, το βέλτιστο επιτυγχάνεται όταν η κάρπωση γίνεται
με συντηρητικό τρόπο και, όπου είναι δυνατόν, αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση. Η
κάρπωση αυτή ονομάζεται «βέλτιστη αειφορική κάρπωση» (ΒΑΚ).
Η ΒΑΚ έχει την ίδια τιμή και για τα δύο φύλα στα μονογαμικά είδη, όπως είναι η πέρ
δικα. Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως στα πολυγαμικά, όπως ο φασιανός, όπου η πολυγυνία
του είδους επιτρέπει τη θήρευση περισσότερων αρσενικών ατόμων.
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8.

Διαχείριση και ©ρ>γά¥ω®η] του icy¥ir|Yaou
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΚΟΥ
Δασολόγου Θηραματολόγου
ΠΕΡΙΚΛΗ ΜΠ5ΡΤΣΑ
Δρ. Δασολόγου Θηραματολόγου

8.1. Γενικά
Το κυνήγι σήμερα είναι ένα
αποτελεσματικό εργαλείο δια
χείρισης και παρακολούθησης
της άγριας πανίδας. Οι κυνηγοί
διαθέτουν περισσότερο χρόνο
και χρήμα για τη διατήρηση της
άγριας πανίδας από οποιαδήπο
τε άλλη κοινωνική ομάδα. Συγκε
κριμένα οι κυνηγοί βοηθούν με:
° τη χρηματοδότηση και τη συμ
μετοχή τους στην πραγματο
ποίηση έργων διαχείρισης της
άγριας πανίδας (φύλαξη, βελτίωση ενδιαιτημάτων),
ο την παροχή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των πληθυσμών και των οικο
συστημάτων,
ο τη συλλογή δεδομένων υπαίθρου κατά τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, και
° την υποστήριξη δράσεων διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος.

8.2. Σ κ ο π ο ί της δ ια χ είρ ισ η ς το υ κ υ νη γίο υ
Η διαχείριση του κυνηγίου έχει τους ακόλουθους σκοπούς:
° να διατηρούνται οι πληθυσμοί των θηραμάτων στο μισό περίπου της φέρουσας ικα
νότητας (βλέπε Κεφ. 7),
° να μην υπάρχει καμιά επίπτωση για την υπόλοιπη βιοκοινότητα, τουναντίον να δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες και για τα άλλα είδη της άγριας πανίδας, και
ο να μεγιστοποιείται το όφελος για τον κυνηγό.

8.3. Δ ια χ ειρ ισ τ ικ ά μ έτρ α για το κυ ν ή γι
Η διαχείριση του κυνηγίου αποτελεί πολύπλοκο ζήτημα, διότι εμπεριέχει τόσο τη δια
χείριση του θηράματος όσο και τη διαχείριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
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8.3.1. Κυνηγετική και περιβαλλοντική εκπαίδευση
Πολλοί
επιστήμονες
υπο
στηρίζουν πως το μεγαλύτερο
πρόβλημα στη διαχείριση της
άγριας πανίδας είναι η διαχείριση
των ανθρώπων. Η γνώση, σαν
αφετηρία για την ανάπτυξη της
περιβαλλοντικής και κυνηγετικής
ηθικής, οδηγεί αναμφίβολα στον
προβληματισμό και την ευαισθητοποίηση του ανθρώπου για τα
προβλήματα της άγριας πανίδας
και του φυσικού περιβάλλοντος.
Η οικολογική κρίση μπορεί να
αμβλυνθεί όταν η κοινωνία απο
κτήσει και βιώσει αυτή τη γνώση. Η περιβαλλοντική ηθική διέπεται από τις εξής βασικές
αρχές:
• Σεβ α σ μ ό ς της Φ ύ σ η ς: Ο άνθρωπος μόνο μέσα από την υπεύθυνη και αλληλέγγυα
συναναστροφή με τον ζωικό και φυτικό κόσμο μπορεί να βιώνει συνεχώς τη φύση.
• Ο ρθ ολογισ μ ός: Ο άνθρωπος πρέπει να αναλογίζεται τις συνέπειες των ενεργειών του
στον οικολογικό τομέα.
• Ολιγάρκεια: Η ολιγάρκεια δεν βρίσκεται σε αντίθεση με την αναγκαία και χρήσιμη κα
τανάλωση. Αντιτίθεται όμως στην κατανάλωση που σπαταλά και εξαφανίζει τα αγαθά
με τα οποία άλλοι θα ζήσουν σήμερα ή αύριο. Ο Ιπποκράτης (460 - 380 π.Χ.) είχε πει
«παν το πολύ, τη φύσει πολέμιον».
Με βάση τις παραπάνω αρχές, πρέπει να προωθούνται και να ενισχύονται προγράμ
ματα περιβαλλοντικής και κυνηγετικής εκπαίδευσης. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση
μαθητών ηλικίας 10-12 ετών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, διότι στην ηλικία αυτή τα
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παιδιά διαμορφώνουν άποψη για
το κυνήγι και αναπτύσσεται το
ενδιαφέρον τους για την άγρια
πανίδα. Όσον αφορά τους κυνη
γούς, η καταλληλότερη στιγμή για
να αναπτυχθεί η κυνηγετική και
περιβαλλοντική ηθική είναι κατά
τη διάρκεια της εκπαίδευσης των
νέων υποψήφιων κυνηγών.

8.3.2. Θηροφύλαξη
Σκοπός της θηροφύλαξης είναι
ο περιορισμός της λαθροθήρας.
Η λαθροθήρα είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα που γενεσιουργές του αιτίες είναι:
• Το ελλιπές σύστημα Θήρας το οποίο εφαρμόζεται για αρκετά είδη επιδημητικών θη
ραμάτων.
• Η θέσπιση ανεπιτυχών και επιστημονικά ατεκμηρίωτων ρυθμιστικών κανόνων και η
διατήρηση πεπαλαιωμένων κανονισμών, που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες
ανάγκες φύλαξης.
° Η ελλιπής κυνηγετική εκπαίδευση και η ανεπαρκής καλλιέργεια περιβαλλοντικής
ηθικής.
® Η ελλιπής θηροφύλαξη.
• Η ελλιπής τιμωρία των λαθροκυνηγών.
Η ένταση της θηροφύλαξης που απαιτείται για να αντιμετωπιστεί η λαθροθήρα είναι
συνάρτηση των υπολοίπων τεσσάρων αιτιών. Όσο μεγαλύτερο πρόβλημα προκαλούν
οι υπόλοιπες αιτίες, τόσο περισσότεροι θηροφύλακες χρειάζονται. Στην Ελλάδα, επειδή
υπάρχει χρόνια αδυναμία στον τομέα της οργάνωσης και του επιστημονικού σχεδιασμού του κυνηγίου, οι κυνηγετικές οργανώσεις στρέφονται αναγκαστικά κυρίως στη
θηροφύλαξη. Αποτέλεσμα είναι η Ελλάδα να έχει περισσότερους θηροφύλακες από
μερικές πολιτείες των ΗΠΑ.
Βέβαια, η θηροφύλαξη είναι αναγκαία σε κάθε περίπτωση. Για το λόγο αυτό το πρώτο
πράγμα που πρέπει να κάνει ο διαχειριστής είναι να εκτιμήσει την ένταση της λαθροθή
ρας. Στη συνέχεια, εμπειρικά και σύμφωνα με τις υφιστάμενες οικονομικές δυνατότη
τες, πρέπει να υπολογίσει τον αριθμό των θηροφυλάκων που απαιτούνται για τη φύλα
ξη καθεμιάς περιοχής. Οι θηροφύλακες πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι, να κινούνται με
σχεδίασμά και να φέρουν κατάλληλο εξοπλισμό.
Το πρώτο και κυριότερο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της θηροφύλαξης είναι η πρόλη
ψη με τη δημιουργία"αίσθησης φύλαξης". Πρόληψη σημαίνει ότι η λαθροθήρα αποτρέπεται επειδή ο λαθροθήρας πιστεύει πως κινδυνεύει να συλληφθεί.
Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να κινείται ο θηροφύλακας είναι πολύ σημαντικός για
να προκαλέσει την πεποίθηση αυτή στον επίδοξο λαθροθήρα. Ιδιαίτερη σημασία έχει η
συνεχής φυσική παρουσία θηροφύλακα στις ευαίσθητες περιοχές, ημέρα και νύχτα, η
διενέργεια προσεκτικών ελέγχων, η επικέντρωση σε μεγάλους λαθροθήρες και η πάτα
ξη της λεγάμενης «βαριάς λαθροθήρας», όπως είναι λ.χ. η λαθροθήρα με φώτα τη νύχτα,
η λαθροθήρα απαγορευμένων ειδών (λ.χ. πεδινής πέρδικας, ζαρκαδιού) ή η λαθροθήρα
με χρήση παράνομων ηλεκτρονικών βοηθημάτων (λ.χ. ηχομιμητικές συσκευές).
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8 .3 .3 . Απογραφή υφιστάμενης κατάστασης
Τα καλά κυνηγοτόπια έχουν
συνήθως μεγάλη ζήτηση και για
διάφορες άλλες χρήσεις γης.
Οι πεδιάδες αποτελούν καλό
ενδιαίτημα για φασιανούς και
πέρδικες, όμως αποτελούν και
τις καλύτερες γεωργικές περιο
χές. Τα δέλτα των ποταμών είναι
περιοχές σημαντικές για τα πα
πιά, συχνά όμως έχουν μεγάλη
οικιστική αξία. Πολλοί θεωρούν,
εσφαλμένα, την απαγόρευση του
κυνηγίου ως πανάκεια για την Απογραφή χωροκρατειών φασιανού
επίλυση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων. Σχεδόν πάντα στην Ελλάδα η κυνηγετική αξία μιας περιοχής αγνοείται
από αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις.
Για τους λόγους αυτούς, το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να κάνει ο θηραματολόγος είναι να απογράψει τους κυνηγοτόπους και τους πληθυσμούς των θηραμάτων. Η
απογραφή γίνεται συστηματικά με κατάλληλες επιστημονικές μεθόδους. Μια ολοκλη
ρωμένη προσέγγιση πραγματοποιήθηκε στο Δέλτα του Νέστου από επιστήμονες της
ΚΟΜΑΟ για τον κολχικό φασιανό. Για την περιοχή αυτή καταρτίστηκε χάρτης καταλλη
λότητας του ενδιαιτήματος για το φασιανό και σημειώθηκαν οι θέσεις που χρησιμοποιεί
το είδος. Ο χάρτης αυτός βοήθησε ώστε να εντοπιστούν οι περιοριστικοί παράγοντες
για τον πληθυσμό και να επιλεγούν οι κατάλληλες διαχειριστικές επεμβάσεις.

8.3.4. Βελτίωση του ενδιαιτήματος
8.3.4.1. Διαχείριση της βλάστησης και των χρήσεων γης
Στην Ελλάδα η άγρια πανίδα,
τα θηράματα και κατ' επέκταση
το κυνήγι δέχτηκαν και δέχονται
πλήγματα από:
• την αποξήρανση του 62.3%
των λιμνών και τη συνεχή υποβάθμιση, ακόμα και τώρα, των
υγροτοπικών εκτάσεων
• τον υποδιπλασιασμό της δασο
κάλυψης από 45% περίπου το
1830 σε 22%
Δημιουργία μωσαϊκού βλάστησης στο Δ. Νέστου για
• την εντατικοποίηση της γεωρ το φασιανό. Τα περισσότερα θηράματα αναπτύσσουν
γίας στις πεδινές περιοχές και υψηλότερους πληθυσμούς όταν υπάρχει ένα μωσαϊκό
την εγκατάλειψή της στις ημιο που συνδυάζει θάμνους και χόρτα.
ρεινές και ορεινές περιοχές
• την έλλειψη διαχείρισης της βόσκησης και
• την κατασκευή διαφόρων τεχνικών έργων.
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Τα πλήγματα αυτά αναφέρονται περιληπτικά, μπορούν όμως
να αναλυθούν σε πολλές επιμέρους αλλοιώσεις των οικοσυ
στημάτων, οι οποίες επηρεάζουν
άμεσα και κυρίως έμμεσα τους
πληθυσμούς των θηραμάτων. Η
δράση τους είναι δυνατό να εξε
λίσσεται με βραδύ ρυθμό ώστε
αντίστοιχα και η ελάττωση των
πληθυσμών να γίνεται σταδιακά. Σπορά βίκου και κριθαριού για το φασιανό και το λαγό.
Ακόμα, μπορεί από μία περιοχή
να εξαφανιστεί τελείως ένα είδος,
χωρίς να βρεθεί ούτε ένα νεκρό
άτομο. Αποτέλεσμα αυτών, είναι
οι επιπτώσεις να μην γίνονται
αντιληπτές στο ευρύ κοινό και
τις περισσότερές φορές να μην
υπάρχουν καν αντιδράσεις.
Μπροστά στο πρόβλημα αυτό
οι θηραματολόγοι βρήκαν πρα
κτικά και οικονομικά διαχειριστι
κά μέτρα, με τα οποία συνδυά
Η μέτρια ένταση της βόσκησης είναι επιθυμητή για το
ζεται η παραγωγή γεωργικών και
λαγό και την πέρδικα.
λοιπών αγαθών, με την παραγωγή
θηραμάτων. Τα διαχειριστικά αυτά μέτρα χαρακτηρίζονται με τον όρο «βελτίωση εν
διαιτημάτων» και περιλαμβάνουν τη διαδικασία διάγνωσης του προβλήματος και
στη συνέχεια την πραγματοποίηση συγκεκριμένης επέμβασης, ώστε να διορθωθεί το
σημείο εκείνο όπου το οικοσύστημα αδυνατεί να στηρίξει στα επιθυμητά επίπεδα τον
πληθυσμό κάποιου είδους. Συνήθως η βελτίωση ενδιαιτημάτων δεν γίνεται με απαγό
ρευση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, αλλά με σωστή διευθέτηση τους, έτσι ώστε
να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην πανίδα. Και αυτό, διότι συχνά οι επιπτώσεις αυτές
δεν οφείλονται σε αυτή ταύτη την πραγματοποίηση μιας δραστηριότητας του ανθρώ
που, όσο στον τρόπο με τον οποίο αυτή γίνεται. Για παράδειγμα, σε μερικά κράτη είναι
υποχρεωτικό κατά τη συγκομιδή των τριφυλλιών, το τρακτέρ να ξεκινά από το μέσο
του χωραφιού και με κατάλληλη πορεία να εξελίσσεται προς τις άκρες ώστε να διευκο
λύνεται η διαφυγή των θηραμάτων (Σχήμα 8.Ί). Στην Ελλάδα, δυστυχώς, ακολουθείται
ακριβώς η αντίθετη πορεία, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα εγκλωβισμού και θανάτω
σης των ζώων.
Σχήμα 8.1 .Η είσοδος του τρακτέρ στον αγρό (1) και η εξέλιξη της εργασίας από το κέντρο προς
την περιφέρεια (2)
1

2
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Η βελτίωση
ενδιαιτημάτων
όμως, εκτός από τη διευθέτη
ση των δραστηριοτήτων του
ανθρώπου, επεμβαίνει και στο
σύνολο των πόρων ή των χαρα
κτηριστικών του περιβάλλοντος.
Για παράδειγμα έχει βρεθεί ότι
η επιτυχία της αναπαραγωγής
αυξάνεται, όταν τα ζώα κατανα
λώνουν θρεπτικότερη τροφή.
Επίσης η θνησιμότητα (λόγω
Η διατήρηση φυσικής βλάστησης μεταξύ των αγρών
των αρπάγων ή των ασθενειών)
είναι σημαντική για την προσφορά κάλυψης.
μπορεί να ελαττωθεί σε περιοχές
όπου θα αυξηθεί η χωροκατανομή της τροφής, του νερού ή της κάλυψης.

8.3.4.2. Προσφορά τροφής
Η προσφορά τροφής, κυρίως καρπών σιτηρών, αποτελεί ένα κοινό διαχειριστικό
μέτρο σε περιοχές που εφαρμόζεται απελευθέρωση φασιανών και περδίκων για άμε
ση κάρπωση (put and take). Η αναγκαιότητα εφαρμογής του μέτρου οφείλεται στην
αδυναμία των εκτρεφόμενων πτηνών να βρουν τροφή και στη μείωση των διαθεσίμων
τροφής λόγω της εντατικής γεωργίας. Η προσφορά τροφής πρέπει να εφαρμόζεται με
μεγάλη περίσκεψη σε άγριους πληθυσμούς, διότι ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση της
λαθροθήρας, της αρπακτικότητας και της μετάδοσης παρασίτων.
Για τις συνθήκες της Ελλάδας και για άγριους πληθυσμούς θηραμάτων, η αύξηση των
διαθεσίμων τροφής με τη διαχείριση της βλάστησης κρίνεται ικανοποιητική. Επομένως,
η άμεση προσφορά τροφής δεν συνιστάται γενικά. Εξαίρεση ίσως να αποτελεί ο αγριό
χοιρος, επειδή δεν απειλείται από την αρπακτικότητα και επειδή, λόγω μάζας, έχει μεγα
λύτερες απαιτήσεις σε τροφή. Χρειάζεται πάντως προσοχή για το ενδεχόμενο αύξησης
της λαθροθήρας στις θέσεις προσφοράς τροφής. Σ ε κάθε περίπτωση η προσφορά
τροφής πρέπει να γίνεται με τη μέθοδο της"ευρείας διασποράς" και όχι συγκεντρωμένη
σε λίγα σημεία.

8.3.4.3. Προσφορά νερού
0 θηραματολόγος πρέπει να εξετάζει την
αναγκαιότητα κατασκευής τεχνητών έργων
προσφοράς νερού, λαμβάνοντας υπόψη την
αναπαραγωγή των θηραμάτων, την περιεκτι
κότητα της τροφής σε νερό, τη χωροκατανομή
του επιφανειακού νερού, τη διάρκεια της ξηροθερμικής περιόδου, την παρουσία χλωρής
βλάστησης και τις επιδράσεις από τους άρπαγες και τους ανταγωνιστές. Στις μεσογειακές
χώρες η κατασκευή ποτιστρών αποτελεί κοινή
πρακτική παροχής βοήθειας στις πέρδικες και
τους φασιανούς.
Εάν τελικά αποφασιστεί η τοποθέτηση πο137

Η προσφορά νερού στα ξηροθερμικά
περιβάλλοντα της Ελλάδας είναι σημα
ντική.

τιστρών, πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη η ανάγκη προστασίας των
θηραμάτων από τους άρπαγες.
Για το λόγο αυτό οι ποτίστρες
πρέπει να βρίσκονται μακριά
από σημεία που χρησιμοποιούν
οι άρπαγες (λ.χ. ψηλά δέντρα).
Επιθυμητή είναι η κατασκευή
κατάλληλης περίφραξης ή η δια
μόρφωση των κατασκευών έτσι, Τσιμεντένιος ομβροσυλλέκτης που χρησιμοποιείται
ώστε να εμποδίζεται η χρήση των στην Ισπανία για την κοκκινοπόδαρη πέρδικα (Alectoris
ποτιστρών από τους άρπαγες και rufa). Ένα από τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης
τους ανταγωνιστές. Το «ποτήρι» κατασκευής είναι ότι δεν μπορεί καταστραφεί από τους
προσφοράς νερού πρέπει να είναι αγριόχοιρους. Η προσφορά νερού στα ξηροθερμικά
μικρό, ώστε να μην είναι στάσιμο περιβάλλοντα της Ελλάδας είναι σημαντική για τις πέρ
το νερό, πράγμα που αυξάνει τον δικες.
κίνδυνο μετάδοσης παρασίτων. Πληροφορίες για την κατασκευή ποτιστρών αναφέρονται στον Τεχνικό Οδηγό Βελτίωσης Βιοτόπων (έκδοση ΚΟΜΑΘ 1996).

8 .3Α 4. Διαχείριση της αρπακτικότητας
Ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στη
βελτίωση του ενδιαιτήματος είναι
η διαχείριση της αρπακτικότητας.
Σκοπός της είναι η ρύθμιση της
αρπακτικότητας σε ένα επίπεδο
όπου θα υπάρχει ισορροπία
στους ζώντες οργανισμούς και
παράλληλα θα ικανοποιούνται
οι ανάγκες του ανθρώπου. Στην
περίπτωση των θηραμάτων επι
διώκεται συνήθως η μείωση της
αρπακτικότητας. Η εξόντωση ή η
μεγάλη μείωση των πληθυσμών Η αυστραλιανή παγίδα για τη σύλληψη κορακοειδών εί
των αρπάγων δεν πρέπει να ναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περίπτωση που σκοπός είναι η
επιχειρείται, τόσο στα πλαίσια δι τοπική μείωση του πληθυσμού των κορακοειδών, όπως
ατήρησης των ειδών όσο και του όταν πρόκειται να εγκατασταθεί εκεί πληθυσμός φασια
ίδιου του θηράματος. Οι άρπαγες νού ή πέρδικας.
ασκούν ευεργετικό ρόλο στους
πληθυσμούς των ειδών της λείας τους με την απομάκρυνση των άρρωστων και αδύ
νατων ατόμων. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως, οι πληθυσμοί κάποιων αρπάγων, όπως
της αλεπούς, αυξάνονται υπέρμετρα λόγω ανθρωπογενών επιδράσεων, με σοβαρές
επιπτώσεις στους πληθυσμούς άλλων ειδών.
Στη μείωση της αρπακτικότητας χρησιμοποιούνται δύο ομάδες τεχνικών:
• Οι άμεσες, με τη θανάτωση ή τη μείωση της γονιμότητας των αρπάγων με παγίδες και
χημικές ουσίες, και
° Οι έμμεσες, με την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του άρπαγα.
Η επιλογή των τεχνικών γίνεται με βάση τα είδη των αρπάγων, τη φυσιογνωμία
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της περιοχής και τα λοιπά είδη
ζώων, άγριων και αγροτικών,
που διαβιούν σε αυτή. Συνήθως
εφαρμόζονται περισσότερες από
μία τεχνικές. Οι πιο κοινές τεχνι
κές στην Ευρώπη και Αυστραλία
είναι οι άμεσες με τη θανάτωση,
ενώ τελευταία διερευνάται και
η χρησιμοποίηση τρόπων που
προκαλούν επιπτώσεις στην ανα
παραγωγή του άρπαγα. Στις ΗΠΑ
εφαρμόζονται περισσότερο οι
έμμεσες τεχνικές.
Ένα παράδειγμα έμμεσων τε
χνικών είναι η διαφοροποίηση Προσδιορισμός της σχετικής αφθονίας των αρπάγων
της κοινότητας των αρπάγων. στο Δ. Νέστου με τη μέθοδο των σημείων οσμής (scentΤα διάφορα είδη αρπάγων είναι stations). Αποδεικνύεται ότι το τσακάλι διώχνει την αλε
ανταγωνιστικά μεταξύ τους και με πού και έμμεσα προστατεύει τον φασιανό.
ρικοί άρπαγες αποτελούν λεία για
άλλους. Η αύξηση ή η μείωση του πληθυσμού ενός άρπαγα μπορεί να επηρεάσει όλη την
κοινότητα των αρπάγων, οδηγώντας τη σε νέα ισορροπία, η οποία μπορεί να είναι περισ
σότερο ή λιγότερο επιζήμια για το θήραμα. Η μείωση και η τοπική εξαφάνιση του κογιότ
(Canis latrans) στις ΗΠΑ οδήγησε στην αύξηση των πληθυσμών των αρπάγων μεσαίου
μεγέθους (π.χ. αλεπού), οι οποίοι προκαλούν μεγαλύτερη θνησιμότητα στα εδαφόβια
πτηνά. Για το λόγο αυτό, πολλοί προτείνουν την επανεγκατάσταση των πληθυσμών του
κογιότ. Τα κογιότ δεν δέχονται τις αλεπούδες στη χωροκράτειά τους και τις διώχνουν.
Ένα ζεύγος κογιότ μπορεί να αντικαταστήσει πέντε ζεύγη αλεπούδων. Ανάλογες είναι και
οι σχέσεις του τσακαλιού (Canis aureus) με την αλεπού. Στο Δ. Νέστου, όπου διαβιεί το
τσακάλι, εκτιμήθηκε ότι ο πληθυσμός της αλεπούς είναι πολύ μικρός.
Ένα άλλο παράδειγμα ανταγωνισμού μεταξύ των αρπάγων αναφέρεται από τον
Henry (1969), σύμφωνα με τον οποίο η αρπακτικότητα σε τεχνητές φωλιές ορνιθομόρφων ήταν μικρότερη όταν ο πληθυσμός των αγριόχοιρων ήταν μεγαλύτερος. Ο
ίδιος ερευνητής υποστήριξε ότι οι αγριόχοιροι είναι αναποτελεσματικοί άρπαγες των
φωλιών και παράλληλα διώχνουν τις αλεπούδες και τους σκύλους και θανατώνουν τα
φίδια.

8.3.4.5. Περιορισμός των επιπτώσεων των παρασίτων και των ασθενειών
Στα εκτρεφόμενα ζώα ο έλεγχος των παρασίτων περιλαμβάνει την τήρηση των κανό
νων υγιεινής, τον προληπτικό εμβολιασμό και τη χημειοθεραπεία. Ωστόσο οι πρακτικές
αυτές είναι συνήθως μη εφαρμόσιμες στη φύση. Τα διαχειριστικά μέτρα με σκοπό τον
περιορισμό των επιπτώσεων από τα παράσιτα πρέπει να επικεντρώνονται στη μείωση
των πιθανοτήτων μετάδοσής τους και στη διατήρηση της πυκνότητας του πληθυσμού
του θηράματος σε φυσιολογικά επίπεδα. Αναλυτικότερα πρέπει:
• Η απελευθέρωση εκτρεφόμενων θηραμάτων εγκυμονεί τον κίνδυνο μεταφοράς
παρασίτων από το εκτροφείο στη φύση. Σ ε περίπτωση που η απελευθέρωση κριθεί
απαραίτητη, θα πρέπει να έχει προηγηθεί εξέταση από κτηνίατρο.
• Να επιδιώκεται η ομοιόμορφη χωροκατανομή των ατόμων του πληθυσμού με τον
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κατάλληλο σχεδίασμά των διαχειρι
στικών μέτρων (φυτεύσεις, σπορές,
προσφορά τροφής και νερού),
ο Να διατηρούνται οι πληθυσμοί των
αρπάγων σε επιθυμητά επίπεδα
ώστε να επιτελείται ο ευεργετικός
τους ρόλος (απαλλαγή του πληθυ
σμού από ασθενή άτομα, ρύθμιση
της πυκνότητας του πληθυσμού
κλπ).
ο Να χρησιμοποιείται το κυνήγι ως
εργαλείο ρύθμισης της πυκνότητας
του πληθυσμού.

Καύση των νεκρών προσβεβλημένων πτηνών από
αλλαντίαση στη λίμνη Κορώνεια.

8.3.5. Αντιμετώπιση της γενετικής υποβάθμισης
Η σοβαρότητα της απειλής της γενετικής υποβάθμισης των θηραμάτων έγινε εντο
νότερη τις τελευταίες δεκαετίες. Κύριοι λόγοι ήταν η υπερβολική μείωση ορισμένων
φυσικών πληθυσμών και οι συνακόλουθες ανεξέλεγκτες απελευθερώσεις γενετικά
επισφαλών ατόμων.
Για την αντιμετώπιση της απειλής αυτής θα πρέπει:
ο Στους μικρούς και απομένοντες φυσικούς πληθυσμούς να γίνονται προσπάθειες
αυτοδύναμης αύξησης τους, ιδιαίτερα όταν ο πληθυσμός αριθμεί λιγότερα από 500
άτομα.
ο Όταν σε έναν φυσικό πληθυσμό έχει προκληθεί ομομιξία (αιμομιξία) μια λύση είναι η
εισαγωγή ατόμων από άλλο, γενετικά όμοιο, φυσικό πληθυσμό,
ο Στην περίπτωση του υβριδισμού η επαναφορά είναι αδύνατη. Η μόνη λύση, εάν αυτό
κριθεί σκόπιμο και εφικτό, είναι η εξόντωση του πληθυσμού των υβριδίων.

8.3.6. Εκτροφή και απελευθέρωση Θηραμάτων
8.3.6.1. Τεχνικές εκτροφής των περδίκων και φασιανών
Η επώαση των αβγών και η ανατροφή
α) Τ ε χ ν η τ ή εκ τρ ο φ ή , με χρήση
επωαστικών μηχανών και θερμομητέ
ρων χωρίς οι νεοσσοί να έχουν καμία
επαφή με ενήλικα πτηνά,
β) Φ υ σ ικ ή εκτρ ο φ ή , με χρήση φυ
σικών γονέων και
γ) Η μ ιφ υ σ ική εκ τρ ο φ ή , με χρήση
επωαστικών μηχανών και θετών γονέ
ων ή μόνο θετών γονέων.
Η τεχνητή εκτροφή είναι η πιο διαδε
δομένη τεχνική εκτροφής, με πενιχρά
όμως αποτελέσματα στις επιχειρούμενες απελευθερώσεις, ιδίως λόγω
της ιδιαίτερα χαμηλής προσαρμοστι
κότητας των τεχνητά εκτρεφόμενων

των νεοσσών μπορεί να γίνει:

Κλωβός φυσικής εκτροφής της πεδινής πέρδικας
στην Ιρλανδία. Η κάλυψη, το άφθονο άχυρο και
η ησυχία αποτελούν απαραίτητα συστατικά της
επιτυχίας.

ατόμων στις συνθήκες του φυσικού
περιβάλλοντος.
Η φυσική εκτροφή έχει χρησιμοποι
ηθεί κυρίως σε προγράμματα εγκατά
στασης νέων πληθυσμών.
Όμως, η ημιφυσική εκτροφή χρησι
μοποιείται συχνότερα από τη φυσική
εκτροφή σε προγράμματα εγκατάστα
σης. Για παράδειγμα, σε πρόγραμμα
επαναεισαγωγής της πέρδικας τσούκαρ
στις ΗΠΑ χρησιμοποιήθηκε μαγνητο
φωνημένη φωνή ενήλικης τσούκαρ
στην επωαστική μηχανή μια εβδομάδα
πριν την εκκόλαψη. Έπειτα, η ανατροφή
των νεοσσών έγινε στις θερμομητέρες μαζί με ενήλικα άτομα.
Στην ημιφυσική εκτροφή εντάσσεται και η χρησιμοποίηση της οικιακής κότας. Στην
περίπτωση αυτή, η επώαση των αβγών μπορεί να γίνει είτε από τις κότες είτε σε επωαστικές μηχανές.
Στις τεχνικές εκτροφής μπορεί να συμπεριληφθεί και η εκμάθηση της συμπεριφο
ράς άμυνας έναντι των αρπάγων (anti-predator behavior), εκμάθηση δηλαδή της συ
μπεριφοράς που μειώνει την πιθανότητα σύλληψης από τους άρπαγες. Πρόκειται για
τεχνικές που έχουν περιορισμένη εφαρμογή και η διερεύνησή τους άρχισε πρόσφατα.
Παραδείγματα αποτελούν ορισμένα προγράμματα επαναεισαγωγής του κολίνου και
της πέρδικας τσούκαρ, στα οποία χρησιμοποιήθηκαν γεράκια (ή ομοιώματά τους) και
κυνηγετικοί σκύλοι.

8.3.6.2. Απελευθέρωση θηραμάτων
Η απελευθέρωση θηραμάτων έχει χρησιμοποιηθεί για:
• τη διατήρηση ή την αύξηση βιώσιμου πληθυσμού (πληθυσμού που δεν απειλείται
από εξαφάνιση),
• την εγκατάσταση νέου ή την ενδυνάμωση απειλούμενου πληθυσμού,
• την άμεση κάρπωση με την πρακτική που είναι γνωστή ως «put and take», και
• την εκπαίδευση των κυνηγετικών σκύλων.
Η απελευθέρωση των θηραμάτων, όμως, δεν είναι πάντοτε χρήσιμη. Επιστήμονες
υποστηρίζουν πλέον ότι η απελευθέρωση εκτρεφόμενων θηραμάτων σε περιοχή που
υπάρχει βιώσιμος πληθυσμός δεν οδηγεί σε αύξηση του πληθυσμού, αντίθετα, μπορεί
να προκαλέσει τη μείωσή του. Άρα, στις περιοχές που δεν εφαρμόζεται το «put and take»
και υπάρχει βιώσιμος πληθυσμός, δεν πρέπει να πραγματοποιούνται απελευθερώσεις.
Τα μειονεκτήματα της πρακτικής «put and take» είναι αρκετά και σοβαρά. Κύριο
μειονέκτημα στην Ελλάδα είναι η υποβάθμιση των πολιτιστικών αξιών του κυνηγίου
(βλέπε Κεφ. 3). Για το λόγο αυτό το συγκεκριμένο σύστημα δεν αποτελεί πρακτική δια
φύλαξης του κυνηγίου αλλά αλλοτρίωσής του. Η εξέταση της εφαρμογής του «put and
take» ίσως να δικαιολογείται σε περιοχές πυκνοκατοικημένες και με υποβαθμισμένα
ενδιαιτήματα θηραμάτων. Στις περιοχές αυτές είναι δυνατό να πραγματοποιείται και η
απελευθέρωση με σκοπό την εκπαίδευση των σκύλων. Γεγονός είναι, όμως, ότι οι κρα
τικές Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές στην Ελλάδα (όπου εφαρμόζεται το «put and
take») δεν βρίσκονται σε υποβαθμισμένα ενδιαιτήματα θηραμάτων και δεν είναι κοντά
σε μεγάλα αστικά κέντρα.
Η απελευθέρωση με σκοπό την εγκατάςτταση νέου ή την ενδυνάμωση απειλούμενου

πληθυσμού δικαιολογείται μόνο εφό
σον ικανοποιούνται συγκεκριμένα κρι
τήρια (καταλληλότητα ενδιαιτήματος,
διάγνωση και αντιμετώπιση των αιτίων
που είχαν προκαλέσει τη μείωση ή εξα
φάνιση του πληθυσμού στη συγκεκριμέ
νη περιοχή, μη πρόκληση προβλημάτων
στη βιοκοινότητα). Σ ε περίπτωση ικα
νοποίησης των κριτηρίων αυτών, προτείνεται καταρχήν η σύλληψη και μετα
φορά άγριων ατόμων και, εναλλακτικά,
η χρησιμοποίηση εκτρεφόμενων θηρα Οι άσκοπες και χωρίς επιστημονική παρακολούθη
ση απελευθερώσεις δεν βοηθούν το κυνήγι, τουνα
μάτων φυσικής ή ημιφυσικής εκτροφής.
ντίον μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα.
Η χρησιμοποίηση θηραμάτων τεχνητής
εκτροφής, όπως γίνεται κατά κόρον σήμερα στην Ελλάδα, δεν συνιστάται καταρχήν λόγω
της χαμηλής προσαρμοστικότητάς τους στις συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος.
Ειδικά για τα θηλαστικά, όπως είναι ο λαγός και το αγριογούρουνο, η απελευθέρωση
δικαιολογείται μόνο σε περίπτωση εγκατάστασης νέου ή ενδυνάμωσης απειλούμενου
πληθυσμού. Τα είδη αυτά διατηρούν στη χώρα μας ικανοποιητικούς άγριους πληθυ
σμούς οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η σύλληψη και μεταφορά τους από γειτονικές
περιοχές. Η εκτροφή επομένως του λαγού και του αγριόχοιρου με στόχο την απελευ
θέρωσή τους δεν συνιστάται καταρχήν. Εντελώς κατ' εξαίρεση θα μπορούσε να έχει
νόημα μόνο σε περιπτώσεις πράγματι αποδεδειγμένης αντικειμενικής αδυναμίας σύλ
ληψης και μεταφοράς άγριων ατόμων, και μόνο υπό την προϋπόθεση της αυστηρής
διασφάλισης γενετικής γνησιότητας των εκτρεφόμενων ειδών αλλά και της εκ των προτέρων αντιμετώπισης των αιτίων που οδήγησαν στη μείωση ή εξαφάνιση του άγριου
πληθυσμού στην περιοχή απελευθέρωσης.

Σχήμα 8.2. Απελευθέρωση περδίκων και φασιανών: Σκοπιμότητα και τεχνικές.

8.3.7. Διαχείριση της κυνηγετικής κάρπωσης
Η διαχείριση της κάρπωσης έχει την έννοια: α) της δίκαιης κατανομής της μεταξύ των
κυνηγών στο χρονικό διάστημα της κυνηγετικής περιόδου και β) της διατήρησής της
από έτος σε έτος (αειφορία).
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8.3.7.1. Κατανομή της κάρπωσης
Η κάρπωση δεν είναι ίδια σε όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου. Στον Πίνα
κα 8.1 φαίνεται ότι το 70% της συνολικής κάρπωσης για τον φασιανό έλαβε χώρα τις
πρώτες επτά ημέρες κυνηγίου. Στη συνέχεια μειώθηκε η κυνηγετική πίεση, όχι όμως σε
βαθμό ανάλογο με την κάρπωση. Αυτό σημαίνει ότι οι κυνηγετικές εξορμήσεις γίνονταν
σταδιακά φτωχότερες ως προς την κάρπωση. Το γεγονός αυτό έχει τις εξής επιπτώσεις:
» οι κυνηγοί που έχουν τη δυνατότητα να εξορμούν καθημερινά (και είναι συνήθως
λίγοι) καρπώνονται το μεγαλύτερο μέρος των θηραμάτων,
9 οι κυνηγοί προσπαθούν να εξορμήσουν τις πρώτες ημέρες της κυνηγετικής περιόδου,
οπότε προκαλείται συνωστισμός και κατ' επέκταση μείωση της ποιότητας του κυνηγίου.
Για να αντιμετωπίσει τα ανωτέρω προβλήματα ο θηραματολόγος πρέπει να εφαρμό
σει τους κατάλληλους κανονισμούς οι οποίοι αναφέρονται στη συνέχεια (χρονικοί και
χωρικοί κανονισμοί, όριο κάρπωσης, εξοπλισμός).
Πίνακας 8.1. Το ποσοστό κυνηγετικής κάρπωσης αρσενικών φασιανών και κυνηγετικής πίεσης
ανά εβδομάδα της κυνηγετικής περιόδου σε περιοχή του Μίσιγκαν
1ηεβδομ.

2ηεβδομ.

3η εβδομ.

% Κάρπωση

% Πίεση

% Κάρπωση

% Πίεση

% Κάρπωση

% Πίεση

70

50

20

30

10

20

8.3.7.2. Αειφορία της κάρπωσης
Το κυνήγι μπορεί να διακριθεί σε κυνήγι υπό κανονισμούς και σε ανεξέλεγκτο κυνήγι.
Ως προς την εφαρμογή ή όχι των κανονισμών μπορεί να διακριθεί σε νόμιμο και παρά
νομο κυνήγι (λαθροθήρα). Τέλος, ως προς το ποσοστό του πληθυσμού του θηράματος
που καρπώνεται, διακρίνεται σε:
• αειφορική Θήρα, όταν επιτυγχάνεται ή προσεγγίζεται η αειφορική κάρπωση
® υπερθήρευση, όταν η κάρπωση είναι μεγαλύτερη της αειφορικής κάρπωσης
• υποθήρευση, όταν η κάρπωση είναι μικρότερη της αειφορικής κάρπωσης.
Στα περισσότερα κράτη το κυνήγι γίνεται υπό κανονισμούς που ως σκοπό έχουν τη
διασφάλιση της αειφορικής κάρπωσης και της ποιότητας Θήρας. Ανάλογα με τους κανο
νισμούς που εφαρμόζονται, διακρίνονται πέντε συστήματα κάρπωσης (Πίνακας 8.2).
Πίνακας 8.2. Συστήματα κάρπωσης
Σύστημα
κάρπωσης

Περιγραφή

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Ανεξέλεγκτη
κάρπωση

Δεν υπάρχει κανένας
Κανένα κόστος
έλεγχος της κάρπωσης

Συχνά οδηγεί σε μείωση
του πληθυσμού, και σε
ακραίες περιπτώσεις
σε εξαφάνιση του
πληθυσμού

Σταθερή
κάρπωση

Ίδιος αριθμός
καρπώνεται κάθε έτος

Αποσταθεροποιεί τον
πληθυσμό, μπορεί να
προκαλέσει μείωση,
χρειάζεται θηροφύλαξη

Εύκολη διαχείριση,
σταθερή κάρπωση
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Σταθερή
κυνηγετική
πίεση

Ίδια κυνηγετική πίεση
κάθε έτος ανεξάρτητα
από την κάρπωση*

Αποσταθεροποιεί
λιγότερο τον
πληθυσμό από τη
σταθερή κάρπωση

Η κυνηγετική πίεση είναι
δύσκολο να ελεγχθεί, η
κάρπωση κυμαίνεται και
μπορεί να προκαλέσει
μείωση του πληθυσμού

Κάρπωση
σταθερού
ποσοστού

Ίδιο ποσοστό
του πληθυσμού
καρπώνεται κάθε έτος

Προσεγγίζει τη
μέγιστη αειφορική
κάρπωση

Έχει υψηλό κόστος,
απαιτεί καταμετρήσεις
και εντατική θηροφύλαξη

Η κάρπωση
κυμαίνεται ανάλογα
με τον πληθυσμό

Μπορεί να
εξασφαλίσει τη
μέγιστη αειφορική
κάρπωση

Έχει υψηλό κόστος,
απαιτεί περισσότερο
ακριβείς καταμετρήσεις
από την κάρπωση
σταθερού ποσοστού και
εντατική θηροφύλαξη

Κυμαινόμενη
κάρπωση

* Μπορεί να επιτευχθεί επιτρέποντας τη Θήρα σε σταθερό αριθμό κυνηγών για σταθερό αριθμό κυνη
γετικών εξορμήσεων.

8 .3.73. Διασφάλιση της ποιότητας του κυνηγίου
Σύμφωνα με τον Th. Wilson, ο οικολόγος που ασχολείται με τα ελάφια περισσότερο
απ' όσο με τον άνθρωπο, έχει γίνει απολίθωμα. Ενστερνιζόμενος την παραπάνω άποψη,
ο θηραματσλόγος δεν πρέπει να φροντίζει μόνο για τον πληθυσμό του θηράματος αλλά
και για την ποιότητα της Θήρας.
Η ποιότητα του κυνηγίου και η ευχαρίστηση του κυνηγού εξαρτώνται από τις παραμέτρουςπου επηρεάζουν τη διαδικασίατου κυνηγίου. Για παράδειγμα, η καλή κυνηγετι
κή παρέα, η αποτελεσματική χρήση του κυνηγετικού εξοπλισμού και σι ικανοποιητικοί
πληθυσμοί των θηραμάτων επηρεάζουν θετικά την ποιότητα Θήρας. Αρνητικά την
επηρεάζει ο συνωστισμός των κυνηγών, τα τραυματισμένα θηράματα που δεν μπήκαν
στην τσάντα, η ηχορύπανση του κυνηγοτόπου από τα διερχόμενα αυτοκίνητα και άλλες
πηγές θορύβου (λ.χ. μπίπερ).

8.3.7.4. Επιλογή και εφαρμογή των κυνηγετικών κανονισμών
Χ ρ ο ν ικ ο ί κανονισμοί κυνηγίου
Οι κυνηγετικοί κανονισμοί, δηλαδή πότε, που και πως θα διεξαχθεί το κυνήγι, πρέπει
να έχουν ως σκοπό τη διασφάλιση της κάρπωσης και της ποιότητας κυνηγίου.
Η χρονική διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου πρέπει να διευθετείται κατά τρόπο πού:
Ί ) Να αρχίζει αφότου το μεγαλύτερο ποσοστό των νεαρών ατόμων έχουν ολοκληρώσει
τη βασική τους ανάπτυξη.
2) Η κάρπωση να πραγματοποιείται όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε η θνησιμότητα
από το κυνήγι να αντισταθμίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό από τους πυκνοεξαρτημένους παράγοντες (δηλ. παράγοντες που η επίδρασή τους είναι ανάλογη με το μέγε
θος του πληθυσμού π.χ. ασιτία, άρπαγες, ασθένειες).
3) Να επιτυγχάνεται η καλύτερη κατανομή της κάρπωσης.
Χ ω ρ ικ ο ί π ερ ιο ρ ισ μ ο ί κυνηγίου
Η χωρική απαγόρευση κυνηγίου, τα «καταφύγια» όπως αποκαλούνται συνήθως, χρη
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σιμοποιούνται ευρύτατα στην Ελλάδα. Η χρησιμότητα των καταφυγίων εξαρτάται από
το είδος του θηράματος.
Στην περίπτωση του μικρού επιδημητικού θηράματος (λαγός, πέρδικες) ο ρόλος
των καταφυγίων έγκειται κυρίως στην προστασία από εξαφάνιση και όχι τόσο στην
αύξηση της κυνηγετικής κάρπωσης με την «ακτινοβολία» του θηράματος περιμετρικά
του καταφυγίου, ακτινοβολία η οποία στο μικρό επιδημητικό θήραμα είναι πολύ μικρή
και, συχνά, αμελητέα. Ως εκ τούτου τα καταφύγια δεν προσφέρονται για τη διαχείριση
της κάρπωσης του μικρού επιδημητικού θηράματος, είναι δε προτιμότερη η εφαρμογή
άλλων διαχειριστικών μέτρων.
Στην περίπτωση των μεγάλων θηραμάτων, όπως είναι ο αγριόχοιρος, τα καταφύγια
αποτελούν χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης, επειδή το είδος αυτό κάνει μεγάλες μετακι
νήσεις, οπότε στην περίπτωση αυτή ισχύει η «ακτινοβολία».
Για τα μεταναστευτικό θηράματα, η χρησιμότητα των καταφυγίων εξαρτάται από την
τρωτότητα των ειδών αυτών στην κυνηγετική όχληση. Ως εκ τούτου τα καταφύγια σε
ένα μικρό μέρος (στον "πυρήνα") ενός υγροτόπου είναι συνήθως χρήσιμα στην περί
πτωση των υδροβίων, επειδή οι υγρότοποι είναι περιορισμένου εμβαδού οικοσυστή
ματα. Αντίθετα για τα λοιπά μεταναστευτικό θηράματα (λ.χ. τρυγόνι, φάσσα, μπεκάτσα,
ορτύκι, τσίχλες κλπ), οι μεταναστευτικοί διάδρομοι, των οποίων είναι ιδιαίτερα ευρείς
και εκτεταμένοι στη χώρα μας, δεν τίθεται θέμα χωρικής τρωτότητάς τους στην κυνη
γετική όχληση και, κατά συνέπεια το καθεστώς των χωρικών απαγορεύσεων δεν έχει
καμία θέση στη διαχείριση της κάρπωσής τους.
Όριο κάρπωσης
Το όριο κάρπωσης αναφέρεται τόσο στην κυνηγετική εξόρμηση όσο και στην κυνη
γετική περίοδο. Είναι εύλογος ο περιορισμός στην κάρπωση επιτρέπει την καλύτερη
διανομή του κυνηγίου, χωρίς να μειώνεται ιδιαίτερα η ποιότητά του.
Κυνηγετικός εξοπλισμός
Ο περιορισμός της χρήσης των μολύβδινων σκαγιών και η αντικατάστασή τους από
μη τοξικά σκάγια (ατσάλι, βισμούθιο) είναι κάτι που θα πρέπει να εξετάζεται τόσο από
την πλευρά της προστασίας της άγριας πανίδας, όσο και από την πλευρά της προστα
σίας της υγείας του ανθρώπου. Οι έως τώρα έρευνες δείχνουν ότι ο περιορισμός του
μολύβδου είναι αναγκαίος μόνο στις υγροτοπικές εκτάσεις.
Όσον αφορά την υγεία του ανθρώπου, επιστήμονες συνιστούν τον καλό καθαρισμό
ή την αφαίρεση του κρέατος στην περιοχή διόδου των μολύβδινων βλημάτων. Ο κα
θαρισμός αυτός θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατό συντομότερα, διότι ο μόλυβδος
διαχέεται στο κρέας.

8.4. Οργάνω ση και ανάπτυξη του κυνηγίου
8.4.1 Η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα
Η θηραματοπονία στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους κλάδους της Δασοπονίας.
Την ευθύνη για την ανάπτυξη της δραστηριότητας του κυνηγίου και τη χάραξη της
θηρευτικής πολιτικής την έχει θεσμικά η Δασική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την ειδικότερη αρμοδιότητα για το σχεδίασμά στρατηγικών
για το κυνήγι και για τη διαχείριση των θηραμάτων και των ενδιαιτημάτων τους στην
Ελλάδα την έχει θεσμικά η Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας. Η ουσιαστική
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ευθύνη, βέβαια, της εφαρμογής της πολιτικής και της νομοθεσίας για το κυνήγι ανήκει
θεσμικά στην αρμοδιότητα των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών (Περιφερειακές
Διευθύνσεις Δασών, Διευθύνσεις Δασών Νομών, Δασαρχεία). Σήμερα υπάρχουν 83
Δασαρχεία, διάσπαρτα σε όλη τη χώρα, που αποτελούν τις βασικές μονάδες εφαρμο
γής της πολιτικής και της νομοθεσίας για τα δάση και το φυσικό περιβάλλον. Σ ε κάθε
Δασαρχείο υπάρχει Γραφείο Θήρας, που έχει ως σκοπό τη διαχείριση και προστασία των
θηραματικών ειδών και των ενδιαιτημάτων τους και είναι στελεχωμένο με δασολόγο ή
δασοπόνο. Δυστυχώς, όμως, τις περισσότερες φορές αυτός δεν είναι ειδικά εκπαιδευ
μένος και ενημερωμένος σε θέματα κυνηγίου, ενώ παράλληλα ασχολείται και με άλλες
εργασίες, εκτός αυτών που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Γραφείου Θήρας.
Σ ε ειδική αναφορά για τη Θήρα στην Ελλάδα του ειδικού εμπειρογνώμονα του FAO
κ. Pringale, απεσταλμένου του Ειδικού Ταμείου Ηνωμένων Εθνών το 1972, αναφέρεται
χαρακτηριστικά ό τ ι« ... η αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους, στον τεχνικό σχεδί
ασμά, θα ήταν βέβαια μεγαλύτερη εάν, τόσο οι Δασολόγοι όσο και οι Προϊστάμενοι των
Υπηρεσιών, είχαν επαρκείς γνώσεις βιολογίας των θηραμάτων και των αναγκών τους,
το οποίο συμβαίνει μόνο για μια μικρή μειονότητα. Το πιο πάνω προσωπικό δεν λαμβά
νει επαρκή μόρφωση στον τομέα αυτό, πράγμα το οποίο είναι αναμφίβολα λυπηρό».
Έκτοτε και μέχρι σήμερα η κατάσταση αυτή, δυστυχώς, ελάχιστα έχει μεταβληθεί.
Ως εκ τούτου, και ο απολογισμός της κρατικής διαχείρισης του κυνηγίου και των θηρα
ματικών ειδών στην Ελλάδα είναι πενιχρός: Σήμερα λειτουργούν 22 δημόσια εκτροφεία
θηραμάτων, στα οποία παράγονται κατά μέσο όρο ετησίως 120.000 φτερωτά και 2.000
τριχωτά θηράματα. Αυτά όμως σε καμία περίπτωση δεν πληρούν τις προδιαγραφές για
εγκατάσταση ή ενδυνάμωση πληθυσμών, παρά χρησιμεύουν μόνο για άμεση θήρευση
με το σύστημα "put and take". Επίσης έχουν ιδρυθεί μεγάλος αριθμός Καταφυγίων Άγριας
Ζωής, που καλύπτουν έκταση της επικράτειας αναλογικά πολύ μεγαλύτερη από κάθε άλλη
ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς όμως ανάλογα αποτελέσματα - και ορισμένες φορές με αρνητικά
αποτελέσματα - στους άγριους πληθυσμούς. Τέλος δημιουργήθηκαν και λειτουργούν 8
κρατικά ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, οι οποίες καλύπτουν έκταση μεγαλύτερη των
1.300.000 στρεμμάτων, κα ι« .. .αποτελούν κρατικοδίαιτες παθητικές επιχειρήσεις, ενώ οι
υπηρεσίες που προσφέρουν στους κυνηγούς είναι χαμηλής ποιότητας».
Η σημερινή κατάσταση των κρατικών υπηρεσιών και ερευνητικών κέντρων στον το
μέα του κυνηγίου (εκτός των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) είναι ελλιπής, διότι
ελάχιστοι ασχολούνται με τη διαχείριση της κυνηγίου και των θηραμάτων. Χαρακτηρι
στικό είναι ότι από τους περισσοτέρους θεωρείται, εσφαλμένα, ότι οι (υπερ)εκτεταμένες
χωρικές και χρονικές απαγορεύσεις Θήρας μπορούν να υποκαταστήσουν το στρατηγι
κό σχεδίασμά και τη διαχείριση. Έτσι, η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού για την ανά
πτυξη του κυνηγίου στην Ελλάδα ανάγκασε τις κυνηγετικές οργανώσεις να αναλάβουν
πρωτοβουλίες τόσο στο πεδίο της φύλαξης, όσο και στα επίπεδα της έρευνας, του
σχεδιασμού και της υλοποίησης διαχειριστικών σχεδίων.

8.4.2 Η ανάγκη νέων δράσεων για το κυνήγι
Οι ανάγκες για το κυνήγι στη Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και στην Ελλάδα γενικό
τερα, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
ο σε ανάγκες για την αντιμετώπιση του κινδύνου εξαφάνισης πληθυσμών θηραμάτων
σε περιφερειακό επίπεδο (λ.χ. κολχικός φασιανός) ή σε τοπικό επίπεδο (λ.χ. πεδινή
πέρδικα), και
ο σε ανάγκες αύξησης των πληθυσμών των θηραμάτων και συνάμα ανάπτυξης του
κυνηγίου και βελτίωσης της ποιότητάς του.
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Χωρίς την πραγματοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων αύξησης των απειλούμενων
πληθυσμών των θηραμάτων, το μοναδικό γονιδιακό απόθεμα των πληθυσμών τους
είναι ευάλωτο στην επίδραση των παραγόντων υποβάθμισης τους. Ο κίνδυνος ολοκλη
ρωτικής εξαφάνισης είναι μεγάλος σε τοπικό επίπεδο (Πίνακας 8.3). Έτσι δημιουργείται
άμεση και επιτακτική ανάγκη για την εφαρμογή της διαχείρισης του κυνηγίου και των
θηραμάτων σε τοπικό επίπεδο.
Οι αναγκαίες για το σκοπό αυτό δράσεις ξεφεύγουν από τα πλαίσια του παρόντος
βιβλίου. Ωστόσο, στη συνέχεια επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση των διαφορετικών
συστημάτων Θήρας για τα επιδημητικά θηράματα.
Πίνακας 8.3. Τα επιδημητικά θηράματα της Ελλάδας, η κυνηγετική τους διαχείριση και
οι σημαντικότερες απειλές των πληθυσμών τους
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8.4.3. Συστήματα Θήρας
Αιώνες πριν, ο Αριστοτέλης (384 - 322 π.Χ.) παρατήρησε πως: «όσο μεγαλύτερος είναι
ο αριθμός των ατόμων που κατέχουν από κοινού κάτι, τόσο αυτό τυγχάνει λιγότερης μέ
ριμνας». Η μέριμνα αυτή είναι ιδιαίτερα απαιτητική για το φυσικό πόρο που ονομάζεται
πληθυσμός επιδημητικού θηράματος. Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι: Ποιο είναι
το κατάλληλο σύστημα Θήρας που θα εξασφαλίσει τη «μέριμνα» αυτή;
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Οι διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν ανά περιοχή διαμορ
φώνουν διαφορετικά συστήματα Θήρας και διαφορετικούς κανονισμούς για τη διασφάλι
ση της αειφορικής κάρπωσης αλλά και της ποιότητας Θήρας. Με βάση τον ιδιοκτήτη του
θηράματος διακρίνονται τρία συστήματα Θήρας. Σ ε καθένα από αυτά το θήραμα ανήκει:
• στον κυνηγό μιας ευρείας γεωγραφικής περιοχής (εφαρμόζεται στην Ελλάδα και στις
περισσότερες περιοχές των ΗΠΑ),
® στον τοπικό κυνηγετικό σύλλογο (εφαρμόζεται κυρίως στην ανατολική Ευρώπη)
° στον ιδιοκτήτη της γης (εφαρμόζεται κυρίως στη δυτική Ευρώπη).
Το τρίτο σύστημα (στο εξής δυτικοευρωπαϊκό), δεν έχει ενδιαφέρον για την Ελλάδα
επειδή: α) οι ιδιωτικές εκτάσεις είναι μικρού εμβαδού, β) αντιτίθεται στην ελληνική θη
ρευτική φιλοσοφία, σύμφωνα με την οποία η Θήρα αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα και
σύμβολο ελευθερίας και γ) ο ιδιοκτήτης της γης έχει σε μεγάλο βαθμό αυτονομία στη
διαχείριση, κάτι το οποίο ενέχει κινδύνους για την πλούσια βιοποικιλότητα των ελληνι
κών οικοσυστημάτων.
Το πρώτο σύστημα (στο εξής ελληνοαμερικανικό) αναφέρεται ως «ελεύθερο παραδο
σιακό κυνήγι». Στο σύστημα αυτό ικανοποιείται η ανάγκη για διατήρηση της ελληνικής
θηρευτικής φιλοσοφίας, εμφανίζεται όμως, το πρόβλημα της «λιγότερης μέριμνας».
Στο δεύτερο σύστημα (στο εξής ανατολικοευρωπαϊκό) επικρατεί μια ενδιάμεση κατά
σταση. Την ελευθερία την απολαμβάνουν μόνο τα μέλη του τοπικού συλλόγου, συνάμα
όμως το κάθε μέλος συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη «μέριμνα» για τη διαχείριση του
θηράματος. Κυνηγοί από άλλες περιοχές μπορούν να επισκεφτούν τα κυνηγοτόπια του
συλλόγου μόνο μετά από πρόσκληση και καταβολή της ανάλογης οικονομικής εισφο
ράς για τη διαχείριση του θηράματος. Το σύστημα αυτό εξασφαλίζει μεν την αναγκαία
"μέριμνα", δεν παύει όμως να αντιτίθεται στο ελληνικό πολιτισμικό αγαθό του "ελεύθε
ρου παραδοσιακού κυνηγίου".
Συγκρίνοντας την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ, διαπιστώνε
ται πως αν και το σύστημα Θήρας είναι το ίδιο, οι Αμερικανοί, σε αρκετές περιπτώσεις,
απολαμβάνουν σε ικανοποιητικότερο βαθμό το κυνήγι σε σχέση με τους Έλληνες. Η
διαφορά αυτή θα πρέπει να αποδοθεί:
• Στο μεγαλύτερο εμβαδό των κυνηγοτόπων στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα οι πληθυσμοί
να δέχονται μικρότερη θηρευτική πίεση.
ο Στους λανθασμένους κανονισμούς Θήρας που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, όπως εί
ναι λ.χ. σι υπερβολικές και άσκοπες χωρικές απαγορεύσεις που συρρικνώνουν ακόμη
περισσότερο το ζωτικό χώρο και εντείνουν τη θηρευτική πίεση στα εναπομείναντα
πεδία, η επιτρεπόμενη θήρευση του θηλυκού φασιανού (π.χ. Ετήσια Ρυθμιστική Θή
ρας 2005 - 2006) κ.ά.
ο Στην ικανοποιητική στελέχωση και οργάνωση των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών
στις ΗΠΑ που επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση των πληθυσμών των θηραμάτων,
την προσαρμογή των κανονισμών Θήρας σύμφωνα με την κατάστασή τους (διάρκεια
κυνηγετικής περιόδου, όριο κάρπωσης) καθώς και τη λήψη άλλων κατάλληλων δια
χειριστικών μέτρων.
Από τις παραπάνω διαφορές της χώρας μας με τις Η.Π.Α., η πρώτη είναι φύσει αγε
φύρωτη, ενώ οι άλλες δύο κρίνονται, με βάση τη σημερινή ελληνική πραγματικότητα,
ως αγεφύρωτες τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον. Η λύση που απομένει, για τη διατή
ρηση της ελληνικής κυνηγετικής μας ταυτότητας και της παράλληλης ανάπτυξης της
αναγκαίας "μέριμνας", είναι η εξατομικευμένη προσέγγιση των προβλημάτων από τις
κυνηγετικές οργανώσεις με προώθηση διαχειριστικών μέτρων σύμφωνων με τις τοπι
κές ανάγκες και δυνατότητες, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τα επιδημητικά είδη.
Αυτή είναι η γραμμή που χάραξε η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος (ΚΣΕ) και ήδη
την υλοποιεί με γοργά βήματα, μεταφέροντας στην περιφέρεια κεντρικούς πόρους από

τις εισφορές των κυνηγών και χρηματοδοτώντας σύμφωνα με τις εκάστοτε τοπικές
ανάγκες, ποικίλες δράσεις καταμέτρησης πληθυσμών, βελτίωσης ενδιαιτημάτων, θηρο
φύλαξης κλπ. (βλέπε κεφ. 1.4.). Ένα επιπλέον όφελος από τις τοπικές αυτές δράσεις, στις
οποίες η συμμετοχή των επιτόπιων φορέων έχει αποφασιστική σημασία, θα είναι και η
"κατοχύρωση των κυνηγοτόπων".

8.4.4. Κατοχύρωση των κυνηγοτόπων
Οι κυνηγοί πρέπει να επιδιώκουν την κατοχύρωση της θηρευτικής αξίας κάθε περιοχής
στην οποία ασκείται το κυνήγι. Στη σύγχρονη εποχή της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών
πόρων η «επιβίωση» του κυνηγού εξαρτάται από την ικανότητά του να ανταγωνιστεί και να
διεκδικήσει «χώρο» από τους άλλους χρήστες της γης όπως είναι οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι και οι εργολάβοι. Πως μπορεί όμως να διεκδικηθεί «χώρος»;

8.4.4.1. Ιδιωτικές εκτάσεις
Οι ιδιωτικές εκτάσεις στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται κυρίως για γεωργική εκμετάλ
λευση. Η πρώτη επιτροπή για την άγρια πανίδα στις ΗΠΑ επεσήμανε ότι οι ιδιοκτήτες
γης πρέπει να αποζημιώνονται από το δημόσιο για την άγρια πανίδα που παράγουν
οι εκτάσεις τους. Χαρακτηριστικό είναι το σύνθημα που αναφέρει ο Benson: «Οταν η
πανίδα πληρώνει, η πανίδα μένει» (when w ildlife pays, wildlife stays). Η διαχείριση της
πανίδας στις ιδιωτικές εκτάσεις μπορεί να επιτευχθεί με τρεις τρόπους:
1) να αγοραστούν οι εκτάσεις,
2) να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες, άμεσα ή έμμεσα, και
3) να εκχωρηθεί στους ιδιοκτήτες το δικαίωμα «εκμετάλλευσης» της πανίδας.
Ο πρώτος τρόπος είναι εφικτός μόνο σε περιοχές που η γη έχει μικρό κόστος, ο δεύ
τερος τρόπος μπορεί να υλοποιηθεί παντού, ενώ ο τρίτος, δηλ. το «αγγλικό σύστημα»,
αντιτίθεται με την ελληνική κυνηγετική παράδοση και σκέψη. Συμπερασματικά, για τα
θηράματα στην Ελλάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως ο δεύτερος τρόπος, οπότε
έχουν μεγάλη σημασία σι εξελίξεις στον τρόπο καλλιέργειας των γεωργικών εκτάσεων
(επιδοτήσεις, αναδασμοί κλπ).
Το μέλλον των θηραμάτων στις γεωργικές περιοχές προδιαγράφεται ευοίωνο επειδή,
αν και μετά από καθυστέρηση δεκαετιών, η ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική στρέφεται
πλέον μακριά από την παραδοσιακή έμφαση στην παραγωγή τροφίμων. Σήμερα, η γε
ωργία έχει εισέλθει στην τέταρτη γεωργική επανάσταση, στην οποία ζητείται από τους
αγρότες να παράγουν, εκτός από γεωργικά προϊόντα, και «περιβαλλοντικά αγαθά». Έμ 
φαση δίνεται πλέον σε εναλλακτικές, λιγότερο εντατικές χρήσεις γης, όπως ο αγροτουρισμός και η Θήρα. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός είναι η δημιουργία συνθηκών στις οποίες
τα οφέλη από την πολλαπλή χρήση θα είναι περισσότερα από την εντατική χρήση.
Ένα παράδειγμα εφαρμογής έρχεται από την Ισπανία. Το αγροτικό σύστημα par
exoellence στην περιοχή La Mancha συνδυάζει γεωργία και διαχείριση μικρών θηραμά
των: Πέρδικες, αγριοκούνελα, σιτηρά, κρασί, ελιές και βοδινό κρέας είναι τα προϊόντα
της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Η οικονομία της La Mancha βασίζεται περισσότερο στη
Θήρα, επιτρέποντας στους αγρότες της να συμπληρώνουν έτσι το χαμηλό εισόδημά τους.

8.4.4.2. Δημόσιες εκτάσεις
Οι δημόσιες εκτάσεις καταλαμβάνονται κυρίως από λιβάδια, δάση και υγροτόπους.
Καίτοι οι εκτάσεις αυτές αποτελούν το 60% του συνολικού εμβαδού της χερσαίας επι
φάνειας της χώρας, το Ελληνικό κράτος δεν έχει φροντίσει ακόμα για την ουσιαστική
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αξιοποίηση και προστασία τους. Έτσι:
° στα λιβάδια εφαρμόζεται ανεξέλεγκτη βόσκηση,
° τα δάση των χαμηλών υψομέτρων δεν αξιοποιούνται στο βαθμό που θα έπρεπε και
απειλούνται από πυρκαγιές και καταπατήσεις, και
° τα δάση των μεγαλύτερων υψομέτρων διαχειρίζονται με κύριο σκοπό την παραγωγή
ξυλείας.
Στις δημόσιες εκτάσεις μπορεί να εξασφαλισθεί ευκολότερα «χώρος» για το κυνήγι,
σε σχέση με τις ιδιωτικές εκτάσεις. Η σχέση κόστους / οφέλους αναμένεται να είναι κα
λύτερη στις δημόσιες εκτάσεις, οπότε αυτές θα πρέπει να έχουν και την προτεραιότητα
στις επενδύσεις για το κυνήγι.

8.5. Η διαχείριση της θήρως to o
ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ
Δασολόγου Θηραματολόγου
Κυνηγετική διαχείριση ή θηραματική διαχειριστική είναι η τεχνική που ασχολείται με
τον σχεδίασμά και την εφαρμογή διαφόρων ενεργειών και παρεμβάσεων (διαχειριστι
κών μέτρων) στους θηραματικούς πληθυσμούς και στο περιβάλλον τους, με στόχο την
επίτευξη διαρκούς ετήσιας (αειφορικής) κυνηγετικής κάρπωσης. Για την επίτευξη του
στόχου αυτού εφαρμόζονται διαχειριστικά μέτρα τέτοια, ώστε η ετήσια κυνηγετική
κάρπωση να είναι αφενός μεν η μέγιστη δυνατή και αφετέρου κατά το δυνατόν σταθε
ρή από έτος σε έτος. Τα μέτρα αυτά διακρίνονται σε μέτρα προστασίας και διατήρησης
του αναπαραγωγικού δυναμικού των θηραματικών πληθυσμών, σε μέτρα διατήρησης
ή βελτίωσης των συνθηκών του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που
τους επηρεάζει, καθώς και σε μέτρα που ευνοούν την αρμονική συνύπαρξη των ανθρώ
πων και των θηραμάτων στο φυσικό περιβάλλον.
Ειδικότερα στην περίπτωση του αγριόχοιρου το αντικείμενο διαχείρισης είναι πάντα
ένας πληθυσμός αγριόχοιρων, ο οποίος διαβιεί σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική ενό
τητα (αγροδασόκτημα, δάσος, νομός, περιφέρεια ή ολόκληρη χώρα). Πρώτα λοιπόν
πρέπει να προσδιορίζουμε τον πληθυσμό που θα διαχειριστούμε και την έκταση πάνω
στην οποία κινείται ο πληθυσμός αυτός και εμείς. Στη συνέχεια πρέπει να καθοριστεί ο
διαχειριστικός στόχος, ο οποίος θα απαντήσει στο ερώτημα τι θέλουμε να κάνουμε αυ
τόν τον πληθυσμό. Να τον αυξήσουμε, να τον σταθεροποιήσουμε ή να τον μειώσουμε;
Αφού αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε, τότε θα καθορίσουμε τα αναγκαία διαχει
ριστικά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη μας τις βιολογικές απαιτήσεις και τη συμπεριφορά
του είδους, τους πιθανούς περιοριστικούς παράγοντες (φυσικούς και ανθρωπογενείς)
και το οικονομικό κόστος των ενεργειών και των παρεμβάσεων. Αφού σταθμίσουμε
τα παραπάνω και δούμε ότι μας συμφέρει να προχωρήσουμε στη λήψη μέτρων, τότε
αρχίζει ο σχεδιασμός των μέτρων κατά χώρο και χρόνο. Η κυνηγετική διαχείριση του
αγριόχοιρου που εφαρμόζεται διεθνώς ακολουθεί δύο κυρίως μεθόδους (μοντέλα), τη
διαχείριση μέσω της κάρπωσης (Α) και τη διευρυμένη διαχείριση (Β):

8.5.1. Διαχείριση μέσω της κάρπωσης
Το πρώτο μοντέλο επιτυγχάνει την επιθυμητή αύξηση ή μείωση του πληθυσμού με
μόνο διαχειριστικό μέτρο τη ρύθμιση της κυνηγετικής κάρπωσης (πόσα και τι φύλου

ή ηλικίας ζώα θηρεύουμε). Στόχος είναι η βελτίωση, η διατήρηση ή η υποβάθμιση του
αναπαραγωγικού δυναμικού. Για να εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο διαχείρισης πρέπει
εξαρχής να καθορίζεται η συνολική ετήσια κυνηγετική κάρπωση και η ποσοστιαία
σύνθεσή της ως προς την ηλικία, το φύλο και τα λοιπά χαρακτηριστικά των θηρευθέντων ζώων. Για το σκοπό αυτό πρέπει κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου να
γίνεται καταγραφή της κυνηγετικής κάρπωσης, ποσοτική και ποιοτική, από στοιχεία
που συλλέγονται είτε από τους ίδιους τους κυνηγούς με ερωτηματολόγιο είτε από τους
θηροφύλακες κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Από τα στοιχεία αυτά μπορούμε να δούμε
ποια είναι η συνολική κυνηγετική κάρπωση στην υπό διαχείριση περιοχή, ποιό είναι το
ποσοστό των θηρευθέντων ζώων έναντι των υπαρχόντων, ποια είναι η σύνθεση των
θηρευθέντων ως προς την ηλικία (ενήλικα / ανήλικα), ως προς το φύλο (αρσενικά /
θηλυκά), ως προς το βάρος (μεγάλα/μικρά), ως προς το αν υπάρχουν μεταξύ των θη
λυκών έγκυα ζώα και σε ποιο στάδιο κ.α. Από τα παραπάνω δεδομένα μπορούμε να
βγάλουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα, λ.χ.: Από την ηλικία και το φύλο βλέπουμε
πως επηρεάζεται το αναπαραγωγικό δυναμικό, από το βάρος ελέγχουμε την ποιότητα
του ενδιαιτήματος (τροφή κλπ) και την υγεία των ζώων, από τα τυχόν έγκυα βγάζουμε
συμπεράσματα για τη γεννητικότητα και την περίοδο αναπαραγωγής κλπ. Μόνον όταν
έχουμε στη διάθεσή μας τα στοιχεία αυτά μπορούμε να ρυθμίσουμε με επιτυχία τους
κανόνες του κυνηγίου, έτσι ώστε να οδηγηθούμε στο αρχικό μας στόχο, δηλαδή στην
αύξηση, τη σταθεροποίηση ή τη μείωση του πληθυσμού.
Παρακάτω θα δούμε σε ένα πρακτικό παράδειγμα τη μεγάλη σημασία της δυνατότη
τας αύξησης ή μείωσης του πληθυσμού του αγριόχοιρου με μόνο εργαλείο την ποιοτική
επιλογή στην κυνηγετική κάρπωση. Στην εικόνα που βλέπουμε φαίνεται παραστατικά
ο μηχανισμός αύξησης του πληθυσμού του αγριόχοιρου αν για τρία χρόνια δεν
χτυπάμε τα μεγάλα θηλυκά. Να πως εξηγείται: Έστω ότι σε μια περιοχή στο τέλος του
χειμώνα (λήξη του κυνηγίου) υπάρχει μια ενήλικη γουρούνα. Η γουρούνα αυτή την
ερχόμενη άνοιξη θα γεννήσει 6 γουρουνάκια (3 αρσενικά και 3 θηλυκά). Μπορούμε
λοιπόν να κυνηγήσουμε με δύο σενάρια: Στο πρώτο σενάριο δεν θα χτυπάμε τα μεγάλα
θηλυκά, στο δεύτερο σενάριο θα τα χτυπάμε. Έτσι το επόμενο φθινόπωρο για τον μεν
πρώτο σενάριο χτυπάμε 4 μικρά (2 αρσενικά και 2 θηλυκά), ενώ με το δεύτερο σενάριο
χτυπάμε τη μεγάλη γουρούνα και 3 μικρά (1 θηλυκό και 2 αρσενικά). Στο τέλος του
χειμώνα έχουμε στην περιοχή για το πρώτο σενάριο μια μεγάλη (ενήλικη) γουρούνα και
δυο μικρά (ένα αρσενικό και 1 θηλυκό), ενώ για το δεύτερο σενάριο μόνο 3 μικρά (2 θη
λυκά και 1 αρσενικό). Αυτό σημαίνει ότι την ερχόμενη άνοιξη, μετά τις γέννες, θα έχουμε
για το πρώτο σενάριο τη μεγάλη γουρούνα με τα 6 μικρά της (3 θηλυκά και 3 αρσενικά),
τα δυο μικρά αρσενικά του χειμώνα που έχουν γίνει έφηβοι καθώς και το μικρό θηλυκό
του χειμώνα, που έχει στο μεταξύ γεννήσει 3 μικρά (2 θηλυκά και 1 αρσενικό). Για το
δεύτερο σενάριο, οι δυο έφηβες πλέον θηλυκές έχουν γεννήσει από τρία μικρά και έτσι
υπάρχουν συνολικά 6 μικρά (3 αρσενικά και 3 θηλυκά) και ένας έφηβος κάπρος.
Με το κυνήγι το ερχόμενο φθινόπωρο με το πρώτο σενάριο χτυπάμε 8 μικρά (4 αρ
σενικά και 4 θηλυκά), ενώ με το δεύτερο σενάριο χτυπάμε όλα τα μεγάλα (τις 2 έφηβες
γουρούνες και το καπράκι) και τα 5 μικρά (3 αρσενικά και 2 θηλυκά). Έτσι στο τέλος του
χειμώνα (λήξη κυνηγίου) στην περιοχή έχουν μείνει με το πρώτο σενάριο μια μεγάλη
γουρούνα, μια έφ ηβη, ένα μικρό θηλυκό και ένα έφηβο καπρί, ενώ με το δεύτερο σενά
ριο έχει μείνει μόνο ένα μικρό θηλυκό.
Με τις γέννες της άνοιξης έχουμε για το πρώτο σενάριο 2 ενήλικες γουρούνες που
θα γεννήσουν από 6 μικρά, μια έφηβη που θα γεννήσει 3 (συνολική παραγωγή 9 μικρά)
και έναν κάπρο 3 ετών. Για το δεύτερο σενάριο έχουμε μόνο μια έφηβη γουρούνα που
θα γεννήσει μόνο 3 μικρά. Η διαφορά στη διαμόρφωση του πληθυσμού αλλά και στις
δυνατότητες περαιτέρω κάρπωσης είναι τεράστια.
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8.5.2. Διευρυμένη διαχείριση
Το δεύτερο μοντέλο διαχείρισης είναι συνθετότερο αλλά και πιο ολοκληρωμένο. Με
αυτό επιτυγχάνεται η ρύθμιση του πληθυσμού όχι μόνο μέσω της κυνηγετικής κάρπω
σης (ποσοτικής και ποιοτικής) και μέσω μιας σειράς άλλων ενεργειών και παρεμβάσεων
(διαχειριστικών μέτρων) που έχουν σχέση και με τον ίδιο τον πληθυσμό και με το περι
βάλλον του. Τα μέτρα αυτά είναι:

8.5.2.1 Γνώση της κατάστασης του πληθυσμού
Αυτό περιλαμβάνει α) Καταγραφή και ανάλυση της κυνηγετικής κάρπωσης, β) Απογραφή πληθυσμών και εκτιμήσεις πληθυσμών, γ) Μελέτη της συμπεριφοράς του είδους.
Για την καταγραφή και ανάλυση της κυνηγετικής κάρπωσης καθώς και για τον τρόπο δι
αχείρισης των πληθυσμών, μέσω αυτής, ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη
μέθοδο. Απογραφές και εκτιμήσεις των πληθυσμών του είδους γίνονται με τη μέθοδο
της σάρωσης δειγματοληπτικών επιφανειών ή με τη μέθοδο του μαρκαρίσματος και
επανασύλληψης. Μελέτη της συμπεριφοράς του είδους μπορεί να γίνει είτε μέσα από
την ανάλυση της κυνηγετικής κάρπωσης, είτε με μαρκάρισμα και επανασύλληψη είτε με
τη μέθοδο της ραδιοπαρακολούθησης.

8.5.2.2. Κανονισμοί στην άσκηση του κυνηγιού
Ο αγριόχοιρος είναι ζώο που αγαπά την ησυχία, γι' αυτό δεν πρέπει να κυνηγιέται
κάθε μέρα. Το καθημερινό κυνήγι αγχώνει τα ζώα με κίνδυνο να εγκαταλείψουν την
περιοχή ή να διασπαστεί το κοπάδι, που είναι ο σημαντικότερος κρίκος στην οικολογία
του είδους. Επίσης στην υπό διαχείριση περιοχή πρέπει να υπάρχει καλά σχεδιασμένο
δίκτυο απαγορευμένων για το κυνήγι περιοχών, όπου τα ζώα θα βρίσκουν ησυχία. Η
κυνηγετική παράδοση στη χώρα μας θέλει το κυνήγι αυτού του θηράματος ομαδικό.
Κυνηγιέται λοιπόν με τη μέθοδο της παγάνας με σκυλιά δίωξης. Το αρνητικό είναι ότι
ως μέσο θήρευσης χρησιμοποιείται το λειόκανο τυφέκιο με σφαιρίδια (δράμια). Έτσι,
πολλές φορές, κυρίως μεγάλα ζώα τραυματίζονται και υποκύπτουν στα τραύματά τους
πολύ αργότερα. Το κυνήγι αυτού του θηράματος πρέπει να γίνεται με ραβδωτό τυφέκιο
ή με λειόκανο αλλά με τον περιορισμό ότι αυτό θα χρησιμοποιεί πυρομαχικά με ένα
μόνο βλήμα (μονόβολο).

8.5.2.3. Βελτίωση του ενδιαιτήματος
Ο αγριόχοιρος είναι είδος παμφάγο και πολύ δυνατό. Συνεπώς δεν έχει μεγάλη ανά
γκη από βελτίωση του ενδιαιτήματος του όσον αφορά στην τροφή, εκτός από την πε
ρίπτωση ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών (εκτεταμένη χιονόπτωση). Έχει όμως
αυξημένες ανάγκες σε νερό, τόσο για να πίνει όσο και για να κάνει λασπόλουτρα που
τον απαλλάσουν από τα εξωπαράσιτα. Πρέπει λοιπόν από τον διαχειριστή να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για νερό.

8.5.2Α Λήψη μέτρων προστασίας του πληθυσμού από ανθρωπογενείς αιτίες
Η ορθή διαχείριση πρέπει να λαμβάνει μέριμνα για την προστασία των πληθυσμών
και από ανθρωπογενείς αιτίες. Σοβαρότερες τέτοιες αιτίες είναι η λαθροθήρα, ο υβριδι
σμός και η υποβάθμιση του φυσικού ενδιαιτήματος.Τα μέτρα είναι αντίστοιχα:
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° Καλή και οργανωμένη θηροφύλαξη, η οποία θα ελέγχει την εφαρμογή των κανόνων
άσκησης του κυνηγίου που αναφέραμε παραπάνω και θα συμβάλει στη συλλογή των
αναγκαίων πληροφοριών για τη λήψη διαχειριστικών αποφάσεων (στοιχεία κάρπω
σης, καταμετρήσεις κλπ)
* Απαγόρευση της ελεύθερης βοσκής οικόσιτων και ημιάγριων χοίρων. Η απελευθέρω
ση αγριόχοιρων τεχνητής εκτροφής επιτρέπεται να γίνεται μόνο μετά από αυστηρή
γενετική πιστοποίηση,
β Καταγγελία κάθε ενέργειας υποβάθμισης του ενδιαιτήματος από οποιονδήποτε τρίτο.

8.5.2.5. Λήψη μέτρων για τις ζημιές που προκαλεί ο πληθυσμός
o t i c ανθρώπινες δραστηριότητες
Ο αγριόχοιρος, στην προσπάθειά του να βρεί τροφή, επισκέπτεται συχνά αγροτικές
καλλιέργειες (σιτηρά, καλαμπόκι, κ.α.) και τα καταστρέφει ολοσχερώς. Πολλές φορές
προκαλεί καταστροφές ακόμη και σε περιβόλια ή κήπους. Στις περιπτώσεις αυτές
πρέπει ο διαχειριστής να προσπαθεί να αποτρέψει τα ζώα αυτά να επισκέπτονται τους
αγρούς, κάνοντας το δάσος διατροφικά πιο ελκυστικό γι' αυτά. Αυτό γίνεται με σπορές
διαφόρων φυτικών ειδών που προτιμούν, στα ξέφωτατου δάσους ή με τεχνητή διασπορά τροφής (π.χ. καλαμπόκι). Σημειώνεται ότι η διασπορά τροφής πρέπει να είναι αραιή
σε μεγάλη έκταση και όχι συγκεντρωμένη, έτσι ώστε να αναγκαστεί το ζώο σε αναζήτη
ση και κίνηση και όχι σε εκφυλισμένη τεχνητή διαδρομή που το καθιστά ευάλωτο.

8.5.2.6. Ανάλυση κόστους - οφέλους
Όπως βλέπουμε, το δεύτερο αυτό μοντέλο διαχείρισης περιέχει ενέργειες και πα
ρεμβάσεις οι οποίες έχουν κάποιο κόστος. Είναι λοιπόν σώφρον, πριν προβούμε στην
εφαρμογή τους, να αποτιμηθεί το όφελος που θα προκύψει ώστε το όλο εγχείρημα να
είναι συμφέρον.

8.5.3. Ο υβριδισμός του αγριόχοιρου και οι κίνδυνοι που εγκυμονεί
Οι φυσικοί πληθυσμοί των θηραμάτων διαθέτουν ένα ανεκτίμητης αξίας γενετικό υλι
κό, το οποίο δημιουργήθηκε μέσα από φυσικές επιλογές αιώνων και τους επιτρέπει να
επιβιώνουν, να προσαρμόζονται και να αντιστέκονται στις αλλαγές των συνθηκών του
περιβάλλοντος. Κάθε τεχνητή νόθευση αυτού του γενετικού υλικού επιφέρει γενετική
μόλυνση στους πληθυσμούς του είδους, με ιδιαίτερα δυσμενείς συνέπειες. Ας δούμε
πρακτικά τι σημαίνει αυτό στην περίπτωση του αγριόχοιρου.
Ο αγριόχοιρος της Δυτικής Ηπειρωτικής Ευρώπης, δηλ. το υποείδος Sus scrofa sorofa,
διαθέτει 36 ζεύγη χρωμοσωμάτων. Αντίθετα ο αγριόχοιρος της Κορσικής, της Β. Αφρι
κής, κάποια υποείδη της Ρωσίας και της Ασίας και επίσης ο οικόσιτσς χοίρος διαθέτουν
38 ζεύγη χρωμοσωμάτων. Αυτά τα υποείδη του αγριόχοιρου καθώς και ο οικόσιτος
χοίρος μπορούν να διασταυρωθούν με τον αγριόχοιρο της Δυτικής Ηπειρωτικής Ευρώ
πης και να δώσουν γόνιμα υβρίδια. Ειδικότερα ο αγριόχοιρος της Δυτικής Ηπειρωτικής
Ευρώπης, διασταυρούμενος με τον οικόσιτο χοίρο, δίνει υβρίδια που διαθέτουν 3 6 ,37 ή
38 ζεύγη χρωμοσωμάτων. Τονίζεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι τα υβρίδια αυτά είναι γόνι
μα, διότι σε πολλές περιπτώσεις διασταυρώσεων άλλων ειδών τα παραγόμενα υβρίδια
είναι άγονα, όπως π.χ. το μουλάρι (γάιδαρος X άλογο).
Βέβαια εκτός από τη μεγάλη διαφορά στον γενότυπο, λόγω διαφορετικού αριθμού
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χρωμοσωμάτων, τα υβρίδια παρουσιάζουν και φαινοτυπικές διαφορές. Αυτό συμβαίνει
κυρίως στα υβρίδια της πρώτης γενιάς, διότι στις μετέπειτα γενεές οι διαφορές αυτές
τείνουν να αμβλυνθούν, η νόθευση όμως του γενότυπου παραμένει. Έτσι σ' έναν πλη
θυσμό υβριδίων θα δούμε μεν τα τυπικά χαρακτηριστικά του καθαρόαιμου να υπερι
σχύουν, αλλά ανάμεσα στα ζώα αυτά κάποια θα έχουν περιστραμμένη ουρά, αυτιά με
τάση να πέφτουν, λευκωπά άκρα, «ξεπλυμένο» χρώμα καφετί κλπ, φτωχό τρίχωμα, γου
ρουνόπουλα χωρίς επιμήκεις ρίγες, κάπρους που οι χαυλιόδοντές τους δεν εφάπτονται
απόλυτα όταν κλείνει το στόμα κ.α.

8.5.3.1. Ποιά είναι, πρακτικά, τα προβλήματα της γενετικής μόλυνσης

του πληθυσμού του αγριόχοιρου;
® Αισθητική υποβάθμιση των ζώων. Φανταστείτε να τριγυρνούν στα δάση της πατρίδας μας
γουρούνια παρδαλά, με μισοπεσμένα αυτιά, με περιστραμμένη ουρά, υπέρβαρα κλπ.
• Μείωση επιβιωσιμότητας. Έρευνες που έκαναν Γάλλοι επιστήμονες έδειξαν ότι τα
υβρίδια του αγριόχοιρου με τον οικόσιτο χοίρο έχουν μειωμένο χώρο στο κρανίο για
τον εγκέφαλο, πράγμα που σημαίνει λιγότερη ευφυΐα, άρα μειωμένη επιβιωσιμότητα
έναντι φυσικών εχθρών και αντιξοοτήτων. Επίσης έδειξαν ότι έχουν μειωμένη οσφρη
τική ικανότητα, άρα μειωμένη δυνατότητα λήψης τροφής. Μακροχρόνια λοιπόν, όταν
ο υβριδισμός συνεχίζεται, ο φυσικός πληθυσμός οδηγείται σε εκφυλισμό με όλες τις
συνέπειες που αυτό συνεπάγεται.
• Μειωμένη αντοχή σε αρρώστιες, από τη στιγμή που μπαίνει μέσα τους το αίμα του
οικόσιτου χοίρου.
Από τα παραπάνω φαίνεται, λοιπόν, το μέγεθος του εγκλήματος που συντελείται στην
Ελληνική ύπαιθρο από τον υβριδισμό του αγριόχοιρου.

8.5.3.2. Με ποιόν τρόπο γίνεται ο υβριδισμός του αγριόχοιρου στη χώρα μας:
Από τις διασταυρώσεις των
οικόσιτων χοίρων ελευθέρας βοσκής ή των υβριδίων ελευθέρας
βοσκής (ημιάγρια) με τους καθα
ρόαιμους αγριόχοιρους οι οποίοι
ενδιαιτώνται στους φυσικούς βο
σκοτόπους, όπου βρίσκονται και
οι μονάδες «ημιάγριων» χοίρων.
• Από την «εξαγρίωση» και εγκα
τάλειψη της μονάδας των υβρι
δίων ελευθέρας βοσκής (ημιά
γριων), κυρίως των αρσενικών
και τη μετέπειτα διασταύρωσή
τους με τους καθαρόαιμους αγριόχοιρους, και
• Από την απελευθέρωση υβριδίων

8.5.3.3. Γιατίγίνονται όλα αυτά;
Αφ' ενός διότι η εκτροφή «ημιάγριων» χοίρων ελευθέρας βοσκής επιδοτείται από τις Δ/
νσεις Γεωργίας και αφ' ετέρου διότι οι τεχνητά εκτρεφόμενοι αγριόχοιροι είναι ως επί το πλείστον υβρίδια. Τα υβρίδια αυτά είναι παραγωγικότερα σε καθαρό βάρος από τα καθαρόαιμα,
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η δε ανεύρεση καθαρόαιμων γεννητόρων είναι δύσκολη αφού η σύλληψη αγρίων ζώων από
ιδιώτες απαγορεύεται. Επίσης η τεχνητή εκτροφή του καθαρόαιμου αγριόχοιρου είναι δύσκο
λη και εν πολλοίς ασύμφορη, διότι το ζώο αυτό έχει ιδιότροπη βιολογία αναπαραγωγής.
Πρόσφατα εντάχθηκε και η εκτατική (ελεύθερη) εκτροφή οικόσιτων χοίρων στην
«βιολογική κτηνοτροφία» και μάλιστα επιδοτείται από το ΕΠΑΑ 2000 - 2006. Στις
υποχρεώσεις του κτηνοτρόφου που επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα δεν περι
λαμβάνεται η διατήρηση της μονάδας του σε περιφραγμένη έκταση, ενώ υποχρεούται
να διαθέτει βοσκότοπο αρκετά μεγάλης έκτασης. Υπό το πρίσμα των όσων εκτέθηκαν
κρίνεται εντελώς απαράδεκτο η ίδια η πολιτεία να χρηματοδοτεί μια ενέργεια (την ελεύ
θερη βοσκή χοίρων), η οποία προκαλεί γενετική υποβάθμιση - εκφυλισμό (μόλυνση) σ'
ολόκληρο τον πληθυσμό ενός είδους της άγριας πανίδας (του αγριόχοιρου), που από
περιβαλλοντική άποψη είναι διαδικασία μη αντιστρεπτή. Και μάλιστα να την κατατάσ
σει στη βιολογική κτηνοτροφία, ενώ σ' αυτήν πρέπει να κατατάσσονται αποκλειστικά
εκτροφές που από την πρακτική τους δεν βλάπτουν το περιβάλλον.

8.5.3.4. Και τι πρέπει να γίνει:
° Οι κυνηγετικοί σύλλογοι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όταν απελευθερώ
νουν αγριόχοιρους και να ζητούν πιστοποιητικά καθαροαιμίας από τον εκτροφέα.
Επίσης στο εκτροφείο να ρίχνουν μια ματιά στην μορφολογία των γεννητόρων, μή
πως εντοπίσουν φαινοτυπικά σημάδια υβριδισμού.
° Το επιστημονικό προσωπικό των κυνηγετικών οργανώσεων πρέπει να προβαίνει σε
υποχρεωτικό δειγματοληπτικό έλεγχο της καθαροαιμίας των αγορασθέντων αγρι
όχοιρων που πρόκειται να απελευθερωθούν. Για να γίνει αυτό αρκεί η λήψη 10 ml
αίματος από κάθε ζώο και η συνεργασία με ένα εργαστήριο κυττογενετικής κάποιας
Κτηνιατρικής Σχολής για την ανάλυση του καρυοτύπου.
° Να απαγορευθεί η ελεύθερη βόσκηση υβριδίων αγριόχοιρου (ημιάγριων) και οικόσιτου χοίρου. Ως αντιστάθμισμα θα πρέπει να παραχωρείται στους εκτροφείς κατά χρή
ση δασική έκταση - βοσκότοπος, εμβαδού αναλόγουτης δυναμικότητας της μονάδας
(ΚΥΑ 568/125347/20-1-2004), όπως σε ανάλογες περιπτώσεις παραχωρείται έκταση
για εγκαταστάσεις ποιμνιοστασίων, πτηνοτροφείων κλπ, την οποία θα υποχρεώνο
νται να περιφράξουν.
ο Ως ύστατη λύση θα πρέπει οι κυνηγετικές οργανώσεις να παραπέμψουν το θέμα στη
δικαιοσύνη.
Εξηγούνται κάποιοι όροι της Γενετικής για την καλύτερη κατανόηση των όσων εκτέ
θηκαν. Ακολούθως:
Γονίδιο είναι μια μονάδα κληρονομικότητας που ελέγχει κάποιο χαρακτηριστικό του
οργανισμού.
Χρω μόσω μα είναι ο φορέας στον οποίο βρίσκονται κατά κανόνα τα γονίδια. Τα
χρωμοσώματα βρίσκονται στους πυρήνες των κυττάρων των οργανισμών και πολλοί
απ' αυτούς είναι διπλοειδείς, δηλαδή οι πυρήνες τους περιέχουν δύο σειρές χρωμοσω
μάτων (ζεύγη).
Κ υττο γενετική είναι η επιστήμη που μελετά την κληρονομικότητα σε σχέση με τα
κύτταρα.
Καρυότυπ ος είναι η συγκεκριμένη χρωμοσωμική συγκρότηση ενός ατόμου ή ομά
δας συγγενών ατόμων, η οποία προσδιορίζεται από το μήκος των χρωμοσωμάτων, τη
μορφολογία τους και τον αριθμό τους.
Φ αινότυπος είναι η εξωτερική εμφάνιση ενός ατόμου.
Γενότυπος είναι η γενετική σύσταση ενός ατόμου.
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8 .6 .

Βελτίωση ενδίαιτη μάτων
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ ΓΚ Α Ζ ΙΟ Υ
Δασολόγου Θηραματολόγου

Η βελτίωση ενδιαιτημάτων είναι ένα από τα σημαντικότερα διαχειριστικά μέτρα για
την αναβάθμιση των πληθυσμών των θηραματικών ειδών. Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο
από τις κυνηγετικές οργανώσεις
όσο και από ομάδες κυνηγών ή
μεμονωμένα άτομα. Οι κυριότε
ρες δράσεις ενός προγράμματος
βελτίωσης ενδιαιτημάτων μπορεί
να είναι οι παρακάτω:
1. Ενοικίαση - καλλιέργεια
αγρών: Είναι από τις σημαντικότε
ρες δράσεις και περιλαμβάνει την
ενοικίαση ή παραχώρηση αγρών
από τους ιδιοκτήτες (ιδιώτες, δή
μοι ή κοινότητες, δημόσιο) και την
καλλιέργειά τους. Ειδικότερα περι
λαμβάνει την αγορά σπόρων, το
όργωμα, τη σπορά και την παρα
μονή της παραγωγής αθέριστης,
μέχρι την προσυμφωνημένη ημε
ρομηνία. Στους αγρούς που χρη
σιμοποιούνται στο πρόγραμμα
δεν εφαρμόζονται αγροχημικά και
λιπάσματα. Από τις σπορές, μετα
ξύ άλλων, ευνοούνται ο αγριόχοι
ρος, ο λαγός και το τρυγόνι.
2 . Φυτεύσεις καρποφόρων
δασικών δέντρων: Δέντρα που
καρποφορούν το χειμώνα, όπως
καστανιές και κυδωνιές, αποτε
λούν σημαντική πηγή τροφής για
τα ζώα στην πιο δύσκολη εποχή
του έτους. Οι υπεύθυνοι των δασι
κών φυτωρίων είναι πρόθυμοι να
συνεργαστούν με τους κυνηγούς
και να κατευθύνουν την παραγω
γή τους προς ικανοποίηση των
αναγκών τους, με δεδομένο ότι
υπάρχει πρόβλημα στη διάθεση
των δέντρων. Η φύτευση καρπο
φόρων δέντρων ευνοεί κυρίως
τον αγριόχοιρο.
157

3. Δ ημιουργία φ υτοφ ρακτώ ν: Οι φυτοφράκτες είναι σειρές θάμνων που περι
βάλλουν αγρούς και λιβάδια. Αποτελούν χώρο κάλυψης, τροφοληψίας σε περίπτωση
παγετού, φωλεοποίησης για πολλά θηραματικά είδη και βελτιώνουν την ποιότητα των
αγρολιβαδικών οικοσυστημάτων. Στον Οδηγό Βελτίωσης Ενδιαιτημάτων της ΚΟΜΑΟ
(έκδοση 1996), περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος εγκατάστασής τους. Οι φυτοφράκτες
ευνοούν το λαγό, τα εδαφόβια πουλιά (μπεκάτσα, πεδινή πέρδικα), τις τσίχλες και τα
κοτσύφια.
4. Εμβο λια σ μ οί: Η παραγωγικότητα πολλών δέντρων αυξάνεται σημαντικά με τον
εμβολιασμό τους. Τα οφέλη από
αυτή τη διαδικασία είναι ίδια με
αυτά των φυτεύσεων καρποφό
ρων δέντρων.
5. Ρίψη τρ οφ ής: Κατά τη
διάρκεια του χειμώνα, που η
δυνατότητα εύρεσης τροφής για
τα θηράματα μειώνονται, η ρίψη
τροφής (καλαμπόκι, τριφύλλι κ.α.),
τα βοηθά να επιβιώσουν. Από τη
ρίψη τροφής ευνοούνται τα υδρό
βια, ο αγριόχοιρος κλπ.
6. Π ερ ιφ ρ άξεις: Πολλές από τις
παραπάνω εργασίες υλοποιούνται σε περιοχές που ασκείται βόσκηση και απαιτείται
προστασία τους από τα κοπάδια. Οι περιφράξεις είναι αρκετά δαπανηρές και κατά την
τοποθέτησή τους πρέπει να τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται επίσης στον Οδηγό Βελτίωσης.
7. Κατασκευή ποτιστρώ ν: Η έλλειψη νερού αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για
την παρουσία των θηραμάτων σε ορισμένες περιοχές κατά τους θερινούς μήνες. Η
κατασκευή ποτιστρών και υδρομαστεύσεων είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο που
μπορεί να ληφθεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευνοούνται όλα τα θηράματα.
8. Συντήρ ηση και κα τασκευή πυρήνω ν π ρ ο σ α ρ μο γή ς θηραματικώ ν ειδώ ν, σ ύ μ 
φωνα με τον Ο δηγό Β ελτίω σ η ς τη ς ΚΟΜΑΘ (1 9 9 6 ).
Εκτός των παραπάνω, είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν και άλλες ενέργειες. Η
εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων έχει θετικές επιδράσεις στους πληθυσμούς πολλών
ειδών άγριων ζώων, πέραν των θηραματικών. Επίσης η εκ των πραγμάτων αναγκαία βι
ολογική καλλιέργεια, που εφαρμόζεται χωρίς αγροχημικά και λιπάσματα, έχει ποικίλες
θετικές συνέπειες και σταδιακά μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική μορφή καλλιέργειας
σε αγροτικές περιοχές.
Ενδεχόμενη συνεργασία με τη δασική υπηρεσία καθώς και με γεωργούς και γεωπό
νους, θα διευκόλυνε τη διαδικασία εύρεσης και αξιοποίησης γης και θα επέφερε ακόμη
καλύτερα αποτελέσματα, όχι μόνο στην πανίδα, αλλά ευρύτερα στα δασικά και αγρολιβαδικά οικοσυστήματα της χώρας.
Η βελτίωση ενδιαιτημάτων αποτελεί, πέραν όλων των άλλων, και βασική προϋπόθε
ση πριν τη διαδικασία απελευθέρωσης θηραμάτων, όπου βέβαια η τελευταία κρίνεται
επιβεβλημένη. Σε πολλές περιπτώσεις η απελευθέρωση θηραματικών ειδών, έστω κι αν

αυτά είναι υγιή και γενετικά ταυτοποιημένα, δεν αποδίδει τα αναμενόμενα γιατί δεν έχει
«προετοιμαστεί» κατάλληλα το ενδιαίτημα που θα τα φιλοξενήσει. Τα παραπάνω πρέπει
να γίνουν κατανοητά από το σύνολο των Ελλήνων κυνηγών στα πλαίσια της διαμόρφω
σης της κυνηγετικής τους συνείδησης.
Πολλοί Κυνηγετικοί Σύλλογοι ετοιμάζουν και διανέμουν στα μέλη τους σακουλάκια
με μείγματα σπόρων φυτών, που είναι κατάλληλα για διάφορα είδη θηραμάτων. Ο
Κυνηγετικός Σύλλογος Δράμας για παράδειγμα, μαζί με το σακουλάκι χορηγεί και τις
παρακάτω έγγραφες συμβουλές για καλύτερα αποτελέσματα:
«Συνάδελφε κυνηγέ,
Το σακουλάκι αυτό περιέχει μείγμα από σπόρους διαφόρων φυτών τα οποία δίνουν
πολύτιμη τροφή στο λαγό και την πετροπέρδικα και επιπλέον προσελκύουν τα έντομα,
που είναι πολύτιμη τροφή για τα μικρά περδικόπουλα.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Η ποσότητα αυτή του σπόρου,
φθάνει για να καλύψει επιφάνεια
γης ίση με 10 τετραγ. μέτρα δηλ.
ένα τετράγωνο 3,5 X 3 μέτρα. Μια
υγρή μέρα του Σεπτέμβρη ή του
Οκτώβρη που θα πας στο κυνήγι,
πάρε το σακουλάκι μαζί σου. Διά
λεξε ένα κοίλωμα του εδάφους
(μια γούβα, ένα παλιό μαντρί κλπ)
που συγκρατείτο χώμα. Χάραξε με
ένα ξύλο ή άλλο αιχμηρό αντικεί
μενο γραμμές, που θα απέχουν με
ταξύ τους 10 εκατοστά. Ρίξε μέσα
στις γραμμές τον σπόρο και πάτησε τον με το πόδι σου για να θαφτεί στο χώμα.
Οι σπορές αυτές θα βοηθήσουν πολύ το θήραμα και αποτελούν σημαντικό περιβαλ
λοντικό έργο.
Προσοχή! Μετά τη χρήση, το ναύλον μη το πετάς στο περιβάλλον!»
Κι εσύ μπορείς να ρίξεις λίγους σπόρους ή να φυτέψεις ένα καρύδι ή ένα κάστα
νο στο σημείο που θα κολατσίσεις. Να είσαι σίγουρος ότι αν όλοι κάνουμε το
ίδιο σε λίγα χρόνια θα χαίρεσαι πολύ περισσότερο το κυνήγι σου.
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9.

Ότι πρέπει να γνωρίζετε για τον κυνηγετικό σκύλο
ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

9.1. Το κυνοστάσιο
Ένα κυνοστάσιο μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, αναλόγως των χρημάτων
που μπορούμε να διαθέσουμε. Μπορεί να είναι χτιστό με τούβλα, τσιμεντόλιθους ή
Alfablock, να είναι περασμένο με σοβά ή τσιμεντοκονία, να έχει πλακάκια στους τοί
χους μέχρι εκεί που πατάει ο σκύλος όταν είναι όρθιος, να έχει μόνωση κ.λπ. Παράλ
ληλα διατίθενται και έτοιμες ξύλινες ή μεταλλικές κατασκευές, με ή χωρίς μόνωση, ή
και τυποποιημένα κυνοστάσια, με ή χωρίς προαύλιο, σε πολλούς τύπους, για έναν ή
περισσότερους σκύλους.
Σε γενικές γραμμές ένα κλειστό δωματιάκι 170x200 εκατοστά, με παράθυρο και
σήτα για τα κουνούπια και τις σκνίπες, και μια μικρή σιδερένια πόρτα στο ύψος ενός
ανθρώπου, στο κάτω μέρος της οποίας θα υπάρχει πορτάκι για να μπαινοβγαίνει ο σκύ
λος στον προαύλιο χώρο του (με διαστάσεις 200x300 εκ.), είναι ικανοποιητικά για ένα
ζευγάρι σκύλων.
Η σκεπή πρέπει να καλύπτει σπίτι και προαύλιο. Το μέρος της που σκεπάζει το σπίτι
πρέπει να είναι καλά «ταβανωμένο», για να μην μπαίνουν κουνούπια, και να εξέχει τόσο
ώστε να προστατεύει το προαύλιο από τον ήλιο ή τη βροχή. Το χώρισμα του προαυλίου
από την υπόλοιπη αυλή καθώς και τα χωρίσματα μεταξύ δύο κουμασιών μπορούν να
γίνουν με πλέγμα 5x10 (όχι απλό συρματόπλεγμα όπου μπορεί να μπλεχτεί πόδι ή νύχι)
ή κάθετες βέργες. Σ ε περίπτωση που δεν θέλουμε ο ένας σκύλος να έχει επαφή με τον
άλλο, το χώρισμα μπορεί να γίνει με τοίχο, πλαισιωμένη λαμαρίνα, τσιμεντοσανίδες ή
ξυλοκατασκευή. Μέσα στο δωματιάκι μπορούμε να φτιάξουμε σταθερή στρωμνή (παλέτα, πλαίσιο μεταλλικό και ύφασμα) ή καλύτερα με μεντεσέ στον τοίχο (σαν πάγκος)
για να καθαρίζουμε εύκολα από κάτω. Πιο φθηνή κατασκευή, χωρίς πρόσβαση από τα
έντομα, είναι μια απλή περίφραξη για κάθε σκύλο, όπου στην πιο απάγκια μεριά και
πάνω σε βάση 10-15 εκ. (για να αποφεύγουμε την υγρασία) βάζουμε ένα σπιτάκι ξύλινο
ή πλαστικό και, πιο ψηλά, ένα μεγαλύτερο στέγαστρο.
Μεγάλη σημασία έχειτο στέγαστρο. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις υψηλές θερμο
κρασίες (κίνδυνος θερμοπληξίας) και στη συνεχή έκθεση σε υγρασία. Αν βάλουμε μόνο
λαμαρίνα, το καλοκαίρι θα είναι «φούρνος» από κάτω. Αρκεί πάνω από τη λαμαρίνα να
ρίξουμε καλάμια με τα φύλλα τους ή κάτι ανάλογο. Ικανοποιητική προστασία, επίσης,
παρέχει η λευκή μπογιά.
Για το δάπεδο του προαυλίου και του κυνοστασίου υπάρχουν αρκετές λύσεις. Η επι
λογή εξαρτάται από το πού θα στηθεί ο χώρος, από το αν πρόκειται για έναν ή περισ
σότερους σκύλους, από το αν το ζώο είναι μεγαλόσωμο ή μικρόσωμο και φυσικά από
το κόστος. Ειδικότερα:
Βιομηχανικό δάπεδο ή πλάκες βιομηχανικού δαπέδου (αυτό που έχουν τα σύγχρονα
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βενζινάδικα): Είναι αντιολισθητικό
κι επομένως δεν δημιουργεί προ
βλήματα
στους
προσαγωγούς,
οπότε δεν έχουμε το φαινόμενο
των «ξύλινων» σκελών. Είναι λείο, γι'
αυτό καθαρίζεται και απολυμαίνεται
εύκολα. Με κατάλληλη αποχέτευση
στεγνώνει γρήγορα. Αντιθέτως,
όπως όλα τα σκληρά δάπεδα, μπο
ρεί να προκαλέσει προβλήματα
στους τένοντες και κακώσεις στις
φάλαγγες, στα μετατάρσια και τα
μετακάρπια, κυρίως σε νεαρούς
υπερκινητικούς σκύλους που συνηθίζουν να χοροπηδάνε. Επειδή η κατασκευή του
γίνεται με ειδικό εργαλείο (έλικα), δεν ενδείκνυται για λίγα τετραγωνικά. Πρόκειται για
ακριβές κατασκευή.
Αντιολισθητικές πλάκες πεζοδρομίου: Συγκεντρώνει τα ίδια πλεονεκτήματα που έχου
με ήδη αναφέρει, ενώ είναι και αρκετά φθηνότερες. Είναι όμως πορώδεις και «ποτίζουν»
με ούρα, ενώ δύσκολα απομακρύνονται οι ακαθαρσίες.
Τσιμεντοκονία (επίχρισμα άμμου θαλάσσης με τσιμέντο πάνω από το μπετό): Είναι αρκε
τά αντιολισθητικό, ενώ αν προσθέσεις άμμο γρανίτη θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Στα
μειονεκτήματα του ότι λειτουργεί σαν γυαλόχαρτο στα πέλματα, ενώ καθαρίζει πολύ
δύσκολα. Σημειώ νουμε πως όλα τα παραπάνω δάπεδα το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα ζε
στά αν δεν διαθέτουν στέγαστρο.
Γαρμπίλι: Είναι πολύ καλό για τα πέλματα και γενικώς για τα πόδια, ιδιαίτερα για τα
κουτάβια και τους σκύλους σε ανάπτυξη. Στραγγίζει τα ούρα και τη βροχή, είναι δρο
σερό το καλοκαίρι και το κόστος του είναι χαμηλό. Από την άλλη, το καθάρισμα είναι
δύσκολο, ενώ χρειάζεται αντικατάσταση ανά περιόδους.
Ποταμίσια άμμος: Τη χρησιμοποιούν πολύ στην Αγγλία. Στα «υπέρ» της το γεγονός
ότι δεν είναι όπως εκείνη της θαλάσσης, γι' αυτό δεν ενοχλεί τα μάτια, δεν εισπνέεται
και δεν εισχωρεί στο τρίχωμα. Είναι αρκετά στραγγιστική, ιδίως αν υπάρχει υπόστρωμα
κροκάλας (μεγάλο βότσαλο). Τέλος, οι ακαθαρσίες καθαρίζονται εύκολα, ενώ δεν πυ
ρώνει το καλοκαίρι. Χρειάζεται, όμως, αλλαγή από καιρού σε καιρό, ενώ τη βρίσκουμε
πιο δύσκολα.
Γκαζόν: Υπάρχουν ποικιλίες που αντέχουν το πολύ πάτημα και τα ούρα. Προϋποθέτει
μεγάλο χώρο (π.χ. στον κήπο). Είναι πολύ καλό για τα πόδια, δροσερό, καθαρίζει εύκο
λα, στραγγίζει αρκετά αν υπάρχει υποδομή και αποτελεί ωραίο περιβάλλον για όλους.
Στον αντίποδα, απαιτεί τη συνήθη συντήρηση του γκαζόν, μαζεύει σκνίπες και κουνού
πια όπως όλες οι πρασινάδες και τα φυτά, ενώ μουσκεύει τους μακρύτριχους κυρίως
σκύλους, αν δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή.
Υπάρχουν επίσης ρητίνες ή συνδυασμοί ρητινών και ειδικών χρωμάτων, που αδιαβροχοποιούν το τσιμέντο και το κάνουν αντιολισθητικό. Η εφαρμογή γίνεται από ειδικά
συνεργεία, κυρίως σε αποθηκευτικούς χώρους.
Η μόνιμη παροχή νερού είναι αναγκαία για την καθαριότητα του χώρου και των
σκευών. Το ίδιο συμβαίνει και με την ηλεκτροδότηση, έστω με μια μπαλαντέζα, καθώς
εκτός από φωτισμό για ενδεχόμενη νυχτερινή επίσκεψή μας εκεί, είναι απαραίτητη και
για τα ηλεκτρικά εντομοαπωθητικά που χρειάζονται ιδίως για την αποφυγή προσβολής
των ζώων από διάφορα νοσήματα (λ.χ λεϊσμανίαση) καθώς και για τη θέρμανση των
νεογέννητων.
Τα ανοξείδωτα μπολ για φαί και νερό είναι τα πιο υγιεινά και καθαρίζονται εύκολα.
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Υπάρχουν πιπίλες νερού για σκύλους που βιδώνουν στη βρύση, οι οποίες σας απαλ
λάσσουν από την έννοια μήπως ο σκύλος αναποδογυρίσει το νερό του. Σ ε περίπτωση
βραχείας απουσίας μας (λ.χ. για Σαββατοκύριακο) τη λύση μπορούν να δώσουν οι δια
τιθέμενες στο εμπόριο, σε μεγάλη ποικιλία, ταΐστρες και ποτίστρες.
Τέλος, όσο καλό κυνοστάσιο με προαύλιο κι αν κατασκευάσουμε, δεν πρέπει να ξε
χνάμε ότι οι σκύλοι -και μάλιστα οι κυνηγετικοί- χρειάζονται συχνή και τακτική έξοδο
για άσκηση, για τις φυσικές ανάγκες τους (καλό είναι να μάθουν να λερώνουν έξω) αλλά,
κυρίως, για να έχουν επαφή μαζί μας.

9.2. Η επιλογή κυνηγετικού σκύλου
Προτού επιλέξουμε τη φυλή του σκύλου που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα μας σ υ
ντροφεύει πολλά χρόνια στα κυνήγια μας, θα πρέπει να σκεφτούμε. Τι θηράματα προ
τιμάμε; Πως μας αρέσει να κυνηγάμε; Θέλουμε πουλόσκυλο γρήγορο ή αργό; Κοντινό
ή να ανοίγεται; Το λαγόσκυλό μας θέλουμε να καταδιώκει ή να πηγαίνει «καβάλα»; Σ ε τι
εδάφη κυνηγάμε συνήθως; Έχουμε χώρο και αυτοκίνητο για μεγαλόσωμους σκύλους;
Αν με ειλικρίνεια καταγράψουμε σε ένα χαρτί τα «πρέπει» και τα «θέλω» μας και τα
ταιριάξουμε τον σκύλο που τα ικανοποιεί, δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε αν διαπιστώ
σουμε πως ο υποτιθέμενος «σκύλος των ονείρων μας» τελικά δεν κάνει για μας. Προτού
καταλήξουμε, δεν θα πρέπει να αρκεσθούμε μόνο σε όσα έχουμε ακούσει γι αυτές τις
φυλές.
Θα πρέπει να διαβάσουμε μερικά βιβλία για τα προσόντα, τις ιδιαιτερότητες και τις
απαιτήσεις της κάθε φυλής. Να επιδιώξουμε να δούμε αρκετές φορές πως κυνηγά ένας
καλός εκπρόσωπος της φυλής. Η επαφή με τον όμιλο της φυλής και με γνωστούς εκτροφείς θα μας βοηθήσει να μάθουμε τα μικρά μυστικά της.

9.2.1. Αρσενικό ή θηλυκό;
Κάθε φύλο έχει τα υπέρ και τα κατά του. Το γενετικό σύστημα των θηλυκών είναι πιο
πολύπλοκο από εκείνο των αρσενικών και κατά συνέπεια ευπαθέστερο σε ασθένειες.
Κατά την «περίοδο» η σκύλα τίθεται εκτός κυνηγίου, αν ζει μέσα στο σπίτι λερώνει, ενώ
αν υπάρχουν και αρσενικά πρέπει να προσέχουμε συνεχώς για ανεπιθύμητο ζευγάρω
μα. Από την άλλη συνήθως τα θηλυκά «ωριμάζουν» νωρίτερα από τα αρσενικά, ενώ
έχουν και πιο γλυκό χαρακτήρα.

9.2.2. Μ ε «χαρτιά» ή χω ρίς «χαρτιά»;
Πολλοί λένε πως δεν εμπιστεύονται τα πεντιγκρί γιατί μπορεί να είναι ψεύτικα. Όντως
υπάρχουν και απατεώνες. Θα καταργήσουμε όμως τα διπλώματα οδήγησης επειδή κυ
κλοφορούν και διπλώματα «μαϊμούδες»; Στο χέρι μας είναι να μάθουμε να διαβάζουμε
ένα πεντιγκρί, να συλλέγουμε πληροφορίες για όσους περισσότερους προγόνους μπο
ρούμε, να τους δούμε, να ρωτήσουμε ανθρώπους που τους έχουν δει, από φωτογρα
φίες, από περιοδικά, από ιστοσελίδες ή οπουδήποτε αλλού. Εάν δεν αγοράζουμε από
βιτρίνες ή από αγγελίες που τελειώνουν «....αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα», αν για
να πάρουμε το κουτάβι συναντηθούμε πολλές φορές με τον εκτροφέα, αν τον γνωρί
σουμε και μας γνωρίσει, αν μας μεταδώσει από τις γνώσεις του και μας συμβουλεύσει
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για το μεγάλωμα του κουταβιού, τότε συνήθως δεν είναι απατεώνας και δεν θα μας
δώσει ψεύτικα «χαρτιά».
Άλλοι λένε «εγώ θέλω να αγοράσω σκύλο και όχι... χαρτιά». Ναι, αλλά ο σκύλος έχει
σκελετό και μυς, από τους οποίους εξαρτάται η εργονομία του και η μορφή του, επομέ
νως και η αντοχή του. Kt αυτά είναι κληρονομικά. Ο σκύλος έχει όσφρηση η οποία είναι
επίσης κληρονομική. Κυνηγά και με την όραση, με την ακοή και το μυαλό, χαρακτηρι
στικά που επίσης μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Κληρονομικά προσόντα και ελατ
τώματα (κυνηγετικά ή μορφολογικά ή και τα δύο) δεν δίνουν μόνο οι γονείς, αλλά και οι
παππούδες, οι γιαγιάδες, οι προπάπποι κ.ο.κ. Είναι σε όλους γνωστό και αποδεδειγμένο
πως από άριστους γονείς δεν είναι σίγουρο πως θα προκύψουν αποκλειστικά άριστοι
απόγονοι. Απλώς από ένα τέτοιο ζευγάρωμα οι πιθανότητες για άριστους απογόνους
είναι περισσότερες. Όσοι περισσότεροι πρόγονοι (που αναγράφονται σε ένα πεντιγκρί)
ήταν αποδεδειγμένα άξιοι για τον σκοπό που προορίζονταν, τόσο αυξάνονται οι πιθα
νότητες για καλά κουτάβια, τα οποία αργότερα θα δώσουν επίσης καλούς απογόνους.
Επομένως το να γνωρίζεις ότι οι γονείς είναι καλοί κυνηγοί ίσως δεν είναι αρκετό. Είναι
καλύτερο, όμως, από το να μην ξέρεις τίποτα. Και τότε βέβαια, υπάρχουν πιθανότητες
για καλούς απογόνους, αλλά σαφώς λιγότερες απ' ό,τι με άξια κυνηγόσκυλα που έχουν
και καλά (ψαγμένα) πεντιγκρί.
Με λίγα λόγια, χρειάζονται τόσο τα χαρτιά όσο και η απόδειξη της κυνηγετικής αξίας
των προγόνων, προκειμένου να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να βρούμε καλό
σκύλο. Κι από αυτόν σε λίγα χρόνια θα μπορούμε να έχουμε το «δικό μας γόνο», χωρίς
να βγούμε πάλι στη γύρα μπας και μας κάτσει κανά καλό κουτάβι...

9.2.3. Η σημασία της μορφολογίας
Όταν λέμ ε «εξέταση μορφολογίας» εννοούμε τη σύγκριση που κάνει ένας γνώστης,
κριτής ή εκτροφέας, με το πρότυπο (standard) της φυλής. Ανάλογα με το πόσο ταυ
τίζεται ο σκύλος με το πρότυπο αυτό, χαρακτηρίζεται ως «Εξαίρετος», «Πολύ καλός»,
«Καλός», «Επαρκής» ή «Ανεπαρκής». Το πρότυπο περιγράφει το χαρακτήρα και το
σωματότυπο της φυλής. Στο σημείο αυτό χρειάζεται προσοχή, διότι υπάρχουν σκύλοι
με πεντιγκρί που δεν ανταποκρίνονται εμφανισιακά στη φυλή τους ή παρουσιάζουν
σοβαρό πρόβλημα, όπως δυσπλασία ισχίου ή πρόβλημα συμπεριφοράς.
Σ ε έναν κυνηγετικό σκύλο ελέγχουμε τη συμμετρία των μελών του. Η ασυμμετρία
(π.χ. ένας πολύ κοντός λαιμός , ψηλότερο πίσω σύστημα από εμπρός, λεπτά άκρα σε
ογκώδες σώμα) προκαλεί μεγάλα εργονομικά προβλήματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει
να δίνουμε στις γωνιώσεις των σκελών: Μικρότερες ή μεγαλύτερες γωνιώσεις προ
καλούν ανωμαλία στην κίνηση, με αποτέλεσμα ο σκύλος να μην τρέχει γρήγορα ή να
κουράζεται εύκολα. Σημαντική είναι και η γραμμή της πλάτης (σπονδυλική στήλη). Το
ακρώμιο εξετάζεται πάντα, γιατί η ωμοπλάτη (το ανώτερο κόκαλο του ποδιού) δεν
αρθρώνεται στη σπονδυλική στήλη, αλλά συγκροτείται με ιστούς. Ένα ρηχό ή στενό
στήθος δεν αφήνει περιθώρια για την ανάπτυξη των πνευμόνων, επομένως ο συγκε
κριμένος σκύλος δεν θα οξυγονώνεται κανονικά και δεν θα έχει αντοχή. Μη σας φανεί
υπερβολή όταν διαβάσετε σε μία κρίση «σωστή έκφυση ουράς». Η ουρά αποτελεί κάτι
σαν προέκταση της σπονδυλικής στήλης και δείχνει τη θέση της σε σχέση με τη λεκάνη.
Και η σωστή θέση της λεκάνης είναι σημαντική για την πίσω κίνηση του σκύλου. Χαρα
κτηριστικά που ίσως ακούγονται επουσιώδη (π.χ. χαλαρά μετακάρπια) είναι αυτά που
στο σύνολό τους διαχωρίζουν ένα κυνηγόσκυλο που δουλεύει όλη μέρα από ένα άλλο
που σε δύο ώρες έχει εγκαταλείψει τη προσπάθεια λόγω κούρασης.

! 163

9 .2 .4 . Λεπτομέρειες της επιλογής
Ό σες κι αν είναι σι γνώσεις, σι εμπειρίες μας ή η καλή πρόθεση του εκτροφέα για να
επιλέξουμε το σωστό, αγοράζοντας ένα κουτάβι παίζουμε πάντα με πιθανότητες. Στο
χέρι μας είναι να έχουμε τις περισσότερες πιθανότητες υπέρ μας, εφαρμόζοντας τα όσα
εκτέθηκαν προηγουμένως και εξακριβώνοντας πριν από την αγορά αν ο εκτροφέας
ασχολήθηκε όσο έπρεπε με τη σωστή διατροφή, την υγιεινή διαμονή και την κοινωνι
κοποίηση των κουταβιών κατά τους 2-3 πρώτους μήνες της ζωής τους.
Επιλέγοντας ένα νεαρό σκύλο, αντί για κουτάβι, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επι
φυλακτικοί. Γιατί κάποιος κράτησε ένα σκύλο τόσους μήνες και αποφασίζει τώρα να τον
πουλήσει; Στα κυνηγόσκυλα δεν είναι τόσο το χρηματικό όφελος που θα προκόψει από
την πώληση, όσο τα έξοδα και ο κόπος του εκτροφέα. Μόνο σε σκύλους που πρόκειται
να κάνουν πρωταθλητισμό μορφολογίας στοιχίζει το νεαρό πολύ περισσότερο από το
κουτάβι, αφού σε αυτό τα προτερήματά του είναι πλέον εμφανή.
Ας είμαστε επιφυλακτικότεροι στα «ξεκινημένα». Συνήθως όταν ο ιδιοκτήτης δει πως
ο σκύλος δεν «προχωρά» στην εκπαίδευση, δεν έχει «μύτη» ή αντοχή και γενικά έχει
κάποια κουσούρια ή, ακόμα χειρότερα, αν κατάλαβε ότι έχει κάνει πολλά λάθη στην
ανατροφή και την εκπαίδευσή του που δεν διορθώνονται, φροντίζει να τον πουλήσει
αμέσως. Αν ο σκύλος έχει αλλάξει δύο-τρεις ιδιοκτήτες, καλύτερα ξεχάστε τον.
Ας εξετάσουμε όμως την περίπτωση αγοράς ενός νεαρού σκύλου και από τη θετική
της πλευρά. Ελέγχουμε τη μορφολογική αρτιότητα του σκύλου. Αν ο προηγούμενος ιδι
οκτήτης είχε δουλέψει σωστά τον σκύλακα από κουταβάκι, θα διαπιστώσουμε τον καλό
χαρακτήρα του, την ανεξαρτησία του, την κοινωνικοποίησή του, τη δεκτικότητά του για
μάθηση, τη ρώμη του, την αντοχή του και κυρίως τις κυνηγετικές του προοπτικές, που
θα βελτιωθούν με την εκπαίδευση. Αν τα στοιχεία αυτά διαπιστωθούν, η επιλογή δεν
μπορεί να είναι κακή.
Τέλος η σίγουρη -αλλά και ακριβότερη - λύση για να έχουμε τον σκύλο που θέλουμε,
είναι η αγορά ενός «έτοιμου». Προσοχή όμως! Εμείς είμαστε «έτοιμοι» για να έχουμε
ένα τέτοιο σκύλο; Οι γνώσεις μας και οι ικανότητές μας είναι αρκετές για να τον δια
τηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο; Θα πηγαίνουμε για κυνήγια και εκπαιδευτικά ή θα τον
βγάζουμε ένα Σαββατοκύριακο το μήνα από Σεπτέμβρη έως Φεβρουάριο; Με αυτές τις
συνθήκες δεν θα φταίει ο εκπαιδευτής.
Αν, λοιπόν, έχουμε τις δυνατότητες να αγοράσουμε ένα καλό κυνηγόσκυλο της φυλής
που καταλήξαμε ότι μας ταιριάζει, με καλό pedigree, μορφολογικά σωστό, θα πρέπει να
κάνουμε υπομονή μέχρι να το βρούμε ακριβώς όπως το θέλουμε, έστω κι αν χρειαστεί
να περιμένουμε πολύ. Να το δοκιμάσουμε σε διάφορα κυνηγετικά εδάφη, μακριά από
την περιοχή του πωλητή, με διαφορετικά θηράματα. Η τιμή πρέπει να διαμορφώνεται
όχι μόνο από τα προσόντα του αλλά και από τα ελαττώματά του, γιατί ειδικά σ' αυτά
πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Να τα αξιολογήσουμε, να δούμε πόσο σοβαρά
είναι, αν διορθώνονται, αν θα χρειαστούμε τη βοήθεια ειδικού και πόσο επί πλέον θα
μας κοστίσει. Τέλος, είναι απαραίτητη μια σχολαστική εξέταση από τον κτηνίατρό μας.
Ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνουμε πολλά και μακρινά ταξίδια, εντός ή εκτός συνό
ρων, και να επιστρέφουμε με άδεια χέρια. Κάποια μέρα, όμως, θα βρούμε το κατάλληλο
σκυλί. Και μετά όλα θα είναι πιο εύκολα, θα έχουμε τα δικά του κουτάβια.

9.3. Εκτροφή κυνηγετικώ ν σκύλω ν
Μερικές φορές αναρωτιόμαστε πώς δημιουργήθηκε μια φυλή σκύλων ή γιατί σε
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μια φυλή αναγνωρίζουμε περισ
σότερους του ενός τύπους ή γιατί
κάποιος τύπος υπερέχει άλλων
σε μορφολογικά ή και εργασιακά
χαρίσματα ή γιατί και πώς υπάρχει
η ικανότητα ενός επιβήτορα ή μιας
μητέρας να βάζουν τη σφραγίδα
των χαρακτηριστικών τους στους
απογόνους τους με υψηλό ποσοστό
πρόβλεψης. Τις απαντήσεις στα
ερωτήματα αυτά τις έχουν δώσει
πριν πολλά χρόνια οι λάτρεις των
καθαρόαιμων σκύλων, οι κυνοτέχνες, με τις μεθόδους εκτροφής. Σήμερα με την πρό
οδο της Γενετικής έρχεται να επιβεβαιωθεί η σκληρή δουλειά που έκαναν ταλαντούχοι
εκτροφείς βασιζόμενοι στην παρατήρηση και το πείραμα.
Οι μέθοδοι αναπαραγωγής σκύλων είναι: Α) Η Ενδογαμική ή Συγγενική που ανάλογα
με το βαθμό συγγενείας, διακρίνεται σε Κλειστή Αναπαραγωγή ή Γραμμική Αναπαρα
γωγή. Β) Η Εξωδιασταύρωση και Γ) Η Εξωφυλετική Διασταύρωση. Ειδικότερα:

9.3.1. Inbreeding: Ενδογαμική ή Συγγενική
Ο σκοπός της ενδογαμικής μεθόδου είναι να σταθεροποιήσει ορισμένα χαρακτη
ριστικά ή την επιρροή ορισμένων προγόνων πάνω στους απογόνους. Παρόλο που η
ενδογαμική εκτροφή μπορεί να αποβεί καταστροφική για τη γονιμότητα, την υγεία και
την αθλητική ικανότητα στους απογόνους, μπορεί εξίσου να αποδώσει τα μέγιστα στην
εγκαθίδρυση γραμμών αίματος που σταθερά κληροδοτούν σημαντικά χαρακτηριστικά
στους απογόνους τους. Επειδή οι περισσότερες φυλές δημιουργήθηκαν με τη μέθοδο
της ενδογαμικής αναπαραγωγής, η εκτροφή καθαρόαιμων σκύλων είναι, εξ ορισμού,
μια μορφή ενδογαμικής αναπαραγωγής. Για μερικές φυλές έχει χρησιμοποιηθεί πολύ
περισσότερο αυτή η μέθοδος απ'ότι για άλλες. Ο βαθμός ενδογαμικής εκτροφής εξαρτάται από τον αριθμό των κοινών προγόνων, από το πόσο πίσω στο γενεαλογικό χάρτη
εμφανίζονται αυτοί και από το πόσο συχνά εμφανίζεται κάθε ένας από αυτούς.
Από γενετικής απόψεως, η ενδογαμική μέθοδος έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του
αριθμού των ζευγών ομοζυγωτών γονιδίων στους απογόνους. Ομοζυγωτία υπάρχει
όταν δύο ζεύγη χρωμοσωμάτων έχουν το ίδιο άλληλο (γονιδιακό τύπο) στο αντίστοιχο
σημείο. Επειδή δύο στενά συγγενικά άτομα τείνουν λόγω κληρονομικότητας να έχουν
περισσότερα ίδια άλληλα απ'ότι δύο μη σχετιζόμενα άτομα, το ζευγάρωμα μεταξύ τους
παρέχει μεγαλύτερες πιθανότητες να δημιουργηθούν ζεύγη ταυτόσημων αλλήλων
στους απογόνους τους. Αυτή η αύξηση της ομοζυγωτίας σχετίζεται άμεσα με την εμφ ά
νιση τόσο των επιθυμητών όσο και των επιζήμιων χαρακτηριστικών, τα οποία δεν ήταν
απαραιτήτως εμφανή στον πατέρα και τη μητέρα.
Το μειονέκτημα της ενδογαμικής μεθόδου εκτροφής σκύλων είναι ότι, όταν τη χρησι
μοποιούμε αδιάκριτα, χωρίς να απομακρύνουμε από το εκτροφικό πρόγραμμα τα προ
βληματικά ζώα, πολλά ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά μπορεί να γίνουν κυρίαρχα στους
απογόνους τους. Για παράδειγμα, μπορεί να μειωθεί η δυνατότητα αντίστασης του
οργανισμού τους στις ασθένειες. Αυτή η μη επιλεκτική εκτροφή σχετίζεται άμεσα και
με τη μείωση της γονιμότητας, την αύξηση των αποβολών και τη γέννηση νεκρών κουταβιών. Επομένως, όσο η ομοζυγωτία αυξάνεται μέσα στους σκύλους ενός εκτροφείου,
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τόσο μειώνεται η ελεγχόμενη από τα κυρίαρχα άλληλα ποιότητα της φυσικής τους
κατάστασης. Παράλληλα έρχονται στην επιφάνεια υποτελή άλληλα που ευθύνονται
για υπάρχουσες αλλά κρυμμένες αδυναμίες στον πατέρα και τη μητέρα. Η επιτυχημένη
εκτροφή απαιτεί την απομάκρυνση των κακής ποιότητας ζώων για πολλές γενεές, ώστε
να καταστεί δυνατό να εξαφανιστούν κάποια από τα ανεπιθύμητα υποτελή γονίδια από
τα ζώα εκτροφής. Αυτό μπορεί να μην είναι εύκολο να γίνει από ορισμένους εκτροφείς.
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο χρονικό, αλλά και οικονομικό, καθώς θα πρέπει να αλλάζει
και να ανανεώνεται ο αριθμός των σκύλων του εκτροφείου.
Από την άλλη πλευρά, το πλεονέκτημα της ενδογαμικής μεθόδου είναι ότι αυξάνει
την υπεροχή ατόμων σε ένα εκτροφείο και επομένως βοηθά στη δημιουργία ξεχω
ριστών γραμμών που κληροδοτούν τα χαρακτηριστικά τους με σταθερότητα στους
απογόνους τους. Αυτή η επικράτηση - υπεροχή (η ικανότητα ενός επιβήτορα ή μιας
μητέρας να βάζουν τη σφραγίδα των χαρακτηριστικών τους στους απογόνους τους με
υψηλό ποσοστό πρόβλεψης) είναι το αποτέλεσμα ενός γονέα που είναι ομοζυγώτης
για σημαντικά επιθυμητά χαρακτηριστικά. Όταν αυτός ο γονέας φέρει δύο ταυτόσημα
άλληλα σε αντίστοιχες θέσεις ενός ζεύγους χρωμοσωμάτων, μεταδίδει αυτό το άλληλο
στο ίδιο σημείο του χρωμοσώματος των απογόνων του. Εάν δύο τέτοιοι γονείς ζευγα
ρώσουν, οι απόγονοί τους θα φέρουν πάντα το ίδιο επιθυμητό χαρακτηριστικό. Επο
μένως, όσο η ενδογαμική μέθοδος αυξάνει την ομοζυγωτία, τόσο ενδυναμώνει και την
επικράτηση χαρακτηριστικών.
Θέτοντας ορισμένες κατευθυντήριες επιλογές και απορρίπτοντας με προσοχή τα
άτομα που εμφανίζουν κληρονομικές αδυναμίες, ο εκτροφέας μπορεί αργά αλλά στα
θερά να απομακρύνει τα ανεπιθύμητα υποτελή γονίδια από τα ζώα της εκτροφής του
και να σταθεροποιήσει τα επιθυμητά τους χαρακτηριστικά. Συμπερασματικά, ένα επι
τυχημένο πρόγραμμα εκτροφής με ενδογαμική μέθοδο απαιτεί ποιοτικούς γεννήτορες
και αυστηρή απομάκρυνση των ζώων που φέρουν τα ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά για
πολλά χρόνια.

9.3.2. Closebreeding: Κλειστή αναπαραγωγή
Είναι το εκτροφικό σύστημα όπου χρησιμοποιείται η ενδογαμική μέθοδος σε υπερ
βολή, όπως το ζευγάρωμα μεταξύ αδελφών ή γονέων με τα παιδιά τους, Τα καταστρο
φικά αποτελέσματα της ενδογαμικής μεθόδου (όπως η μείωση της ζωντάνιας, της γονι
μότητας, της αθλητικής ικανότητας και του μεγέθους) γίνονται εδώ ακόμη πιο έντονα.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν οι γεννήτορες δεν είναι άριστης ποιότητας και όταν δεν απο
μακρύνονται από το εκτροφικό πρόγραμμα οι προβληματικοί σκύλοι. Αυτό το σύστημα
μπορεί να φέρει εξαιρετικά καλά ή ιδιαίτερα φτωχά αποτελέσματα. Σ ε κάθε περίπτωση,
όμως πρέπει να γίνει σαφές ότι η αδιάκριτη εφαρμογή αυτού του συστήματος μπορεί
να αποβεί καταστροφική για τη συνολική ποιότητα των απογόνων. Για να αποφευχθεί
η καταστροφή, πριν χρησιμοποιηθεί αυτή η μέθοδος, θα πρέπει να γίνει προσεκτική
μελέτη των αρετών και των αδυναμιών των γεννητόρων. Μόνο αρσενικοί και θηλυκές
της καλύτερης ποιότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σχετική ασφάλεια σε ένα
μακροπρόθεσμο πρόγραμμα κλειστής εκτροφής.
Από την άλλη πλευρά, το κλειστό σύστημα εκτροφής αποτελεί πολύτιμο αρωγό για
τη γενετική έρευνα, αφού φέρνει στην επιφάνεια τους κρυμμένους γονότυπους που
φέρει ένα άτομο. Λόγω της ακραίας φύσης της μεθόδου και της πιθανότητας να προκαλέσει ανεπιθύμητα αποτελέσματα στους απογόνους, το κλειστό σύστημα εκτροφής δεν
χρησιμοποιείται συχνά από τους εκτροφείς σκύλων. Ορισμένοι εκτροφείς, που έχουν
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μεγάλο και καλά οργανωμένο πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτό το σύστη
μα για να ελέγξουν τους απογόνους των επιβητόρων τους. Μια μέθοδος ελέγχου είναι
το ζευγάρωμα του επιβήτορα με πολλές από τις κόρες του. Η μελέτη των απογόνων
αποκαλύπτει το αν ο επιβήτορας αυτός φέρει ανεπιθύμητα γονίδια κρυμμένα σε ετεροζυγωτική κατάσταση. Αφού ο επιβήτορας αποδείξει ότι είναι εξαιρετικού γονοτύπου,
ο έμπειρος εκτροφέας μπορεί να αποφασίσει να συνεχίσει μ' αυτή τη μέθοδο για να
αυξήσει την υπεροχή των μελλοντικών γεννητόρων.

9.3.3. Linebreeding: Γραμμική αναπαραγωγή
Η μέθοδος της Γραμμικής Αναπαραγωγής είναι η πλέον συντηρητική μορφή ενδογαμικής εκτροφής και συνήθως σχετίζεται με αργή βελτίωση και περιορισμένο κίνδυνο
παραγωγής ανεπιθύμητων ατόμων. Αφορά το ζευγάρωμα μεταξύ κοντινών ή μακρινών
συγγενικών σκύλων, αλλά δε βασίζεται στις διαρκείς συζεύξεις μεταξύ πατέρα-κόρης,
μητέρας-γιου ή αδελφού-αδελφής. Ο κύριος σκοπός της γραμμικής εκτροφής είναι η
μετάδοση μεγάλου ποσοστού γονιδίων ενός εξαιρετικού προγόνου από γενιά σε γενιά,
χωρίς να προκληθεί αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων χαρακτηριστι
κών, γεγονός που συμβαίνει με την ενδογαμική μέθοδο.
Επειδή η μέθοδος της γραμμικής αναπαραγωγής δεν βασίζεται στο ζευγάρωμα πολύ
συγγενών ατόμων, δεν προκαλεί υποχρεωτικά ταχεία αύξηση στα ζεύγη των ομοζυγωτών γονιδίων. Ως εκ τούτου δεν φέρνει στην επιφάνεια τα ανεπιθύμητα υποτελή γονίδια
με τόσο έντονο τρόπο όσο το κλειστό σύστημα. Για το λόγο αυτό η γραμμική αναπα
ραγωγή είναι, σε γενικές γραμμές, το ασφαλέστερο συγγενικό πρόγραμμα εκτροφής
για τους περισσότερους εκτροφείς. Ο εκτροφέας που στηρίζεται στη γραμμική αναπα
ραγωγή θα πρέπει να μελετά με προσοχή τους γενεαλογικούς χάρτες των γεννητόρων
κάθε πιθανού ζευγαρώματος και να γνωρίζει το αν τα δύο ζώα που θα χρησιμοποιη
θούν έχουν συγγενική σχέση καθώς και το πόσο κοντινή είναι η σχέση αυτή. Ακολου
θώντας συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές, ο εκτροφέας μπορεί, ταυτόχρονα,
αφενός μεν να περιορίσει την ενδογαμική μέθοδο (και επομένως την ομοζυγωτία) στα
ζώα της εκτροφής του, αφετέρου δε να αυξάνει την επιρροή ενός κοινού προγόνου σε
ολόκληρη τη γραμμή αίματος.

9.3.4. O utcrossing: Εξω-διασταύρωση
Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζουμε το ζευγάρωμα δύο σκύλων της ίδιας φυλής που
δεν έχουν καμία συγγένεια μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να έχουμε
την παραμικρή ένδειξη για τα αποτελέσματα του ζευγαρώματος. Θα πρέπει να δώσου
με μεγάλη προσοχή στο φαινότυπο των γεννητόρων και στις εργασιακές τους αρετές.

9.3.5. Crossbreeding: Εξωφυλετική διασταύρωση
Η εξωφυλετική διασταύρωση είναι το ζευγάρωμα δύο σκύλων που ανήκουν σε δι
αφορετικές φυλές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία «ετέρωσης», δηλαδή
απότομης αύξησης δύναμης και γονιμότητας, που προκαλείται από την αύξηση την
ετεροζυγωτίας. Επειδή οι σκύλοι από διαφορετικές φυλές συνήθως φέρουν πολύ διαφο
ρετικούς γονότυπους, αυτή η μέθοδος προκαλεί ακραία μορφή ετέρωσης. Η πιθανότητα
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συμβολής ταυτόσημων αλλήλων από κάθε γονέα προς τους απογόνους είναι πάρα πολύ
μικρή. Η ετέρωση από την εξωφυλετική μέθοδο εκτροφής συχνά έχει ως αποτέλεσμα μια
ξαφνική βελτίωση φυσικών χαρακτηριστικών, όπως το μέγεθος, η αντοχή, η αντίσταση
στις ασθένειες κλπ. Οι λεγάμενες «νέες» φυλές εγκαθιδρύονται συνήθως από τα ζευγαρώ
ματα μελών δύο ή περισσοτέρων φυλών και από την προσεκτική ενδογαμική αναπαρα
γωγή των αρχικών απογόνων αυτών των ζευγαρωμάτων. Η εξωφυλετική αναπαραγωγή
αρχίζει την επιθυμητή αλλαγή, ενώ η ενδογαμική μέθοδος εκτροφής αυξάνει την πιθανό
τητα μετάδοσης των χαρακτηριστικών με σταθερό τρόπο από γενιά σε γενιά.

9.4. Ζευγάρω μα - εγκυμοσύνη - γέννα κυνηγετικού σκύλου
9ΑΛ .Ζευγάρωμα
Για να ζευγαρώσουμε τη σκύλα μας θα πρέπει με ώριμη σκέψη να εξαντλήσουμε τα
κλασικά ερωτήματα: Για ποιους λόγους θέλουμε να κάνουμε γέννα; Έχουν τα απαραίτη
τα προσόντα οι γεννήτορες για να τους αναπαράγουμε; Πληρούν τα μορφολογικά και
εργασιακά πρότυπα της φυλής τους; Έχουν καλό χαρακτήρα; Είναι ψυχικά ισορροπημέ
νοι; Θα βελτιώσουμε την πορεία της φυλής με τα κουτάβια τους; Επιλέξαμε τον αντάξιο
επιβήτορα; Έχουμε υποψήφιους ιδιοκτήτες σωστούς και ικανούς να αναθρέψουν τα
κουτάβια μας και να τους προσφέρουν αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής;
Αν έντιμα συζητώντας με τον εαυτό μας αποφασίσαμε πως αξίζει να ζευγαρώσουμε
τη σκύλα μας, τότε ας αρχίσουμε από την ηλικία της. Δεν είναι σωστό να τη βάλουμε
στη διαδικασία της εγκυμοσύνης, της γέννας και του θηλασμού πριν το 2ο έτος της,
γιατί αυτό θα καταπονήσει τον ανώριμο οργανισμό της. Μόνο μία σκύλα που έχει
περάσει τα δύο χρόνια έχει κοινωνικοποιηθεί άρτια, έχει «γνωρίσει τον κόσμο», έχει
εκπαιδευτεί και έχει κυνηγήσει. Άρα μόνο αυτή θα έχει την κατάλληλη ψυχική ισορρο
πία που θα τη μεταδώσει στα κουτάβια της από την πρώτη ημέρα της ζωής τους. Τότε,
εξ άλλου, θα έχουν ολοκληρωθεί και οι απαραίτητοι έλεγχοι δυσπλασιών, οφθαλμικών
και άλλων κληρονομικών παθήσεων. Ανάλογα με τη φυλή και τη φυσική κατάσταση θα
πρέπει να αποφεύγουμε γέννες μετά το 9ο έτος. Τρεις γέννες στη ζωή μιας σκύλας, και
όχι συνεχόμενες, είναι αρκετές. Ο Κυνοφιλικός Ομιλος Ελλάδας (ΚΟΕ) δέχεται δηλώσεις
γέννας (έως 30 ημέρες από αυτήν) και με όρια ηλικίας για τα θηλυκά από Ί 8 μηνών έως
10 ετών και για τα αρσενικά από Ί 6 μηνών. Σ ε περίπτωση δύο αλλεπάλληλων γεννών, η
επόμενη (3η) γέννα δεν εγγράφεται, αν δεν έχουν παρέλθει 12 μήνες από τη δεύτερη.
Σημαντικό είναι να βρίσκεται η σκύλα σε καλή φυσική κατάσταση, να καλύπτεται από
τα ετήσια εμβόλια και να είναι απαλλαγμένη από ενδο/εξωπαράσιτα. Ένα καλό check
up από κτηνίατρο, τόσο του θηλυκού όσο και του αρσενικού, είναι απαραίτητο διότι
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης απαγορεύονται πολλά είδη φαρμάκων, κυρίως κορτιζονούχα, αντιβιοτικά, ορμόνες κλπ.
Αφού λοιπόν με σκέψη και γνώση έχουμε επιλέξει τον επιβήτορα, θα πρέπει να συ
νυπογράψουμε ό,τι συμφωνήσαμε με τον ιδιοκτήτη του. Αν πρόκειται για χρηματική
αμοιβή θα ορίσουμε το ποσόν, το πότε θα καταβληθεί, αν θα επιστραφεί μέρος της
αμοιβής σε περίπτωση που δεν μείνει έγκυος η σκύλα ή αν θα δικαιούται επίβαση στον
επόμενο οίστρο κλπ. Αν αντί αμοιβής πρόκειται να δώσουμε κουτάβια, θα πρέπει να
καθορίσουμε μέχρι πόσα (εν ζωή) θα αναλογεί ένα στον επιβήτορα, μέχρι πόσα θα ανα
λογούν δύο κοκ. Ακόμη θα πρέπει να καθοριστεί αν ο ιδιοκτήτης του επιβήτορα θα έχει
την επιλογή για το καλύτερο της γέννας, πόσες επιβάσεις θα γίνουν και πότε κλπ. Όλα
τα έξοδα, ακόμη και τα pedigree των κουταβιών, βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του θηλυκού.
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Συνηθίζεται για το ζευγάρωμα να
πηγαίνει το θηλυκό στο χώρο του
αρσενικού. Αν για κάποιους λόγους
(π.χ. αδυναμία ταξιδιού, ευαίσθητη
σκύλα κ.λπ.) πρέπει να γίνει στο
χώρο του θηλυκού, καλό είναι να
καταγραφεί αν θα αποζημιωθούν
τα έξοδα ταξιδιού του επιβήτορα
και του ιδιοκτήτη του.
Στο χώρο ζευγαρώματος ας
φροντίσουμε να μην κυκλοφορούν
άλλοι σκύλοι και να είναι καλά πε
ριφραγμένος. Η παρουσία μας σε
μερικά ζώα λειτουργεί θετικά, ηρεμώντας τα, ενώ άλλα επιζητούν την απομόνωση.
Ας τους δώσουμε την ευκαιρία να γνωριστούν και «να τα βρουν» μόνα τους. Σκύλοι/ες
πρωτάρηδες μπορούν να είναι συνεσταλμένοι, νευρικοί ή ανυπόμονοι. Τότε η παρουσία
μας μπορεί να τους ενθαρρύνει και να αποφορτίσει την κατάσταση. Σ ε ακραίες περι
πτώσεις ο κτηνίατρος θα μας συμβουλέψ ει αν μία δόση ηρεμιστικού θα βοηθούσε.
Μ ερικές σκύλες χαμηλώνουν τη λεκάνη τους ή όλο το σώμα τους, καθιστώντας
αδύνατη την διείσδυση. Τότε με ήπιες κινήσεις και ήρεμη φωνή προσπαθούμε να τη
φέρουμε στη σωστή θέση, μερικές φορές βάζοντας το γόνατό μας κάτω από το σώμα
της. Μερικοί σκύλοι, οι «βιαστικοί», παίρνουν θέση γρήγορα επί της σκύλας αλλά αρχί
ζουν τις κινήσεις χωρίς να βρίσκουν τον κόλπο. Μπορούμε, βάζοντας την παλάμη μας
τεντωμένη ανάμεσα από τα πίσω πόδια τους, να τους καθοδηγήσουμε στη σωστή οδό.
Αν χρειαστούμε την βοήθεια έμπειρου φίλου, καλό θα ήταν αυτός να είχε γνωρίσει τους
σκύλους από πριν, για να μην ενοχληθούν. Σ ε περίπτωση που δεν τα καταφέρνουν μόνοι
τους και δεν δέχονται τη βοήθεια μας, αφού είμαστε σίγουροι πως η σκύλα είναι στην
«σωστή» μέρα, μπορούμε να ζητήσουμε από τον κτηνίατρο να κάνει σπερματέγχυση.
Η σπερματέγχυση είναι μία απλή μέθοδος: Ο κτηνίατρος, αμέσως μετά τη σπερμοληψία, τοποθετεί το σπέρμα βαθιά στον κόλπο της σκύλας με έναν καθετήρα, φροντί
ζοντας να διατηρείται σε θερμοκρασία σώματος για να μη σοκαριστούν τα σπερμα
τοζωάρια. Έχει την ευχέρεια να παρατηρήσει στο μικροσκόπιο την ποσότητα και την
κινητικότητα των σπερματοζωαρίων. Η μέθοδος αυτή λέγετε Intra-vaginal deposition
(ενδοκολπική εναπόθεση) και την προτιμούν οι εκτροφείς. Με το φρέσκο σπέρμα μπο
ρεί να γίνει ακόμη και Intrauterine Insem ination (ενδομητρική γονιμοποίηση), με καθε
τήρα ή με ενδοσκόπιο ή με χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με Νορβηγούς ερευνητές,
τα ποσοστά επιτυχίας με μέσο όρο 6 κουτάβια είναι πάνω από 75%, με βάση στατιστικά
στοιχεία 10 χρόνων σε 100 διαφορετικές φυλές σκύλων.
Πριν το ζευγάρωμα οφείλουμε να ενημερώ σουμε έγκαιρα τον ιδιοκτήτη του επιβήτο
ρα για να τον έχει διαθέσιμο. Άρα θα πρέπει, όταν περιμένουμε την περίοδο της σκύλας
μας, να την παρακολουθούμε καθημερινά. Στην αρχή θα παρατηρήσουμε μία απλή διό
γκωση των έξω γεννητικών οργάνων. Στις επόμενες ημέρες θα εμφανιστεί ορώδες κιτρι
νωπό υγρό, που στην συνέχεια θα γίνει ροζ και κόκκινο, ενώ θα συνεχίζεται η διόγκωση.
Για να προσδιορίσουμε τις γόνιμες ημέρες, δηλαδή τις ημέρες της ωορρηξίας, μετράμε
από την ημέρα που βλέπουμε το ροζ υγρό. Οι φάσεις είναι προοίστρος, οίστρος και
μεθοίστρος. Ο ακριβής προσδιορισμός σε ημέρες είναι δύσκολος, ιδίως σε σκύλες που
δεν έχουν ξαναγεννήσει. Ο γιατρός μας, με τεστ προγεστερόνης ή τραχηλικού επιχρί
σματος, θα μας δώσει την ακριβή ημερομηνία. Συνήθως κυμαίνεται από την 9η έως και
τη 15η ημέρα, με μέσο όρο τη 121 Για να είμαστε σίγουροι μπορούμε να κάνουμε δύο ή
τρεις επιβάσεις, μέρα παρά μέρα. Μεταξύ των επιβάσεων μπορούμε να δώ σουμε στον
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αρσενικό βιταμίνη Ε. Το ζευγάρι καλό είναι να μη μένει στον ίδιο χώρο και να τρέφεται
καλά. Η φύση πάντως έχει προβλέψει, όταν αρχίζει η ωορρηξία (δηλαδή οι γόνιμες ημέ
ρες), η σκύλα να «στήνεται», δηλαδή να παίρνει θέσει εμπρός στα αρσενικά, φέρνοντας
την ουρά της στο πλάι. Είναι μια ένδειξη σωστού χρόνου για το ζευγάρωμα.

9.4.2. Εγκυμοσύνη
Η εγκυμοσύνη διαρκεί 9 εβδομάδες (5 8 -6 5 η μ .). Συνήθως η γέννα έρχεται την 62η με
63η ημέρα. Μπορούμε να διαγνώσουμε την εγκυμοσύνη:
®Με τεστ Ρελαξίνης σε δείγμα αίματος από την 25 ημέρα.
• Με υπέρηχο την 28 -3 0 η ημέρα. Μπορούμε να προσδιορίσουμε τον αριθμό των εμ
βρύων με σχετική ακρίβεια, αν όμως είναι περισσότερα από 5-6 η διάγνωση δυσκολεύει.Την50η μέρα τα έμβρυα είναι μεγάλα και δύσκολα μετρούνται, αλλά μπορούμε
να εξακριβώσουμε αν όλα πάνε καλά.
° Με ακτινογραφία από την 45η ημέρα. Καλό όμως είναι να αποφεύγεται η ακτινοβολία
μόνο για διαγνωστικούς λόγους.
®Με το στηθοσκόπιο μπορούμε να ακούσουμε από την 6η εβδομάδα τους κτύπους της
καρδιάς των εμβρύων.
®Την όγδοη εβδομάδα, ψηλαφώντας την κοιλιά της μάνας, μπορούμε να εντοπίσουμε
σάκους και να αισθανθούμε το «κλώτσημα» των κουταβιών.
Από την ώρα του ζευγαρώματος θεωρούμε τη σκύλα εγκυμονούσα, οπότε απαγο
ρεύεται να της δίνουμε οποιοδήποτε φάρμακο χωρίς την εντολή του γιατρού. Απαγο
ρεύεται επίσης να έρχεται σε επαφή με τοξικές ουσίες παρασιτοκτόνων, φυτοφαρμά
κων, χρωμάτων κλπ. Είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε με τον γιατρό για το
διατροφικό πρόγραμμα της σκύλας. Ειδικά αν ταΐζουμε μαγειρευτά, ίσως απαιτηθούν
διατροφικά συμπληρώματα, κυρίως ασβέστιο. Μέχρι τις 35 ημέρες μία καλή ξηρή ισορ
ροπημένη τροφή με ποιοτικές πρωτεΐνες και λίπη είναι αρκετή. Σταδιακά αυξάνουμε
την ποσότητα, χωρίζοντάς την σε 2 και αργότερα σε 3 ημερήσια γεύματα. Από την 40η
ημέρα σταδιακά πηγαίνουμε σε κουταβοτροφή, που θα τη συνεχίσουμε μέχρι τον απο
θηλασμό και καλό είναι να τη μουσκεύουμε. Με τέτοιες ποιοτικές τροφές δεν είναι απα
ραίτητη η προσθήκη βιταμινών ή ιχνοστοιχείων, εκτός αν αυτό προταθεί από το γιατρό.
Οι φτωχές τροφές, ασχέτως αν καταναλώνονται υπερβολικά από τη σκύλα (το κάνει
για να βρει τα στοιχεία που της λείπουν), μπορούν να της προκαλέσουν βλάβες στην
υγεία της, αφαιρώντας λ.χ ασβέστιο από τα οστά της ή προκαλώντας της αναιμία, τα δε
έμβρυα είναι δυνατό να πεθάνουν όλα ή μερικά από αυτά. Αυτό μπορεί να συμβεί και
για άλλους λόγους όπως από ερπητοϊό, τοξοπλάσμωση ή άλλους λόγους που θα σας
αναφέρει ο κτηνίατρός σας. Η φύση προστατεύει τη σκύλα, έτσι αν πεθάνουν ορισμένα
έμβρυα στη αρχή της εγκυμοσύνης, μπορούν να απορροφηθούν ή να μουμιοποιηθούν
και να συνεχίσει φυσιολογικά η κύηση.
Ο κτηνίατρος ορίζει κάθε πότε θα πρέπει να ελέγχει την ομαλή εξέλιξη της εγκυμο
σύνης. Καλό είναι να εξετάσουμε με υπέρηχο τη μήτρα, πιθανόν έτσι να προλάβουμε
μια πυομήτρα ή μια συστροφή της μήτρας (αυτό γίνεται, σπάνια, αν το ένα από τα δύο
κέρατα έχει περισσότερα έμβρυα). Επί πλέον θα εξακριβώσουμε αν η μήτρα είναι σε
φυσιολογική θέση, διότι μερικές φορές περνά μέσα από διάφορα στόμια, όπως π.χ. τον
βουβωνικό πόρο. Η εξέταση θα μας βοηθήσει επίσης κατά τη γέννα, γιατί θα ξέρουμε
πόσα κουτάβια θα περιμένουμε. Ανταλλάζουμε προσωπικά τηλέφωνα με τον γιατρό και
τον ενημερώνουμε για την πιθανή ημέρα της γέννας, ίσως τον χρειαστούμε επειγόντως
βραδινές ώρες που συνήθως γεννούν οι σκύλες. Αν προβλέπεται γέννα με καισαρική
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και το ιατρείο δεν έχει βοηθητικό προσωπικό, επιστρατεύουμε φίλους μας για να σκου
πίζουν και φροντίζουν τα κουτάβια που θα βγάζει ο γιατρός. Μη διστάζετε να ζητάτε
την βοήθεια έμπειρων φίλων.
Το χρονοδιάγραμμα της πορείας της εγκυμοσύνης:
1η εβδομάδα: Γονιμοποίηση των ωαρίων. Έμβρυα δύο κυττάρων. Πιθανές πρωινές
αδιαθεσίες, πιθανή αλλαγή προσωπικότητας και συμπεριφοράς της μάνας.
2η εβδομάδα: Στην αρχή της εβδομάδας τα έμβρυα είναι 4 κυττάρων, ενώ στο τέλος
64. Εισχωρούν από τις σάλπιγγες στη μήτρα. Πιθανές πρωινές αδιαθεσίες κλπ όπως
προηγούμενα.
3η εβδομάδα: Την 19η ημέρα τα έμβρυα εμφυτεύονται στη μήτρα. Αδιαθεσίες όπως
προηγούμενα.
4η εβδομάδα: Έμβρυα: Ανάπτυξη ματιών και σπονδυλικής στήλης, Τα πρόσωπα παίρ
νουν μορφή. Μεγαλώνουν, από 5-10χιλ. σε 14-15χιλ. Ξεκινά η οργανογένεση, το πιο
κρίσιμο σημείο για πιθανή εμφάνιση ελαττώματος. Μάνα: Πιθανή έκκριση διάφανου
κολπικού υγρού (κάποιες σκύλες έχουν όλες τις ενδείξεις σαν να έχουν περίοδο). Ξεκινά
η ανάπτυξη των θηλών. Περιορίζουμε τις κουραστικές δραστηριότητες.
5η εβδομάδα: Έμβρυα: Έχουν πάρει τη μορφή σκύλων. Μπορεί να προσδιοριστεί το
φύλο. Τα μάτια που μέχρι τώρα ήταν ανοιχτά, κλείνουν. Μεγαλώνουν από 18χιλ. σε 30χιλ.
Ανάπτυξη δακτύλων, νυχιών. Η οργανογένεση τελειώνει. Είναι σχετικά ανθεκτικά σε πα
ρεμβολές στην ανάπτυξή τους. Μάνα: Αρχίζει να αυξάνει βάρος και να γίνεται εμφανές το
φούσκωμα της κοιλιάς. Οι κινήσεις της γίνονται πιο αργές, ηρεμεί και γίνεται πιο φιλική.
6η εβδομάδα: Έμβρυα: Περίπου 6γρ και 45χιλ. Ακούμε τις καρδιές τους με το στη
θοσκόπιο. Χρωματισμός δέρματος. Μάνα: Συνεχίζει να μεγαλώνει η κοιλιά, οι θηλές
σκουραίνουν και διογκώνονται. Το αιδοίο διογκώνεται και χαλαρώνει, μερικές φορές
εμφανίζεται βλεννώδες υγρό. Θα πρέπει να αρχίσει να ζει και να κοιμάται στο χώρο που
θα γεννήσει.
7η εβδομάδα: Έμβρυα: Συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Μάνα: Αρχίζει να μαδά το τρί
χωμα της κοιλιάς, στα μακρύτριχα κουρεύουμε την κοιλιά και τη γύρω από τα γεννητικά
όργανα περιοχή. Φαίνεται πια καθαρά πως είναι έγκυος. Της αποκλείουμε κάθε έντονη
δραστηριότητα, προσοχή σε σκάλες.
8η εβδομάδα: Τα κουτάβια μπορούν από τώρα να γεννηθούν με ασφάλεια. Η μάνα
έχει πια «βαρύνει» και εμφανίζεται γάλα πιέζοντας τις θηλές.
9η εβδομάδα: Συνεχίζεται η ανάπτυξη των κουταβιών. Μάνα: Το σκάψιμο στον κήπο
ή το γρατζούνισμα του πατώματος, το σκίσιμο των εφημερίδων ή των πανιών που της
στρώνουμε έχουν το ίδιο νόημα: Προσπαθεί να φτιάξει φωλιά. Είναι ανήσυχη, λαχανιά
ζει, βηματίζει πάνω-κάτω, νοιώθει άβολα. Θέλει να απομονώνεται εκεί που δεν την βλέ
πουν. Αν την ώρα του τοκετού δεν αισθάνεται την ησυχία και την απομόνωση που θέλει,
μπορεί να αναστείλει ή να διακόψει την εξέλιξή του. Η θερμοκρασία της θα έχει φτάσει
στους 38-39°C. Όταν πέσει στους 36-37°C θα γεννήσει μέσα σε 24 ώρες. Θα πρέπει να
τη θερμομετρούμε 3 φ ορέςτην ημέρα.Τιςτελευταίες ημέρες μειώνεται η όρεξή της.Την
τελευταία μέρα πιθανόν να μη φάει καθόλου.

9.4.3. Γέννα
9.4.3.1. Προετοιμασία γέννας
Από την 6η εβδομάδα η σκύλα θα πρέπει να προσαρμοστεί στο χώρο που θα γεννή
σει. Θα πρέπει να είναι ένα χώρος καθαρός, προστατευμένος από κρύο, ρεύματα αέρα
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και υγρασία ή καύσωνα. Τα κουτάβια την
πρώτη εβδομάδα πρέπει να είναι σε θερ
μοκρασία 30°C και τη δεύτερη από 28°C
έως (σταδιακά) 23° C.To χειμώνα θα φρο
ντίσουμε για θερμάστρα ή θερμαντική λά
μπα (τις κόκκινες που χρησιμοποιούν στα
γουρουνάκια ή στα κοτέτσια) και το καλο
καίρι για ανεμιστήρα που θα ανακουφίζει
και την μάνα. Ένα κιβώτιο από τάβλες ή
νοβοπάν στρωμένο με εφημερίδες, που
θα αλλάζουν μόλις λερώνονται, θα αποτε
λεί το κρεβάτι της σκύλας και τη «φωλιά»
των κουταβιών. Μια σωστή γεννήστρα έχει διαστάσεις από 80X120 εκ. έως 100X140 εκ.,
ανάλογα με το μέγεθος της σκύλας. Ο πάτος της πρέπει να είναι σταθερός, ίσως χρειαστεί
να πατήσουμε μέσα. Τα πλαϊνά να έχουν ύψος από 25-40 εκ., τόσο όσο να μη μπορούν να
βγαίνουν τα κουτάβια, αλλά να μπορούμε να σκύβουμε μέσα. Στη μία πλευρά θα κόψου
με ένα πορτάκι αφήνοντας 10-12εκ από την κάτω πλευρά, έτσι ώστε αν η σκύλα βγει, ενώ
θηλάζουν τα κουτάβια, αυτά να «ξεκολλήσουν» από τους μαστούς όταν βρουν σε αυτό το
εμπόδιο, και να μείνουν στη φωλιά. Παλιά σεντόνια, πετσέτες, κουβέρτες κλπ είναι χρή
σιμα για τη στρωμνή. Αν στερεώσουμε μία ταυλίτσα 7-8 εκ. γύρω - γύρω σε ύψος 10-12
εκ. από τον πάτο, θα αποφύγουμε να στριμώξει η μάνα κανένα κουτάβι με την πλάτη της
στα πλαϊνά. Μία θερμοφόρα ή ένα μπουκάλι με ζεστό νερό μπορεί να υποκαταστήσει τη
μάνα, όταν αυτή απομακρύνεται ή όταν θέλουμε να αλλάξουμε τη στρωμνή. Από την 58η
ημέρα θα χρειαστούμε το θερμόμετρο. Είναι πια ο καιρός να έχουμε όλα τα απαραίτητα
της γέννας διαθέσιμα.

9.4.3.2. Τα απαραίτητα και που θα χρησιμεύσουν
Κατά τη γέννα το σωστό είναι να παρίσταται κτηνίατρος. Αν, για οποιοδήποτε λόγο,
αυτό δεν συμβαίνει, θα σας χρειαστούν τα ακόλουθα: Ένα κοφτερό ψαλίδι για το κό
ψιμο των λώρων, αν δεν το κάνει η μάνα. Μία αιμοστατική λαβίδα για το πιάσιμο του
λώρου, αν η μάνα τον κόψει κοντό (πιθανή ομφαλοκήλη), μέχρι να τον δέσουμε με οδοντόνημα. Γάντια μιας χρήσης σε περίπτωση που χρειαστεί να βοηθήσετε στον τοκετό.
Αναρροφητήρα υγρών ή σύριγγα χωρίς βελόνα, για αναρρόφηση υγρών από το ανα
πνευστικό των κουταβιών, αν χρειαστεί. Χαρτί κουζίνας, εφημερίδες, Betadine. Το μέλι
σαν τονωτικό και για την υπογλυκαιμία και το ουίσκι, σαν καρδιοτονωτικό, μπορούν να
φανούν σωτήρια για τη μάνα αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα φάρμακα. Ζυγαριά κατάλ
ληλη για να ζυγίζει με ακρίβεια. Φακός, αν ο τοκετός γίνει νύχτα και χρειαστεί να βγει η
σκύλα για να λερώσει ή αν αργεί να γεννήσει το επόμενο κουτάβι και τη βγάλουμε να
κινηθεί για να «κατέβει το κουτάβι». Τότε θα πρέπει να την έχουμε υπό πλήρη έλεγχο,
μπορεί να γεννήσει έξω. Αν δεν έχετε περιφραγμένο χώρο, βγάλτε την μόνο με κολάρο
και λουρί.

9.4·3·3. Τοκετός
Τιςτελευταίες 2 έως 10 ώρες οι σκύλες, και κυρίως οΓ'πρωτάρες", παρουσιάζουν έντο
νη ανησυχία, κοφτή ακανόνιστη αναπνοή, μερικές κάνουν εμετό. Όσο πλησιάζει ή ώρα
του τοκετού στέκονται όρθιες σαν αμήχανες στη γεννήστρα ή ξαπλώνουν στο πλάι. Οι
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ωδίνες εμφανίζονται στην αρχή ήπιες για
10 έως 40 δευτερόλεπτα και με ακανόνι
στο χρόνο η μία από την άλλη (παύλες).
Μια με δύο ώρες πριν τον τοκετό έχουμε
ωδίνες κάθε δυόμισι λεπτά. Όσο πλη
σιάζουμε στον τοκετό οι παύλες είναι
σ υ ν τ ο μ ό τ ε ρ ε ς , ο ι ιο δ ίν ε ζ ε ν τ ο τ ε ρ ε ζ
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με διάρκεια μέχρι και 2 λεπτών. Ωδίνες
είναι οι συστολές που κάνει η μήτρα προκειμένου να βγουν τα έμβρυα, ξεκινάνε
από συγκεκριμένα σημεία της μήτρας
για να βγουν τα έμβρυα με τη σειρά. Οι
συστολές αυτές και τα κουτάβια που εξέρχονται συμπιέζουν νεύρα της μήτρας, του κόλ
που και του αιδοίου προκαλώντας πόνους. Για την εξώθηση του κουταβιού βοηθούν
και οι συσπάσεις των κοιλιακών τοιχωμάτων. Όταν «σπάνε τα νερά» (ρήξη εμβρυϊκών
υμένων) η μάνα γλύφει τα γεννητικά της όργανα. Τότε σε φυσιολογικές καταστάσεις το
πρώτο κουτάβι θα έρθει σε ένα τέταρτο ως μία ώρα, πολύ σπάνια σε δύο. Οι σκύλες γεν
νούν συνήθως ξαπλωμένες στο πλάι γλύφοντας την περιοχή, μερικές όρθιες και σπάνια
μισοκαθισμένες στα πίσω πόδια. Τα κουταβάκια, με η χωρίς τον σάκο τους, προβάλουν
με το κεφάλι ανάμεσα στα μπροστινά πόδια τους, σπάνια έρχονται με τα πίσω πόδια ή
με τα καπούλια. Η μάνα θα σκίσει τον σάκο, θα κόψει τον λώρο με τα δόντια της, θα γλύ
φει το κουτάβι για να το καθαρίσει, να αποφράξει την αναπνευστική του οδό και, με το
μασάζ αυτό, θα πάρει το κουτάβι την πρώτη του αναπνοή. Η μάνα θα φάει το σάκο και
τον πλακούντα που περιέχουν πρωτεΐνες, μην την αφήνετε να φάει περισσότερους από
3-4, γιατί θα έχει δυσπεψία, διάρροια ή εμετό. Οα καθαρίσει όλο τον χώρο από τα υγρά
και τα αίματα. Κατόπιν θα βάλει το κουτάβι να θηλάσει. Με τον θηλασμό διεγείρεται ο
οργανισμός για εξωθήσεις. Αν δεν βγήκε ο σάκος και ο πλακούντας μαζί με το κουτάβι,
θα αποβληθεί σε Ί 0 με 15 λεπτά. Ένας «σφηνωμένος» πλακούντας μπορεί να εμποδίσει
την κάθοδο των άλλων κουταβιών. Μετά τη γέννα του πρώτου, η σκύλα ξεκουράζεται
και το δεύτερο συνήθως αργεί. Το καλύτερο είναι όταν έχουμε ένα κουτάβι κάθε 20
λεπτά με μισή ώρα. Κάθε σκύλα έχει το ρυθμό της, άλλες κάνουν 2-3 κουτάβια μαζί και
μετά έχουν μεγάλο κενό. Μια γέννα κρατά από 6 έως 12 ώρες, ανάλογα με τον αριθμό
των κουταβιών. Συνήθως μετά τις 12 ώρες όσα έμβρυα δεν έχουν γεννηθεί θα βγουν
νεκρά. Για αρκετές ημέρες θα εξέρχονται κιτρινωπά, ροζ ή σκούρα κόκκινα υγρά από
το αιδοίο, είναι φυσιολογικό. Αν δείτε πράσινα ή χαλκοπράσινα υγρά και έχουν άσχημη
μυρωδιά, απευθυνθείτε αμέσως στον κτηνίατρό σας.
Κατά τον τοκετό αφήστε τη φύση να κάνει το έργο της, καθίστε κοντά στο ζώο διακρι
τικά, παρατηρείτε με προσοχή και μην επεμβαίνετε χωρίς λόγο. Αποφύγετε παρουσίες
τρίτων.

9Α.3.4. Πότε επεμβαίνουμε
Το μόνο υπεύθυνο άτομο για να επέμβει ή να σας συμβουλέψει για επέμβαση είναι
ο κτηνίατρός σας. Αν όμως για οποιοδήποτε λόγο, δεν έχετε την ευχέρεια αυτή, οι πα
ρακάτω οδηγίες θα μπορούσαν ίσως να φανούν χρήσιμες: Όταν η σκύλα από απειρία,
σύγχυση ή αδιαφορία δεν φροντίσει το νεογέννητο θα πρέπει αμέσως να σκίσουμε τον
σάκο με τα δάκτυλά μας, να καθαρίσουμε με μια πετσέτα το στόμα και τα ρουθούνια
του και να το στεγνώσουμε καλά. Αν δεν παίρνει αναπνοή του κάνουμε μαλάξεις στο
στήθος, φροντίζουμε να απομακρύνουμε πιθανά υγρά ή βλέννες από τις αναπνευστι
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κές οδούς, κρατώντας το και κουνώντας
το με το κεφάλι προς τα κάτω, αν δεν
έχουμε αναρροφητήρα χρησιμοποιούμε
μία σύριγγα 1 ml (χωρίς βελόνα) ή ακόμη
ρουφάμε με το στόμα μας. Κρατήστε την
ψυχραιμία σας, επιμένετε. Με ένα κοφτε
ρό ψαλίδι κόβουμε τον λώρο 21/ϊ-3 εκ.
από την κοιλιά, βάζουμε Betadine. Δεν
χρειάζεται δέσιμο, εκτός αν η σκύλα τον
έχει κόψει κοντό. Καλμάρουμε τη μάνα
και βάζουμε το κουτάβι να θηλάσει. Το
πρωτόγαλα παρέχει τροφή και αντισώ
ματα. Αν αργεί να έρθει το επόμενο κουτάβι, ψηλαφούμε κάτω από το αιδοίο στο πίσω
μέρος της κοιλιάς για να δούμε αν όντως έχει κατέβει. Αν όχι, μπορούμε να κάνουμε
απαλές πιέσεις από τα πλευρά προς την κοιλιά και από πάνω προς τα κάτω. Βοηθά πε
ρισσότερο αν κάποιος βαστά τη μάνα όρθια στα πίσω της πόδια. Αν βρεθείτε χωρίς ια
τρική βοήθεια και έχετε την ατυχία μιας δύσκολης γέννας, αναγκαστικά θα βοηθήσετε.
Σπάνια συμβαίνει να προβάλει λίγο το κουτάβι και να μην εξέρχεται παρά τις εξωθήσεις
της μάνας. Τότε βάλτε τα γάντια, περάστε τον δείκτη και τον μέσο αριστερά και δεξιά
στους ώμους του κουταβιού, στρίψτε το λίγο και τραβήξτε συγχρόνως με τις εξωθήσεις
της μάνας. Είναι τόση η χαλάρωση του αιδοίου που τα δάχτυλά σας χωρούν. Προληπτι
κά ενδέχεται να χρειαστεί αντιβίωση 2 ημέρες προ του τοκετού, κατόπιν συνεννοήσεως
με τον κτηνίατρό σας, για να είναι καλυμμένη η σκύλα από μολύνσεις αν χρειαστούν
τέτοιες επεμβάσεις.

9.5. Επιλογή κουταβιού
Η 9η εβδομάδα της ζωής των κουταβιών είναι η εβδομάδα κοινωνικοποίησης και
το «δέσιμο» με τον άνθρωπο. Όσοι εκτροφείς δεν έχουν τη δυνατότητα να φέρουν σε
επαφή τα κουτάβια τους με πολλούς ανθρώπους, διαφορετικών ηλικιών, είναι καλύτερα
να τα παραδώσουν τότε στους νέους τους ιδιοκτήτες, αφού τους καθοδηγήσουν σχε
τικά. Μέσα σ'αυτό το χρονικό διάστημα ο μόνος που έχει κάποια πιθανότητα σωστής
επιλογής είναι ο εκτροφέας, αυτός που παρακολουθούσε τη συμπεριφορά τους καθη
μερινά.
Έχει διατυπωθεί, από επώνυμους εκτροφείς και εκ
παιδευτές, ότι δεν υπάρχουν κριτήρια επιλογής που θα
μας εξασφαλίσουν πλήρως την αγορά του καλύτερου
κουταβιού. Για παράδειγμα οι σκύλοι των σωμάτων
ασφαλείας και οι οδηγοί τυφλών, μετά την πρώτη τους
επιλογή, παραδίδονται σε ανθρώπους που τους μεγα
λώνουν έως την ηλικία των 1 0 -1 2 μηνών. Μόνο τότε
επιλέγονται οριστικά.
Έτσι αυτό που εμείς επιζητούμε από την επιλεκτική
εκτροφή είναι να έχουμε περισσότερες πιθανότητες
επιτυχίας και, αν επιτύχουμε, να μπορούμε να ζευγαρώ
σουμε το σκυλί μας με την ελπίδα ισάξιων ή καλύτερων
απογόνων.
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9 .5 . 1. Επιλογή - αγορά
Αν δεν πρόκειται να επιλέξετε από δική σας γέννα αλλά θέλετε να αγοράσετε, τότε
ξεκινήστε από την επιλογή του σωστού εκτροφέα. Ζητήστε να δείτε και τους δύο γο
νείς. Ελέγξτε τους αν είναι εντός των μορφολογικών προτύπων, δείτε τα εργασιακά τους
προσόντα στην πράξη, μην αρκείστε στα λόγια. Ελέγξτε τα pedigree τους και βεβαιω
θείτε πως και τα κουτάβια θα εγγραφούν στον ΚΟΕ. Αυτά είναι τα εύκολα. Για να έχετε
περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας στην επιλογή σας, θα πρέπει από το pedigree να
κάνετε ένα κατάλογο των ιδιοκτητών των προγόνων, για να συλλέξετε όσες περισσό
τερες πληροφορίες μπορείτε. Αν οι γονείς του κουταβιού που σας ενδιαφέρει έχουν
ξαναγεννήσει, φυσικά θα πρέπει να μάθετε την εξέλιξή των κουταβιών τους. Το επιθυ
μητό είναι οι γεννήτορες να έχουν δώσει εξαιρετικούς απογόνους, από διαφορετικά
ζευγαρώματα.
Τα προσόντα που επιζητούμε από τους προγόνους είναι:
- Εξυπνάδα
- Πάθος για κυνήγι
- Δυνατή μύτη (ικανότητα όσφρησης)
- Ικανή μύτη (δυνατότητα ανάλυσης και αξιοποίησης της οσμής)
- Ορθή σωματσδομή και χαρακτήρα κατά τα πρότυπα της φυλής
- Ψυχική ισορροπία
- Σθένος - Δυναμισμό - Καλή φυσική κατάσταση
- Εκπαιδευσιμότητα
Τα προσόντα αυτά αναφέρονται με τυχαία σειρά και όχι κατά προτεραιότητα. Σαφώς
προτιμάται ένας σκύλος που έχει όλα αυτά τα προσόντα σε ικανοποιητικό βαθμό, παρά
κάποιος που έχει ένα από τα προσόντα αυτά εξαιρετικά ανεπτυγμένο, ενώ άλλα προσό
ντα λιγότερο και άλλα καθόλου.
Καλύτερα να πείτε στον εκτροφέα τι
ακριβώς ζητάτε, τι χαρακτήρα σκύλου
επιθυμείτε, και να του ζητήσετε να σας
βοηθήσει. Αυτός, βλέποντας την καθη
μερινή εξέλιξη των κουταβιών, μπορεί να
τα αξιολογήσει βάσει αυτών που έχουν
δείξει μέχρι εκείνη την στιγμή. Σ ε ένα
μήνα βέβαια μπορεί να έχει άλλη γνώμη.
Τι παραπάνω γνωρίζει ο εκτροφέας από
εσάς; Έχει δει ποια κουτάβια διεκδικούν
τη θηλή, πως διώχνουν τα άλλα, ποια
είναι πιο δυναμικά, ποια είναι συνεσταλμένα, ποια είναι μεθοδικά στο παιχνίδι τους και
ποια μπαίνουν μέσα σε όλα, ποια είναι εξοικειωμένα με θορύβους, ζώα, ανθρώπους
κλπ, ποια μαθαίνουν ευκολότερα. Γνωρίζει αν πέρασαν κάποια ασθένεια. Μπορείτε να
κάνετε και τις δικές σας παρατηρήσεις, γι' αυτό θα πρέπει να τον επισκεφθείτε πολλές
φορές. Το πιο δυναμικό κουτάβι, αν το δείτε μία μόνο φορά καιτύχει να είναι κουρασμέ
νο μετά από παιχνίδι, θα το θεωρήσετε άχρηστο.
Πολλοί πιστεύουν πως το κουτάβι που περιποιείται και προστατεύει η μάνα του είναι
το καλύτερο της γέννας. Αυτό όμως δεν φαίνεται να ισχύει στην πραγματικότητα. Αν
σας ενδιαφέρει και η μορφολογία, υπάρχει μία εβδομάδα μεταξύ 2 και 3 μηνών που το
κουτάβι είναι περισσότερο ισορροπημένο. Μετά αρχίζει η ανισομερής ανάπτυξη, δηλα
δή πότε αναπτύσεται το σώμα αλλά παραμένει μικρό το κεφάλι, πότε έχει πάρει βάθος
το στήθος αλλά δείχνει πολύ στενό κλπ. Αν ο εκτροφέας ασχολείται σε βάθος με μια
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φυλή και έχει δει από πολλές γέννες την ανάπτυξη των κουταβιών μέχρι την ενηλικίωσή
τους, αποκτά μία εμπειρία για την επιλογή του σωστότερου μορφολογικά κουταβιού,
όταν αυτό είναι σε ηλικία δυόμισι -τριών μηνών.
Σ ε περίπτωση που η αγορά γίνει από το εξωτερικό, παρόλες τις θετικές πληροφορίες
που μπορεί να έχετε συλλέξει, καθώς και φωτογραφίες και βίντεο, καλό είναι να πάτε να
το παραλάβετε. Αν δεν είναι όλα όπως τα περιμένατε, καλύτερα γυρίστε με άδειο κλου
βί. Βέβαια τόσο βαρύτερο είναι το «άδειο κλουβί», όσο περισσότερα ήταν τα χιλιόμετρα
που διανύσατε. Σίγουρα όμως δεν θα κουβαλάτε για τα επόμενα 15 χρόνια το βαρύ
φορτίο ενός σκύλου που δεν θα σας ικανοποιεί.
Το κουταβάκι πρέπει να είναι υγιές. Συγκεκριμένα:
Μάτια: Να μην έχουν τσίμπλες (δακρύρροια). Να μη γυρνούν τα βλέφαρα προς τα
μέσα ή προς τα έξω (εντρόπιο, εκτρόπιο). Να έχουν το χρώμα που απαιτείται από το
πρότυπο της φυλής.
Αυτιά: Να μην έχουν δυσοσμία και εκκρίσεις (ωτίτιδα).
Στόμα: Σωστή οδοντοφυΐα και ούλα υγιή με σωστή χρωστική. Δύσοσμη αναπνοή
μπορεί να προέρχεται από χαλασμένα δόντια, ουλίτιδα ή, ακόμη χειρότερα, από δυ
σλειτουργία στα όργανα πέψεως ή στο αναπνευστικό.
Χρωστική: Πολλοί πιστεύουν πως τα λευκά στίγματα στη μύτη (αποχρωματισμός)
καθορίζουν τη χρωστική. Υπάρχουν όμως πολλά παραδείγματα κουταβιών με έντονη
χρωστική στο σώμα και τους βλεννογόνους, που εντούτοις έχουν στίγματα στη μύτη
(συνήθως εξαφανίζονται μεγαλώνοντας). Θα πρέπει λοιπόν να σχηματίζουμε την άπο
ψη από το σύνολο.
Δέρμα και τρίχωμα: Το υγιές δέρμα χωρίς εκζέματα, πιτυριάσεις, κοκκινίλες και φαγού
ρα, όπως και το γυαλιστερό τρίχωμα που δεν φεύγει εύκολα όταν το τραβήξεις, δίνουν
εικόνα γενικώς υγιούς κουταβιού, καλοταϊσμένου και περιποιημένου.
Έδρα: Ερεθισμένη και λερωμένη, μπορεί να φανερώνει συχνές διάρροιες.
Κοιλιά: Διογκωμένη σε αδύνατο σωματάκι, συνήθως υποδηλώνει εντερικά παράσιτα
(ασκαρίδες, οξίουρους κλπ)
Αφαλός: Αν δείτε ένα ογκίδιο σαν μπιζελάκι ή και μεγαλύτερο στην θέση του αφαλού,
πρόκειται συνήθως για ομφαλοκήλη (κακή αποκοπή του λώρου). Μπορεί να γίνει επανάταξη ή να χρειαστεί εγχείρηση.
Αρθρώσεις, πόδια, ράχη: Διογκωμένες αρθρώσεις και ζεστές, στραβά πόδια και γραμ
μή ράχης που κρεμά, είναι σημάδια ραχίτιδας. Πιθανόν να μη τρέφονται σωστά ή να
μεγαλώνουν σε σκοτεινό υπόγειο. Ελέγξτε τα εμβόλια και τις αποπαρασιτώσεις. Ζητή
στε να το δει ο κτηνίατρός σας, εκείνος θα αποφανθεί για την ακρίβεια των πρώτων σας
παρατηρήσεων.

9.5.2. Επιλογή από δική μας εκτροφή
Αν η θηλυκή είναι δική σας και θα θέλατε από αυτή τη γέννα να κρατήσετε ένα
κουτάβι, τότε μαζί με τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις κάντε μερικά τεστ ευφυΐας,
όσφρησης και χαρακτήρα.
Τεστ ευφυΐας: Βάζουμε ένα πλέγμα VA μέτρο μπροστά από το φαγητό των κουταβιών
και τα αφήνουμε, όλα μαζί, 3 μέτρα μακριά από το κέντρο του. Παρακολουθούμε ποιο
θα πάει κατ' ευθείαν από το πλάι, ποιο θα ψάξει για λίγο κοντά στο πλέγμα και ποιο θα
«κολλήσει» πίσω από το πλέγμα κλαίγοντας. Η πρώτη μέρα δεν μας λέει τίποτα, επανα
λαμβάνουμε αρκετές φορές και σημειώνουμε τις επιτυχίες του κάθε κουταβιού χωριστά.
Στο τέλος τις αξιολογούμε στο σύνολό τους. Δυσκολεύουμε την άσκηση βάζοντας δύο
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πλέγματα παράλληλα, σε απόσταση 30εκ. το μπροστινό από το πίσω και κατά 40εκ. να κα
λύπτει το ένα το άλλο. Επιτυχία είναι η διέλευση ανάμεσα από τα πλέγματα, κάνοντας ένα
ζικ-ζακ. Μετά από μερικές ημέρες το δυσκολεύουμε ακόμη περισσότερο, μεγαλώνοντας
και στενεύοντας τον διάδρομο. Αργότερα προσθέτουμε 3ο πλέγμα κ.ο.κ.
Τεστ όσφρησης: Κρύβουμε σε ένα περιορισμένο κήπο (20 m2) μεζεδάκια, σε αριθμό
ένα λιγότερο από τα κουτάβια. Δίνουμε σε κάθε κουτάβι να μυρίσει ένα μεζεδάκι και
το αφήνουμε να το φάει. Αμέσως τα μεταφέρουμε όλα μαζί τα κουτάβια στο χώρο που
έχουμε τα κρυμμένα και σημειώνουμε ποια θα βρουν τα μεζεδάκια με τη μύτη τους. Το
ίδιο συνεχίζεται 2-3 μέρες και μετά βάζουμε κάθε φορά λιγότερα μεζεδάκια. Για να μη
μας δείξει το τεστ το πιο λαίμαργο, φροντίζουμε να τρέφονται όλα τα κουτάβια την ίδια
ώρα (π.χ. το προηγούμενο βράδυ). Σ ε λίγες μέρες αντικαθιστούμε το μεζεδάκι με ένα
γνωστό τους παιχνίδι. Η βαθμολογία βγαίνει συνολικά.
Υπάρχουν εκτροφείς που ασχολούνται τόσο πολύ με τα κουτάβια τους; Υπάρχουν,
όμως είναι λίγοι και τα κουτάβια τους κοστίζουν κάτι παραπάνω. Ωστόσο στον τελικό
απολογισμό είναι τα φθηνότερα. Γι'αυτό επιλέξτε από καλές γραμμές, από καλά κυνη
γόσκυλα και συνεχίστε την εκτροφή με το μεράκι και τις υποδείξεις του εκτροφέα σας
για να έχετε στο μέλλον τη δική σας ποιοτική γέννα και την ευκαιρία να επιλέξετε, με
περισσότερες πιθανότητες, μέσα από τα καλά το καλύτερο.

9.6. Γνωριμία με τις κυριότερες φυλές κυνηγετικών σκύλω ν δεικτών
Οι σκύλοι δείκτες (φέρμας) είναι η πολυπληθέστερη ομάδα κυνηγετικών σκύλων.
Σύμφωνα με την κατάταξη της FCI, ανήκουν στην Ομάδα 7. Οι δείκτες ερευνούν, εντο
πίζουν και υποδεικνύουν τη 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:

9.6.1. Τύπου Μ πρακ
9.6.6.1. Γ -,ρμανικός Κοντότριχος Δείκτης - Κούρτσχαρ

(Deutscher Kurzhaariger Vorstehhund)
Μ εσόμορφος σκύλος, το ύψος στα αρσενικά κυμαίνεται από 6 2 - 66εκ. ενώ στα θη
λυκά από 58-63εκ. 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.
Σκύλος δημιουργημένος από τους
γερμανούς εκτροφείς για να κα
λύψει αποτελεσματικά πολλαπλά
καθήκοντα όπως: α) Φύλακας του
αγροκτήματος (όπου είναι και ο
καλύτερος τόπος για να ζει), β)
Φύλακας του αφεντικού του ή της
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τσάντας με τα θηράματα, γ) Προικισμένος φερμαδόρος με εξαιρετικά αποτελεσματική
«μύτη», δ) Επαναφορέας τόσο φτερωτών όσο και τριχωτών θηραμάτων και ε) Ιχνηλά
της πληγωμένων ή μη ζώων. Δουλεύει σε όλα τα εδάφη, ακόμη και στα έλη. Με λίγα
λόγια είναι ο σκύλος που γεμίζει την τσάντα με όλων των ειδών τα θηράματα. Λόγω
της εργονομικής δομής του σώματός του, αλλά και του τρόπου που ερευνά, μπορεί να
δουλεύει για πολλές ώρες ακούραστα. Είναι φυλή που ξεκινά νωρίς το κυνήγι, λόγω νο
ημοσύνης και ιδιοσυγκρασίας. Αυτό όμως, σε συνδυασμό με τον πείσμονα χαρακτήρα
του, απαιτεί χειραγώγηση «με βελούδινο γάντι» από τους πρώτους μήνες της ζωής του
και ιδιαίτερα κατά την εφηβεία για να μη γίνει απείθαρχος και εριστικός με άλλους κυ
ριαρχικούς σκύλους. Αν δεν καταλάβει ξεκάθαρα ποιος κάνει κουμάντο, μπορεί να γίνει
τραχύς. Κατά τα άλλα είναι υπέροχος χαρακτήρας, ζωηρός, εργατικός, πιστός, δυναμι
κός, με αναπτυγμένο ένστικτο για το κυνήγι και, ως εκ τούτου, εκπαιδεύεται εύκολα.
Η έρευνά του αρχικά ήταν μεσαίων αποστάσεων με κάπως βαριά κίνηση, αλλά από
λυτα μεθοδική και αποτελεσματική, ξεδιαλύνοντας γρήγορα τη «ζεστή θέση» από το
θήραμα. Επειδή όμως οι σύγχρονες τάσεις θέλουν πιο ευκίνητους σκύλους, η εκτροφή
τους τα τελευταία χρόνια έχει μετατοπιστεί προς σκύλους με γρήγορο βηματισμό,
με έντονη ώθηση από το πίσω σύστημα και ελαφρά χτυπηματάκια των μπροστινών
ποδιών. Η έρευνά τους έγινε πιο ανοιχτή και η φυλή απέκτησε πλέον ξεχωριστό στυλ.
Χαρακτηριστικός ήταν και παρέμεινε ο τρόπος προσέγγισης του θηράματος. Μόλις τα
Κούρτσχαρ αντιληφθούν το θήραμα, μειώνουν βαθμιαία ταχύτητα, από γρήγορο βη
ματισμό σε βηματισμό, μέχρι να ακινητοποιηθούν εντελώς σε κοντινή απόσταση από
αυτό. Όταν πρόκειται για τριχωτό θήραμα, επιλέγουν τέτοια θέση ώστε να μπορούν να
τος ανακόψουν το δρόμο ή να το συλλάβουν.

9.6.1.2. Γερμανικός Σκληρότριχος Δείκτης - Ντράχτχααρ (Deutscher

Drahthaariaer 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
61-67εκ„ ενώ τα θηλυκά από 57-64εκ. Η φιλοσοφία
δημιουργίας τους δεν διαφέρει από τα ομοεθνή
τους Κουρτσχάαρ, είναι δηλαδή σκύλοι πολλαπλών
καθηκόντων. Ερευνούν στον αέρα ή ιχνηλατούν,
φερμάρουν, απορτάρουν από ξηρά ή νερό. Είναι πα
θιασμένοι τόσο στο κυνήγι των μεγάλων τριχωτών
θηραμάτων όσο και του μικρού ορτυκιού.
Προστατεύουν περιουσίες και οικεία πρόσωπα, δεν διστάζουν να τα βάζουν ακόμη
και με αρκούδες. Με τα οικόσιτα, που πιθανόν να τα εκλάβουν ως θηράματα, χρειάζεται
ιδιαίτερη προσοχή. Η σωστή επιλογή από καλές γραμμές, η κοινωνικοποίηση από τα
πρώτα του βήματα με άλλους σκύλους, ζώα και ανθρώπους, και η συστηματική εκπαί
δευση είναι απαραίτητα για να αναδειχθεί το μεγαλείο της ψυχής αυτού του σκληρο
τράχηλου, πεισματάρη, τραχύ και επίμονου σκύλου. Τα επίθετα αυτά μπορεί να ακούγονται αρνητικά, αλλά μέσα από τη σωστή «διαπαιδαγώγηση» είναι τα χαρίσματά του.
Αν προσθέσουμε το δυναμισμό, την εργατικότητά του, την αποφασιστικότητα και την
αφοσίωση στο αφεντικό του, έχουμε ένα σκύλο που στα χέρια ενός καλού κυνηγού με
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κυνολογικές - εκπαιδευτικές γνώσεις θα αποτελεί τον «απόλυτο κυνηγετικό σύντροφο».
Τα Ντράχτχααρ είναι μεσαίας έρευνας, με αργό, πυκνό και συνεχή καλπασμό στον
ίδιο πάντα ρυθμό. Ψάχνει με το κεφάλι στη γραμμή της πλάτης, εκμεταλλευόμενος έτσι
τον αέρα αλλά και το πιθανό ίχνος στο έδαφος. Σίγουρα η έρευνα και η φέρμα του δεν
προσφέρουν θέαμα, προσφέρουν όμως γεμάτη τσάντα.

9.6.1.3. Ουγγρικός Βίζλα Κοντότριχος (Drotzru Magyar Vizsla)
Μεταφέρθηκε στην Ουγγαρία από την
κεντρική Ασία με τους Μαγυάρους τον 7°
αιώνα. Μεσαίου μεγέθους φυλή. Αρσενι
κά ύψους 58-64 εκ., θηλυκά 54-60 εκ, με
χρώμα κίτρινο του μελισσοκεριού και με
σχετικά ελαφρύ σωματότυπο για μπρακ.
Ο χαρακτήρας του είναι ισορροπημένος,
φιλικός, προσαρμοστικός και πολύ ανθρω
ποκεντρικός, γι'αυτό μπορεί άνετα να ζήσει
και σε διαμέρισμα. Πολύ έξυπνος, δεν ανέ
χεται κακομεταχείριση. Το όμορφο παρουσιαστικό του προσέλκυσε και ιδιοκτήτες
άσχετους με το κυνήγι. Οι Ούγγροι προέβλεψαν το ενδεχόμενο εκτροπής του σε σκύλο
συνοδείας, γι' αυτό και άλλαξαν το πρότυπο της φυλής το 1966, δίνοντας έμφαση στα
προσόντα που ωφελούν την εργασία. Η φυλή είναι πλέον διαδεδομένη σε όλο τον κό
σμο. Οι Αγγλοι και οι Αμερικανοί έχουν διαμορφώσει δικά τους πρότυπα για το βίζλα.
Εξαιρετικό κυνηγόσκυλο πραγματικά για όλα τα εδάφη. Μέχρι και τα δάχτυλά του
είναι μακρύτερα από άλλους σκύλους δείκτες, για να κινείται με άνεση σε βάλτους αλλά
και να σκαρφαλώνει σε βουνά. Αντέχει στη ζέστη τόσο καλά, όσο και στα παγωμένα
νερά. Το κοντό του τρίχωμα δεν τον εμποδίζει να μπαίνει άνετα στα πυκνά. Σκύλος
πολλαπλών καθηκόντων, όπως τα περισσότερα μπρακ. Έχει υψηλή αντίληψη, έμφυτη
τη φέρμα, την επαναφορά και την ιχνηλασία. Ως εκ τούτου είναι εύκολος στην εκπαί
δευση και «βγαίνει» σχετικά νωρίς στο κυνήγι. Ερευνά με έναν ζωηρό, αλλά σταθερό και
ελαφρύ καλπασμό, μέσα στο οπτικό πεδίο του κυνηγού.
Είναι απορίας άξιο, πως τόσοι κυνηγοί στην Ελλάδα προσπαθούν να κάνουν τα πόϊντερ και τα σέττερ να κυνηγούν σαν Βίζλα ή Μπράκο Ιταλιάνο ή Σπινόνε και δεν επιλέ
γουν απ' ευθείας τέτοιες φυλές.

9.6.1.4. Ιταλικός Μπρακ (Bracco Italiano)
Ο πιο αρχαίος μπρακ της Μεσογείου. Μεσαίου μεγέθους. Αρσενικά ύψους 58-67εκ και
θηλυκά 55-62 εκ.. Βάρος από 25-40κιλ. Λευκό με στίγματα ή και μπαλώματα, πορτοκα
λιά ανοιχτόχρωμα ή σκουρόχρωμα, το ίδιο και σε καστανό. Πυκνό και στιλπνό τρίχωμα.
Στις αρχές του 20ου αιώνα τα σκυλιά της φυλής αυτής ήταν βαριά και αργά, επηρεασμέ
να από τα Γερμανικά Μπρακ. Το σημερινό μπρακ (νέο πρότυπο 1989) έγινε πιο ελαφρύ
και πιο γρήγορο, έχοντας έτσι αποδοτικότητα και στους κάμπους.
Ο χαρακτήρας του Ιταλικού Μπράκ διακρίνεται από καλοσύνη, υπερηφάνεια, εξυ
πνάδα, αφοσίωση. Είναι πράος και ήρεμος. Έχει οξύτατη όσφρηση, γι' αυτό χρησιμο
ποιήθηκε και ως αστυνομικός σκύλος. Ερευνά μεθοδικά σε διαγώνιες γραμμές 100 και
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πλέον μέτρων. Δεν αφήνει τόπο
ανεξερεύνητο, τροχάζοντας ή
ελαφρώς καλπάζοντας για λίγο. Η
κίνησή του δεν θυμίζει αγγλικούς
δείκτες, αντιθέτως ψάχνει αργά
και «σκεπτόμενος», με προσοχή
στη λεπτομέρεια, χωρίς να καλ
πάζει ξέφρενα. Έχει πάντα επαφή
με τον κυνηγό, έστω και με την
άκρη του ματιού. Κρατά τη μύτη
του ψηλά, συλλαμβάνει από μα
κριά την αναθύμιαση, την αναλύει με «λογική» και, από τη στιγμή που την ξεκαθαρίσει
πηγαίνει κατ' ευθείαν στο στόχο μειώνοντας σταθερά την ταχύτητα (δεν κάνει απότομα
ή νευρικά κοψίματα). Το «ανέβασμα» προς την αναθυμίαση είναι χαρακτηριστικό στο
Ιταλικό Μπράκ, αργό αλλά σταθερό και αποφασιστικό. Σε περίπτωση που προσπαθή
σει να φύγει το θήραμα, ποντάρει μπλοκάροντάς το. Κατάλληλο για όλα τα θηράματα,
με έφεση στο φασιανό, το ορτύκι, τη μπεκάτσα αλλά και το λαγό. Προτιμά τα δάση,
τα ακαλλιέργητα χωράφια, τα ποικίλα εδάφη με πυκνά, όπου δηλαδή χρειάζεται ένας
λεπτολόγος σκεπτόμενος σκύλος. Ιδανικός για όσους θέλουν να βλέπουν συνεχώς τους
σκύλους τους και να μη ψάχνουν να τους βρουν όταν φερμάρουν.

9.6.1.5. Ιταλικό Σπινόνε (Spinone Italiano)
Αυτό και το Ιταλικό Μπρακ είναι οι παραδοσια
κές φυλές των Ιταλών, αν και πολύ λίγοι τα χρησι
μοποιούν. Μερικές εκατοντάδες κουτάβια, μόνο,
εγγράφονται κάθε χρόνο στα Ιταλικά γενεαλογία
(ENSI). 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.
Το ύψος στα αρσενικά είναι 55-68 εκ. και στα θηλυ
κά 52-64εκ. Βάρος 28-37κιλά.
Ήπιος, φιλικός, δεμένος με την οικογένεια,
υπομονετικός, έξυπνος, δίνει ορισμένες φορές
την εντύπωση του τεμπέλη. Ωριμάζει αργά, θέλει υπομονή στην εκπαίδευση και αργεί
να βγει στο κυνήγι. Όταν όμως έρθει η εποχή που θα κυνηγήσει, θα ανταποδώσει στο
πολλαπλάσιο την υπομονή μας. Έχει εξαιρετική όσφρηση, πολύ σταθερή φέρμα και
μαλακό απόρτ από στεριά ή νερό. Κάνει για όλα τα θηράματα και όλα τα κυνηγοτόπια,
με προτίμηση τα δύσβατα μέρη. Άριστος και στα παρυδάτια. Η έρευνά του είναι μικρής
εμβέλειας και πολύ μεθοδική, δεν αφήνει άψαχτο τόπο.

9.6.1.6. Δείκτης της Βαϊμάρης - Βαϊμαράνερ ( Weimaraner),

Κοντότριχος ή μακρύτριχος
Γερμανικής καταγωγής, χρώματος γκρι έως γκρι ασημί, με ύψος 61 - 68εκ. στα αρ
σενικά και 56 - 63εκ. στα θηλυκά. Είναι υψηλής ποιότητας κυνηγόσκυλα για φτερωτά
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και τριχωτά θηράματα Είναι ντροπαλά,
επίμονα, πρόθυμα να συνεργαστούν,
ευπροσάρμοστα, αλλά αργούν πολύ να
ωριμάσουν (από 3 ετών και μετά). Αυτό,
σε συνδυασμό με τον πολύ μαλακό και
υπομονετικό τρόπο εκπαίδευσης που
απαιτείται, λόγω χαρακτήρα, κάνει πολ
λούς να περιορίζουν τη χρήση τους μόνο
στα φτερωτά. Εν τούτοις εντυπωσιάζουν
με την ικανότητά τους να φερμάρουν και
να συναινούν από πολύ μικρή ηλικία. Σε
χέρια έμπειρων αποδεικνύονται αποδοτικότατα στον κυνηγότοπο. Δεν συνιστάται η
διαβίωσή τους σε πολυκατοικίες ή περιορισμένους χώρους.

9.6.1.7. Γαλλικόc Μπρακ τύπου Πυρηναίων (Braque Francois Type Pyrenees)
Υπάρχουν δύο τύπου: Μεγάλο μέγε
θος: 55-67εκ. Μικρό: 50-58εκ. 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 χαρακτή
ρας, εύκολος στην εκπαίδευση. Μεσαίας
έρευνας, έχει πολύ καλή μύτη και μεγάλο
πάθος. Ερευνά άλλοτε με το κεφάλι ψηλά για την παραμικρή οσμή από τον αέρα και
άλλοτε με το κεφάλι κάτω για ανεύρεση ιχνών. Μπαίνει εύκολα στο νερό. Έχει σταθερή
φέρμα και απορτάρει εύκολα.

9.6.1.8. Μπρακ Ωβέρνης (Braque D'Auvergne)
Σταθεροποιημένη για περισσότερα από 200 χρόνια φυλή. Αρσενικά με ύψος 57-63εκ,
θηλυκά 55-60εκ. Άσπρο με μαύρα ή ανθρακί μπαλώ
ματα ή στίγματα. Τα στικτά δίνουν την εντύπωση του
μπλε, γι' αυτό ονομάζεται και Bleu d'Auvergne. Το τρί
χωμα του είναι κοντό και γυαλιστερό. Ήρεμος, λεπτός
χαρακτήρας. Έξυπνος, με γλυκιά έκφραση και ιδιαίτερη
αγάπη προς τον ιδιοκτήτη του, τους οικείους και ιδιαί
τερα τα παιδιά. Η ευπείθειά του και η αφοσίωσή του
κάνουν πολύ εύκολη την εκπαίδευσή του. Με σταδιακά
βήματα παίρνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
και όλα του τα φυσικά προσόντα. Η βάναυση μεταχεί
ριση πρέπει να αποκλείεται παντελώς. Στο κυνήγι είναι
ευσυνείδητος και μεθοδικός, διατηρώντας συνεχή επα
φή με τον κυνηγό. Το πάθος και η εξυπνάδα του τον κά
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νουν να προσαρμόζεται στις κυνηγητικές συνήθειες του ιδιοκτήτη του. Μεγαλόσωμος,
«φτιαγμένος» για ορεινές περιοχές. Έχει πολύ καλό απόρτ, δυναμικός και επιδέξιος.

9.6.2. Τύπου Επανιέλ
9.6.2.1.Σπάνιελ τηc Βρετάνης - Επανιέλ Μπρετόν ( Epagneul Breton)
Τετραγωνισμένοι και «συμπαγείς» σκύ
λοι, 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 - 50εκ. ενώ τα θηλυκά εί
ναι κατά ένα εκ. κοντύτερα.Το μικρό τους
μέγεθος είναι βολικό για σκύλο που ζει σε
πόλη, διευκολύνει δε και στην εργασία
τους. Ισορροπημένος χαρακτήρας, φιλι
κός, τρυφερός, ευθύς, δραστήριος, έξυ
πνος, 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 τη μύτη «στον αέρα», δεν διστάζουν να
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 συν
θήκες. Καλοί θηραματοφόροι, γι' αυτό ας προσέξουν μερικοί που τους χρησιμοποιούν
για τσιχλοκότσιφα, κάνουν σοβαρή ζημιά στη φυλή.

9.6.2.2.Σπάνιελ Γαλλικός - Επανιέλ Φρανσέζ (Epagneul Francois)
Από τον 18° 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 αρσε
νικών είναι 55-61 εκ. και των θηλυκών
54-59εκ. Είναι κομψός και αθλητικός. Με
ταμπεραμέντο, αγαπητός, φιλικός και
γλυκός χαρακτήρας. Προσκολλημένος
στον ιδιοκτήτη του, πρόθυμος να εκτελεί
για να τον ευχαριστεί. Πειθήνιος, ήπιος,
αγαπά την οικογενειακή ζωή, φιλικός με άλλα ζώα. Εναρμονισμένος με την εργασία του,
με πολύ ενέργεια και ανθεκτικότητα,«ευγενικός» και ευφυής. Ερευνά μεθοδικά και διε
ξοδικά, ξεκαθαρίζει εύκολα τη «ζεστή θέση» από το θήραμα και ανεβαίνει στη μυρωδιά
χωρίς δισταγμό, αλλά «ευγενικά». Έχει σταθερή φέρμα και πολύ καλό απόρτ. Δείχνει
επιδεξιότητα στη μπεκάτσα, το μπεκατσίνι και την πέρδικα. Κυνηγάει παντού, στο ανοι
χτό, στο δάσος, στο έλος και δεν τον φοβίζουν ούτε οι δυσκολίες ούτε το παγωμένο
νερό. Αντέχει σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
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9 .6 .3 . Τύπου Γκριφφόν
9.6.3.1. Γκριφφόν Κόρθαλς (Griffon Korthals)
Δείκτης, ιχνηλάτης, θηραματοφόρος, φύλακας, εξο
λοθρευτής τρωκτικών. Σκύλος για όσους προτιμούν το
αυθεντικό. Αρσενικά με ύψος 56-61 εκ., θηλυκά 51-56 εκ.
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 θω
ρακισμένος για τον πιο πυκνό ακανθότοπο, για το κρύο,
για το 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. Η μποέμικη εμφάνισή του, με τα πυκνά φρύδια και μούσια, συνάδει με τον
χαρακτήρα του. Ανεξάρτητος, θερμόαιμος, ευθύς, εφευρετικός, πανέξυπνος, ανήσυχο
πνεύμα, περήφανος, μοναχικός αλλά και υπερβολικά αφοσιωμένος στο αφεντικό του.
Φιλικός με ανθρώπους και ζώα, αν κοινωνικοποιηθεί από μικρή ηλικία. Αλλιώς μπορεί
να εκλαμβάνει τα μικρά οικόσιτα ως θήραμα. Η καλύτερη μέθοδος εκπαίδευσης, λόγω
του χαρακτήρα του, είναι η σταδιακή με επαναλήψεις και με ανταμοιβή. Ερευνά αργά
και μεθοδικά, δεν απομακρύνεται από το αφεντικό του. Σπεσιαλίστας των δύσβατων,
του δάσους και της μπεκάτσας, του βάλτου και των παρυδάτιων, καλός όμως και στον
κάμπο (ορτύκι). Έχει εξαιρετική όσφρηση, στο κυνήγι είναι ακούραστος, παθιασμένος,
ατρόμητος και αποφασιστικός. Προτιμά να κυνηγά μόνος για να αναπτύσσει τις πρωτο
βουλίες του. Αν δεν του δείξουμε εκτίμηση και προσπαθήσουμε να του επιβληθούμε με
τη βία, γίνεται κακότροπος και απείθαρχος.
Στη δεύτερη υποομάδα έχουμε τους:

9.6.4. Αγγλικούς δείκτες
9.6.4.1. 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».
Μ εσόμορφος, τα αρσενικά έχουν ύψος
63-69 εκ. και τα θηλυκά 61-66 εκ. Με κο
ντό 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 αριστοκρα
τικός, φιλικός και απόμακρος, ήρεμος και
δυναμικός, ήπιος αλλά εξαιρετικά δρα
στήριος, ευγενής αλλά όχι εύκολος. Δεν
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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 την βία θα χάσει για πάντα το Πόιντερ και θα έχει έναν δυστυχή σκύλο
αγνώστου φυλής.
Ορισμένοι λένε πως είναι ο σκύλος των κάμπων και της πέρδικας. Αυτό φαίνεται να
αποτελεί τη μισή αλήθεια, γιατί τα Πόιντερ είναι κατάλληλα για όλα τα πουλιά και για
όλα τα εδάφη. Αν από μικρό γνωρίσει την ύπαιθρο και σταδιακά εξοικειωθεί με τα πυ
κνά, τα αγκαθωτά και το νερό, δεν υστερεί από άλλες φυλές, γιατί το πάθος του Πόιντερ
για το θήραμα δεν ανακόπτεται από τοπία, καιρούς ή συνθήκες.
Η έρευνά του είναι μεγάλη σε ανάπτυξη πλάτους και βάθους, είναι ταχύτατη, χαρα
κτηρίζεται από πρωτοβουλία, εξυπνάδα και ένταση. Η κίνησή του αναδύει την ρωμαλέ
α φύση του. Μύες, αρτηρίες, τένοντες, γωνιώσεις, τίποτα δεν μένει κρυφό. Η ακούραστη
συσπείρωση και εκτίναξη του σώματος κατά τον καλπασμό, το κράτημα του κεφαλιού
σε θέση «ραντάρ επιφανείας», η αρμονία σώματος και ψυχής σε συνδυασμό με την
έμφυτη αίσθηση του θηρευτή φέρνουν το ποθητό αποτέλεσμα: Μυρωδιά, ξεδιάλυμα,
εντοπισμός, ανέβασμα, φέρμα, ποντάρισμα. Και όλα αυτά με μοναδικό στυλ και ένταση.
Πόιντερ σημαίνει δείκτης.

9.6.4.2. Αγγλικός Σέττερ (English Setter)
Μ εσόμορφος σκύλος. Αρσενικά με ύψος 65-68εκ., θηλυκά 61-65εκ. 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 αριστοκρα
τική κομψότητα που «ντύνει» με το μακρύ μεταξένιο μανδύα 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.
Αποδίδει σε όλα τα φτερωτά, ακόμη και στο ορτύκι. Πολύ καλός στα παρυδάτια, αν από
μικρός εξοικειωθεί με το νερό. Η διασταυρωμένη του ανοικτή έρευνα βασίζεται στην
εξαιρετική του όσφρηση. Ψάχνει στηριζόμενος στον αέρα. Στην παραμικρή αντίληψη
αναθυμίασης αντιδρά ακαριαία, σαν ξαφνιασμένος, «ανεβαίνει» χαμηλώνοντας περισ
σότερο στο έδαφος, πότε σταθερά και πότε με γρήγορες κοφτές κινήσεις, πάντα αθό
ρυβα σαν γνήσιο αιλουροειδές, μέχρι να μπλοκάρει το θήραμα με τη χαρακτηριστική
χαμηλή, καθιστή ή ημικαθιστή (σεττερίσια) φέρμα του. Εξαίρετος στο «ποντάρισμα»,
έχει έμφυτη τη συναίνεση και τη θηραματοφορία, μπορεί δε να κυνηγά χωρίς ίχνος
κόπωσης όλη την ημέρα. Σίγουρα δεν είναι ο
σκύλος του μέσου ή οκνηρού κυνηγού που θέ
λει να κυνηγά δίπλα στον σκύλο του. Αυτό που
κάνει τα Σέττερ περιζήτητα και δημοφιλή, εκτός
από την αποτελεσματικότητα στο κυνήγι, είναι
και ο θαυμάσιος χαρακτήρας τους. Γλυκύτατος,
ήπιος, τρυφερός, υπάκουος, εύπλαστος και εύ
κολος στην εκπαίδευση. Φιλικός με ανθρώπους
και ζώα, του αρέσει η οικογενειακή ζωή. Δεν
θα αποδώσει κυνηγετικά αν ζει «εξόριστος» και

184

αλυσοδεμένος, αν του συμπεριφέρονται βάναυσα ή με αδιαφορία. Η εκπαίδευσή του
πρέπει να βασίζεται στην επανάληψη και την επιβράβευση.

9.6.4.3. 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 66εκ, ενώ των θηλυκών 62εκ. Η εμφάνισή του εκπέμπει περισσότερο
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 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. Η φέρμα του δεν έχει την ένταση του πόϊντερ ούτε την πλαστικότητα των άλλων Σέττερς, είναι όμως σταθερή και αποφασιστική
καθηλώνοντας το θήραμα. Σηκώνει ελαφρά το ένα πόδι, κρατά τον λαιμό και την ουρά
κάτω από τη γραμμή της ράχης. Αν το πουλί προσπαθήσει να ποδαρώσει, το ακολουθεί
αργά αλλά αποφασιστικά μέχρι να το ξαναμπλοκάρει. Έχει άριστη επαφή και συνερ
γασία με τον κυνηγό. Ευφυής και πράος, με αναπτυγμένο το κυνηγητικό πάθος και με
άριστη «μύτη», δείχνει απόλυτη σιγουριά όταν κυνηγά, είναι μεθοδικός, εξονυχιστικός
κατά την έρευνα, γι'αυτό και σπάνια θα δούμε «λευκή φέρμα» από ένα Γκόρντον. Ικανό
τατο πουλόσκυλο για όλους τους κυνηγότοπους, με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες,
πιστεύεται πως αγαπά περισσότερο τη μπεκάτσα. Πολύ καλός στην επαναφορά. Δύσπι
στος προς τους ξένους, αλλά πολύ δεμένος με τους οικείους του.

9.6.5. Ιρλανδικούς δείκτες
9.6.5.1. Ιρλανδικό Σέττερ (Irish Setter)
Μεσόμορφος σκύλος, το παλαιότερο των Σέττερς. Τα αρσενικά έχουν ύψος 62-66εκ.
και τα θηλυκά 57-61 εκ. 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 εκ. Οι διαγωνιζόμενοι στις εκθέσεις επι
θυμούν βαρύτερους τύπους και υψηλούς σκύ185

λους. Ως χρώμα προτιμάται εκεί το σκούρο «μαονί». Στην Αμερική προχώρησαν ακόμη
περισσότερο και τον διασταύρωσαν με μη κυνηγητικές φυλές για να έχουν μενεξεδιές
ανταύγειες! Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια το Ιρλανδικό Σέττερ, με κάποιες αξιόλογες
παρουσίες σε αγώνες και με την αγάπη παθιασμένων με την φυλή κυνηγών, ξαναβρί
σκει τον δρόμο του. Παλιές διχογνωμίες, αν πρέπει να φερμάρει όρθιο ή χαμηλωμένο,
φαίνεται πως ξεπερνιούνται με την άποψη πως ο σκύλος αρκεί να φερμάρει. Βέβαια
συγκρινόμενο με τους άλλους δείκτες των Βρετανικών νησιών, η φέρμα του υστερεί σε
ένταση και στυλ.
Ο καλπασμός του κατά την έρευνα έχει δύναμη, ταχύτητα και καλύπτει μεγάλες απο
στάσεις. Δεν θυμίζει Αγγλικό Σέττερ, γιατί ο κορμός του περιγράφεται σε τετράγωνο
όπως του Πόιντερ, άρα δεν καλπάζει κοντά στο έδαφος. Διαφέρει όμως και από τον
καλπασμό του Πόιντερ, γιατί η κίνησή του δεν προέρχεται μόνο από την ώθηση των
πίσω σκελών αλλά και από τα μπροστινά. Κατά διαστήματα διακόπτει τον καλπασμό
για να βεβαιωθεί αν όντως υπάρχει αναθυμίαση. Παρόλο που ερευνά μακριά από τον
κυνηγό δεν παραλείπει να είναι σε στενή επαφή μαζί του. Η «λεπτή» του συμπεριφορά
προς το θήραμα σε συνδυασμό με την καλή του όσφρηση τον κάνει αποτελεσματικό
ακόμα και στα μπεκατσίνια, που είναι εξαιρετικά δύσκολο θήραμα. Είναι πολύ καλός
στη θηραματοφορία.

9.7. [Γνωριμία με τις κυριότερες φ υλές 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, επιπλέον της επαναφοράς, ερευνούν, εντο
πίζουν και ξεσηκώνουν το θήραμα σε απόσταση βολής. Οι Σκύλοι Νερού είναι εξειδι
κευμένοι για εργασία στο νερό, είναι όμως τόσο περιορισμένη η διάδοσή τους που δεν
θα αναφερθούμε σε αυτούς.
• Στην πρώτη υποομάδα Επαναφοράς (Retrievers) αντιπροσωπευτικές φυλές είναι:

9.7.1.

Λάμπραντορ Ριτρίβερ (La b ra d o r Retriever)

Πάντα μονόχρωμος, από απαλό μπεζ έως σκούρο ξανθό ή μαύρο. Στατιστικά οι πε
ρισσότεροι εργασιακοί σκύλοι που έχουν διαπρέψει σε αγώνες είναι μαύρου χρώματος.
Οι αρσενικοί έχουν ύψος 56-57εκ., ενώ οι θηλυκοί 54-56εκ. Ο πολύ φιλικός και υπάκου
ος αυτός σκύλος διαθέτει ευφυΐα και προθυμία να ευχαριστεί τους οικείους του, κάνοντάς τον έτσι ενεργό μέλος της οικογένειας έστω
και αν οι ιδιοκτήτες του 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. Αν περιορίζεται
ή του συμπεριφέρνονται καταπιεστικά, μπορεί να
γίνει δύστροπος ή μαλθακός. Στο κυνήγι συνοδεύ
ει τον κυνηγό ή περιμένει υπομονετικά καθισμένος
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δίπλα του μέχρι να πάρει εντολή για επαναφορά. Έχει καλή μνήμη και θυμάται που πέ
φτουν τα θηράματα, έτσι δεν είναι ανάγκη να μετακινείται συνεχώς διώχνοντας τα που
λιά από το καρτέρι. Όταν του ζητήσουν να απορτάρει φεύγει με ταχύτητα ευθεία προς
το θήραμα, υπερπηδά εμπόδια αντί να τα παρακάμψει και επιστρέφει με το θήραμα
από τον ίδιο δρόμο. Σ ε περίπτωση που δεν έχει εντοπίσει ένα πεσμένο θήραμα κοιτά
τον κυνηγό περιμένοντας ένα νεύμα για να πάρει νέα πορεία. Σαν ιδανικός κολυμβητής,
είναι κατάλληλος για όλα τα υδρόβια. Χάρη στην ισχυρή όσφρησή του θεωρείται από
τους καλύτερους θηραματοφόρους σκύλους. Ιχνηλατώντας βρίσκει και τα πληγωμένα
θηράματα που ποδαρώνουν. Αν εκπαιδευτεί εντατικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην
έρευνα και το ξεπέταγμα. Διαπρέπει ακόμη ως σκύλος στρατιωτικών, αστυνομικών και
τελωνειακών καθηκόντων. Ιδανικός ως οδηγός τυφλών και βοηθός ατόμων με ειδικές
ανάγκες.

9.7.2. Γκόλντεν Ριτρίβερ (Golden retriever)
Η ονομασία του προέρχεται από το χρώμα του μαν
δύα 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 εκ. και των
θηλυκών 50-55εκ. Είναι τόσο αγαπητός που στις περισ
σότερες χώρες κατέχει το ρεκόρ γεννήσεων και συμμε
τοχών σε εκθέσεις και όλων των ειδών τα αθλήματα με
σκύλους. Αν εξαιρέσουμε την υπέρμετρη ζωηράδα του
στη μικρή ηλικία, είναι σκύλος πολύ πράος, φιλικός,
έξυπνος, ανθρωποκεντρικός, πολύ πρόθυμος να προ
σφέρει και κυρίως αξιόπιστος. Γι' αυτό διακρίνεται όπως και το Λάμπραντορ για την
κοινωνική του συμβολή ως οδηγός τυφλών, αλλά και σε καθήκοντα ανεύρεσης ναρκω
τικών και εκρηκτικών. Δεινός κολυμβητής και παθιασμένος θηραματοφόρος. Ο τρόπος
εργασίας του είναι παρεμφερής με του Λάμπραντορ. Σκύλος που θα κάνει τα πάντα για
να ευχαριστήσει τον ιδιοκτήτη του. Ως περιζήτητος σκύλος συντροφιάς έχει υποστεί τις
συνέπειες της κακής μαζικής εκτροφής. Προσοχή λοιπόν στην επιλογή, ώστε ο αποκτώ
μενος σκύλος να προέρχεται από κυνηγετικές γραμμές και να είναι απαλλαγμένος από
κληρονομικές παθήσεις.
• Στη δεύτερη υποομάδα Ξεπετάγματος (Flushing Dogs) οι πιο διαδεδομένες φυλές είναι:

9.7.3. Αγγλικό Κόκερ Σπάνιελ (Cocker Spaniel)
Μικρόσωμη φυλή, με συμπαγή κορμό. Αρσενικά με ύψος 39-41 εκ. και θηλυκά 3839εκ. 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 μετα
ξύ σκύλων εκθέσεων και σκύλων εργασίας (όπως και στα Σπρίνγκερς και τα ριτρίβερς)
και χρειάζεται προσοχή στην επιλογή των αποκτώμενων για κυνήγι ζώων. Το πρότυπό
του είναι χαρούμενο, εύθυμο και αισιόδοξο. Είναι σκύλος δραστήριος, αθλητικός, αει
κίνητος, καθόλου νευρωτικός ή επιθετικός. Αγαπά τους ανθρώπους και είναι φιλικός με
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άλλους σκύλους. Ιδανικό κυνηγόσκυλο
για να ζει σε διαμέρισμα, αρκεί να έχει
συχνά την ευκαιρία να τρέξει ελεύθερο
για να εκτονώσει την απίστευτη ενέργειά
του. Λόγω της νοημοσύνης, του πάθους
του και της επιθυμίας του να περιεργά
ζεται και να παρατηρεί τα πάντα, έχει επι
δόσεις σε όλα τα κυναθλήματα. Λόγω της
εξαιρετικής του οσφρητικής ικανότητας
έχει χρησιμοποιηθεί από σώματα ασφα
λείας. Στο κυνήγι δεν διαφέρει η εργασία
του από τον μεγαλύτερο ξάδελφο του, το σπρίνγκερ. Ερευνά ζωηρά και γρήγορα, κοντά
στον κυνηγό, ξεπετώντας οτιδήποτε θήραμα συναντήσει, φτερωτό ή τριχωτό. Ιδιαίτερα
ικανό στις μπεκάτσες και τους φασιανούς.
Ιδανικό για δάση, κάμπους και λόφους με πυκνούς θάμνους. Επειδή λατρεύει το νερό
είναι πολύ καλό για κυνήγι υδροβίων. Στο απόρτ είναι άριστο, από ξηρά ή νερό, είναι
δε τόσο δυναμικό που άνετα μεταφέρει έναν μεγάλο φασιανό ή ακόμα ένα λαγό, πηδώ
ντας ακόμη και εμπόδια. Είναι ακούραστος παθιασμένος κυνηγός που δεν τον επηρεά
ζουν οι καιρικές συνθήκες. Το μακρύ του τρίχωμα τον προφυλάσσει μεν από τον καιρό
και τα πυκνά, αλλά θέλει αρκετή περιποίηση.

9.7.4. Αγγλικό Σπρίνγκερ Σπάνιελ (English S p rin g e r Spaniel)
Το ταχύτερο και ψηλότερο από τα
βρετανικά σπάνιελς, περίπου 51 εκ. Λευ
κοκάστανο (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 ικανό
τητά του να προσαρμόζεται, η αγάπη του
για την οικογενειακή ζωή, και κυρίως με
τα παιδιά, τον κάνουν ιδανικό σύντροφο
κυνηγών αστικών κέντρων. Το όνομα Σπρίνγκερ σημαίνει ξεπεταχτής, προέρχεται από
τη λέξη spring που σημαίνει ελατήριο και υποδηλώνει σαφώς τον τρόπο εργασίας του.
Ερευνά, εντοπίζει και ορμά στο θήραμα για να το ξεπετάξει, επομένως η έρευνά του
είναι κοντινή, πάντα εντός του βεληνεκούς του όπλου. Άριστος στην επαναφορά από
ξηρά ή νερό, σε συνδυασμό με τις ιχνηλατικές του ικανότητες, δεν χάνει τραυματισμέ
νο φτερωτό ή τριχωτό θήραμα. Ιδανικός για δάση, θάμνους, βατσινιές, πουρναρωτά,
βάλτους, λίμνες και πεδιάδες, ενώ πατά γερά και το πετρωτό. Κατάλληλος για όλα τα
θηράματα με οποιοδήποτε καιρό. Είναι ταχύτατος, ευέλικτος, πανέξυπνος, δραστή
ριος, χαρούμενος, επίμονος, με διάθεση για παιχνίδι. Για τις ικανότητές του και τη
δυνατή του «μύτη» χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο ως διασώστης και αστυνομικός
σκύλος.

9 .8 .

Γνωριμία με τις κυριότερες φυλές
κυνηγετικών σκύλων ιχνηλατών
ΘΑΝΑΣΗ ΚΥΡΙΤΣΑΚΑ

9.8.1. Ιστορικά στοιχεία
Οι ιχνηλάτες σκύλοι του ευρωπαϊκού χώρου έχουν δύο διαφορετικές γραμμές κατα
γωγής. Πρακτικά θα μπορούσε να διακρίνει κανείς αρχικά αφενός μεν τους μεγάλους
και βαρείς ιχνηλάτες της Βόρειας Ευρώπης (τύπου Μαστίφ), αφετέρου δε τους ελαφρύ
τερους και πιο ευέλικτους ιχνηλάτες της νότιας Ευρώπης (τύπου Λεβριέ).
®Βόρεια και κεντρική Ευρώπη:
Πριν το 500 π.χ. οι Κέλτες, που κατοικούσαν κυρίως στη βόρεια Γερμανία, γρήγορα
μετακινήθηκαν στη δυτική Ευρώπη και σ 'ό λα 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 ταξί
δευαν οι Κέλτες. Ετσι αυτοί οι ιχνηλάτες τύπου Μαστίφ είναι οι πρόγονοι των περισσότε
ρων σημερινών ιχνηλατών της βόρειας και κεντρικής 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 πα
ραθαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου και το οποίο διασταυρώθηκε με ντόπια σκυλιά
των περιοχών αυτών. Στην Ελλάδα δημιουργήθηκετο 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 «Ίμπιζα» και στην Πορ
τογαλία το «Ποτένγκο», με μορφολογία περισσότερο Λεβριέ και τα δυο, που υπάρχουν
μέχρι και σήμερα.
• Κεντρική Ευρώπη:
Εδώ, και ιδίως στη Γαλλία και την Ιταλία που δέχτηκαν σκυλιά τόσο από τους Κέλτες
όσο και από τους Φοίνικες, έγιναν πολλές διασταυρώσεις του βόρειου (Μαστίφ) με το
νότιο τύπο (Λεβριέ). Ειδικότερα στη Γαλλία δημιουργήθηκαν και ελαφρά σκυλιά που
προέρχονται από διασταυρώσεις με τα Λεβριέ, αλλά και βαριά σκυλιά που προέρχονται
από διασταυρώσεις με τα Κέλτικα. Στην Ιταλία δημιουργήθηκε το Σεγκούτσιο, από δια
σταύρωση του Αιγυπτιακού Λεβριέ ή του Ελληνικού Λ εβρ ιέ με τους Κέλτικους Ιχνηλά
τες τύπου Μπράκ, που υπήρχε τότε εκεί.
Η πρώτη προγραμματισμένη ανάπτυξη και αναπαραγωγή ιχνηλατών έγινε κατά τη
διάρκεια του Μεσαίωνα από τους Βέλγους καλόγερους του μοναστηριού Σαιντ Υμπέρ
(Αγιος Ουμβέρτος), στις Αρδένες. Αυτοί οι καλόγεροι εκτρέφανε ιχνηλάτες που τους
ονόμασαν Σαιντ Υμπέρ, χρησιμοποιώντας αίματα Κέλτικων ιχνηλατών, που κατάγονταν
από τη Γαλλία. Οι ιχνηλάτες St. Hubert είναι φημισμένοι για τη μελωδική τους φωνή και
την ασύγκριτη όσφρησή τους. Έτσι έγιναν πολύ γνωστοί σ'όλη την Ευρώπη και αποτέλεσαν το σπόρο για πολλές άλλες ράτσες ιχνηλατών.
Πολλοί τύποι ιχνηλατών δημιουργήθηκαν για να κυνηγούν σε κοπάδια (αγέλες), με
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συνοδεία αλόγων. Επιλέγονταν όσα δεν ήταν καβγατζήδες. Ήταν απαραίτητο να είναι
ήσυχα με τα άλλα σκυλιά, φιλικά και με καλή συμπεριφορά, βοηθώντας έτσι τους κυνη
γούς να τα ελέγχουν σε κάθε περίπτωση. Συνήθως αυτά τα σκυλιά τα μάρκαραν στην
πλάτη, με το σήμα του ιδιοκτήτη, για να μπορούν να τα μετρούν και να τα ξεχωρίζουν
στο τέλος του κυνηγιού. Ένα κοπάδι μπορεί να αποτελούνταν από Ί 00, 200, 500 και
μερικές φορές από χιλιάδες σκυλιά.
Κάθε χώρα έχει αναπτύξει τις δικές της ράτσες ιχνηλατών, ακολουθώντας ένα γενικό
τύπο, αλλά με πολλές ποικιλίες, ανάλογα με το θήραμα και τη μέθοδο έρευνας. Μερικές
ράτσες έχουν λεπτό σώμα για να είναι γρήγορες και να κυνηγούν σε ορεινά μέρη, ενώ
άλλες αναπτύχθηκαν με βαρύ σώμα για μεθοδικό ψάξιμο των χναριών των μεγάλων
ζώων (αγριογούρουνο, ελάφι, ζαρκάδι). Μερικοί τύποι ιχνηλατών έχουν αναπτυχθεί με
κοντά πόδια, για πιο αργό ψάξιμο, ή με μακρύ και σκληρό τρίχωμα για τις δύσκολες
εδαφικές και κλιματικές συνθήκες.
Η χώρα που με διασταυρώσεις ανέπτυξε πολλές ράτσες ιχνηλατών και θεωρείται η
«μάνα των ιχνηλατών», είναι η Γαλλία. Οι ιχνηλάτες της Γαλλίας έχουν μέσα τους, αρμονι
κά δεμένα, τα βαριά και δυνατά στοιχεία του ιχνηλάτη των Κελτών και του Σαιντ Υμπέρ
και την ελαφράδα και χάρη των Λαγωνικών της Αιγύπτου. Αυτοί οι νέοι τύποι ιχνηλατών
χρησιμοποιούνταν αρχικά σε πολυάριθμα κοπάδια για το κυνήγι μεγάλων ζώων και είναι
γνωστοί με το όνομα Μεγάλοι Σκύλοι Ιχνηλάτες (Grand Chiens Courant). Ενα σημαντικό
προτέρημα των Μεγάλων Σκύλων Ιχνηλατών είναι η ικανότητά τους να ακολουθούν με
μεγάλη ευκολία τα χνάρια που αφήνουν στο έδαφος τα βαριά ζώα που έχουν πόδια με
οπλές, όπως το ελάφι, το αγριογούρουνο ή το ζαρκάδι. Μάλιστα μπορούσαν να ακολου
θήσουν τα χνάρια ενός ζώου που πέρασε και μια μέρα ή δυο μέρες πριν. Αυτοί οι σκύλοι
είναι οι λεγόμενοι ιχνηλάτες κρύου ντορού ή βημάτων (Tracking Hounds). Τα αποτυπώ
ματα που αφήνουν τα νύχια των μεγάλων οπληφόρων θηραμάτων στο έδαφος, είναι
έντονα και μένουν για πολλές μέρες σχεδόν αναλλοίωτα. Οσο περνούν οι ώρες και οι
μέρες, η μυρωδιά που εκπέμπουν χάνεται σιγά σιγά, αλλά υπάρχει σ' ένα βαθμό. Για τον
παραπάνω λόγο αυτοί οι ιχνηλάτες δεν κλιάφιζαν στον κρύο ντορό αμέσως, αλλά μόνο
όταν μετά από πολλές εκατοντάδες μέτρα ή και χιλιόμετρα έφταναν στο γιατάκι του ελα
φιού, του αγριογούρουνου ή του ζαρκαδιού, όπου εκεί γύρω υπήρχαν φρέσκα ίχνη βη
μάτων ή μυρωδιάς. Έτσι όσα σημερινά σκυλιά προέρχονται απ' αυτές τις ράτσες, έχουν
κληρονομήσει το πλεονέκτημα να μη γαβγίζουν στο ντορό αμέσως. Αυτοί οι σκύλοι, με
την άριστη όσφρησή τους, μπορούν να ακολουθήσουν ένα τέτοιο ντορό, ακόμα και αν
λ.χ. το αγριογούρουνο πέρασε πριν μια μέρα ή και παραπάνω. Οπως είναι ευνόητο πολύ
πιο άνετα ακολουθούν και τη μυρωδιά φρέσκου ντορού.
Τα αποτυπώματα που αφήνει ο λαγός, η αλεπού και όλα τα ζώα που έχουν πατούσες,
είναι ελαφρά, επιφανειακά και πολλές φορές δεν φαίνονται καθόλου στο σκληρό έδα
φος. Η μυρωδιά που αφήνουν αυτά τα ζώα χάνεται συνήθως μετά το μεσημέρι και γι'
αυτό το λόγο τα κυνηγάμε τις πρωινές ώρες, όπου η ένταση της μυρωδιάς είναι πιο δυ
νατή. Οι σκύλοι που κυνηγάνε το λαγό ακολουθούν τη μυρωδιά που άφησε η πατούσα
του και γι'αυτό λέγονται και ιχνηλάτες μυρωδιάς ή φρέσκου ντορού (Scent Hounds).
Όμως με τη γαλλική επανάσταση όλοι οι ευγενείς διώχτηκαν απ'τη Γαλλία και μαζί μ'
αυτούς μετανάστευσαν και οι σκύλοι τους, οι οποίοι διασκορπίστηκαν προς την Αγγλία
και τις άλλες χώρες, με αποτέλεσμα οι μεγάλοι αυτοί ιχνηλάτες να δώσουν τα αίματά
τους σε ντόπια σκυλιά των χωρών που πήγαν και να έχουμε τις σημερινές ευρωπαϊκές
ράτσες (Αγγλία, Ελβετία, Αυστρία, Γερμανία). Μέχρι τότε, επειδή όλη η γη της Γαλλίας
ανήκε στους φεουδάρχες , τους ευγενείς και τους βασιλιάδες, όλοι αυτοί απαγόρευαν
στους απλούς πολίτες Γάλλους να έχουν καθαρόαιμα σκυλιά και να κυνηγούν τα μεγάλα
θηράματα, ακόμα και το λαγό. Μετά την επανάσταση οι πολίτες απέκτησαν όλα τους
τα δικαιώματα και μπορούσαν να κυνηγούν ελεύθερα. Ήθελαν πλέον ένα σκύλο που να
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κυνηγάει ακόμα και μόνος του, παρέα με τον μεμονωμένο κυνηγό. Παράλληλα το ενδια
φέρον των απλών πολιτών - κυνηγών στράφηκε και στα μικρότερα θηράματα, όπως το
λαγό και το αγριοκουνελο. Για το λόγο αυτό με ανάλογες εκτροφές και διασταυρώσεις
των μεγάλων ιχνηλατών, οι Γάλλοι δημιούργησαν το μεσαίο μέγεθος (μπρικέ) και το κο
ντό μέγεθος (μπασέ) ιχνηλατών σκύλων, όπως αυτοί εμφανίζονται με τη σημερινή τους
μορφή και την ανάλογη κατάταξη στα βιβλία καταγωγών της Διεθνούς Κυνολογικής
Ομοσπονδίας (FCI = Federation Cynologique Internationale).
Παρακάτω θα παρουσιάσουμε, από την τεράστια ποικιλία ιχνηλατών σκύλων που
υπάρχουν σήμερα, μόνο ορισμένους αντιπροσωπευτικούς τύπους, με έμφαση στις
ράτσες εκείνες που ενδέχεται να συναντήσει κανείς, με μεγαλύτερη ή μικρότερη συχνό
τητα, στη χώρα μας.

9.8.2. Ελληνικοί Ιχνηλάτες
9.8.2.1 . Ελληνικός Ιχνηλάτηc (Hellinikos Ichnilatis)
Γενική εμφάνιση
- Μέτριο μέγεθος, κοντό τρίχωμα, μαύ
ρο 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.
- Το μήκος του κρανίου είναι ίσο ή λίγο μικρότερο από το μήκος της μουσούδας με
σχήμα πλατύ. Η ινιακή προεξοχή είναι λεπτοκαμωμένη και φανερή. Μέτωπο σχεδόν
πλατύ με μεσαίες αυλακώσεις όχι πολύ έντονες. Το τόξο των φρυδιών είναι ψηλά.
- Μάτια χρώματος καφέ, με έξυπνη έκφραση. Κανονικό μέγεθος, χωρίς να είναι βαθιά
τοποθετημένα ή να προεξέχουν.
- Η μουσούδα του είναι ίσια ή λίγο κυρτή στα αρσενικά. Το μήκος της είναι ίσο ή λίγο
μεγαλύτερο από το μήκος του κρανίου. To stop δεν είναι πολύ φανερό. Η μύτη στη
γραμμή της μουσούδας προεξέχει της κάθετης γραμμής του χείλους. Τα ρουθούνια
είναι ανοιχτά όπως πρέπει.
- Η μύτη του είναι κατά προτίμηση μαύρη ή καφέ-καστανή, τρίχωμα χωρίς μαύρο χρώ
μα.
- Χείλη κανονικά, σχετικώς αναπτυγμένα.
- Σαγόνια δυνατά με πολύ καλή εφαρμογή μεταξύ τους.
- Αυτιά μεσαίου μεγέθους, σχεδόν το μισό μήκος του κεφαλιού, είναι τοποθετημένα
ψηλά, πάνω από τα ζυγωματικά τόξα. Είναι επίπεδα, στρογγυλά στο άκρο τους και
κρέμονται κάθετα.
- Το μήκος του σώματος είναι 10% περισσότερο από το ύψος στο ακρώμιο. Η πάνω
γραμμή του σώματος είναι ευθεία και κυρτώνει ελαφρά στα μπούτια. Η κάτω γραμμή
αυξάνεται ελαφρά προς τα πάνω.
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Τα ακρώμια αυξάνονται ελαφρά προς τα πάνω σε σχέση με τη γραμμή της πλάτης.
Πλευρά ελαφρά ανερχόμενα.
Οσφΰς ελαφρά τοξοειδής, κοντή, δυνατή, μυώδης.
Λαιμός δυνατός, μυώδης, χωρίς προγούλι, κατεβαίνει αρμονικά προς τους ώμους. Το
μήκος του είναι περίπου τα 6,5/10 του συνολικού μήκους του κεφαλιού.
Ώμοι χυτοί, μυώδεις, που συγκλίνουν στο θώρακα.
Θώρακας καλά αναπτυγμένος, βαθύς, έως το επίπεδο του αγκώνα.
Πλάτη μακριά και ίσια.
Κοιλιά ισχνή, λεπτοκαμωμένη και ανεβασμένη.
Καπούλια μακριά, πλατιά, μυώδη, ελαφρώς χυτά.
Μπροστινά άκρα ίσια από μπροστά και σε προφίλ, μυώδη και γερά.
Τα πίσω άκρα πρέπει να είναι κάθετα από πίσω και σε προφίλ, μυώδη και γερά.
Βραχίονες λοξοί, μυώδης και γεροί.
Αντιβράχια ίσια, μακριά, καλά κόκαλα.
Κνήμη: Οι κλειδώσεις ισχνές, χωρίς να προεξέχουν. Το υποκνήμιο με επαρκές μήκος,
δυνατό, σχεδόν ίσιο, ποτέ κοίλο.
Μηροί με μάκρος, δυνατοί, μυώδεις.
Κότσι: Η άρθρωση ισχνή, δυνατή, μέσο ύψος, κυρτή.Το κότσι ισχνό, δυνατό, ελαφρώς
μακρύ, σχεδόν ίσιο, χωρίς παράνυχο.
Πόδια πλαγιαστά, μακριά, δυνατά.
Πέλματα στρογγυλά, συμπαγή. Δυνατά δάχτυλα, κλειστά, τοξοειδή. Δυνατά νύχια,
κυρτά, μαύρα. Πατούσες μεγάλες, σκληρές, τραχείς.
Ουρά όχι μακριά, φτάνοντας μέχρι το κότσι, γυρισμένη ελαφρά προς τα πάνω. Παχιά
στη ρίζα, η οποία λεπταίνει σταδιακά προς το άκρο της. Η κίνησή της είναι όπως το
ξίφος του ξιφομάχου.
Τρίχωμα κοντό, πυκνό, λίγο σκληρό. Το χρώμα είναι μαύρο και καφέ. Λίγο άσπρο
επιτρέπεται στο θώρακα. Οι βλεννογόνες μεμβράνες πρέπει να φαίνονται, η μύτη και
τα νύχια να είναι μαύρα.
Το ύψος στο ακρώμιο είναι γύρω στα 47-55 cm για το αρσενικό και 45-53 cm για το
θηλυκό με ανοχή ± 2 cm. Το βάρος είναι περίπου 17-20 kg.
Οποιοδήποτε στοιχείο ξεφεύγει πολύ φανερά από τα standards, που περιγράφηκαν
παραπάνω, θεωρείται ελάττωμα.

Παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη γενική βαθμολογία:
1. Μουσούδα κοντή και πλατιά.
2. Αυτιά πολύ μακριά ή πολύ κοντά, μυτερά και γυριστά.
3. Λαιμός πολύ κοντός, λεπτός ή πολύ χοντρός.
4. Πάνω γραμμή κυρτή ή θολωτή.
5. Κάτω γραμμή πολύ κάτω ή πολύ πάνω διαμορφωμένη.
6. Λαγόνια επίπεδα, στενά.
7. Γλουτοί κοντοί, στενοί, όχι χυτοί.
8. Υποκνήμιο και κότσι πολύ κοντά ή πολύ μακριά, ισχνό, θολωτό.
9. Πόδια λαγού.
10. Ουρά μακριά, βαριά, γυριστή.
Κρίνονται ακατάλληλα τα σκυλιά που έχουν:
1. Ύψος στο ακρώμιο μεγαλύτερο ή μικρότερο από το standard που δόθηκε.
2. Άλλο χρώμα απ' αυτό που ορίστηκε στο standard για το τρίχωμα, τη μύτη, τα μάτια
και τα νύχια.
3. Ολικός αποχρωματισμός των βλεννογόνων μεμβρανών.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ρινική γέφυρα κοίλη, πολύ μυτερή μουσούδα.
Πάνω σαγόνι μεγάλο ή προγναθισμός.
Σύγκλιση των πάνω επιμηκών αξόνων του κρανίου και της ρινικής γέφυρας.
Αυτιά ημιορθια.
Πόδια όχι κάθετα.
Παράνυχα.
Ουρά γυριστή.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΑΘΜΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

20

ΚΕΦΑΛΙ (Κρανίο και Μουσούδα)

15

ΜΑΤΙΑ

5

ΑΥΤΙΑ

5

ΛΑΙΜΟΣ

5

ΣΩΜΑ

15

ΠΟΔΙΑ

20

ΟΥΡΑ

5

ΤΡΙΧΩΜΑ

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

ΚΑ ΤΑ ΤΑ ΞΗ :
Ε Ξ Α ΙΡ Ε Τ Ο Σ = όχι λ ιγ ό τερ ο από 90 β α θ μ ο ύ ς.
Π Ο Λ Υ Κ Α Λ Ο Σ = όχι λ ιγ ό τερ ο από 8 0 β α θ μ ο ύ ς .
Κ Α Λ Ο Σ = όχι λ ιγ ό τερ ο α π ό 70 β α θ μ ο ύς.
Ε Π Α Ρ Κ Η Σ -Μ Ε Τ Ρ ΙΟ Σ = όχι λιγ ό τερ ο από 60 β α θ μ ο ύ ς .

Ιστορικά στοιχεία
Ο Ελληνικός Ιχνηλάτης κατάγεται απ' το «Αιγυπτιακό Λεβριέ», που ήταν σκύλος με
μεγάλη ταχύτητα (60 km/h), ο οποίος 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 της Αναγέννησης (14ος, 15ος
αιώνας), τόσο στην Ελλάδα όσο και στη 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, ακολουθώ
ντας τα χνάρια των τριχωτών θηραμάτων, δηλαδή μυρίζοντας το ντορό, διασταυρώθη
κε, 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 «Ελ
ληνικό Ιχνηλάτη», που υπήρχε σε μεγάλο αριθμό στην Ήπειρο και γενικά στη Β. Ελλάδα,
από όπου διαδόθηκε στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή των Βαλκανίων (Γιουγκοσλα
βία, Βουλγαρία, Αλβανία, Ρουμανία).
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To 1770, ο Γάλλος φυσιοδίφης Μπυφόν, κατέταξε τα σκυλιά της εποχής του σε τέσσε
ρις κατηγορίες: τα Ντογκ (σκυλιά για φύλαξη κοπαδιών με βόδια), τα Τσοπανόσκυλα, τα
Κυνηγετικά και τα Λ εβριέ. Αναφέρει τον «Σκύλο της Αλβανίας», ένα λεβριέ που προέρχε
ται 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. Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως ο «Ελληνικός Ιχνηλάτης» με τα γνωστά σωματικά
και εξωτερικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα με αυτά τα χρώματα, είναι το μόνο κυνηγε
τικό σκυλί που κυκλοφορούσε τότε στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλ
κανίων. Όταν έφυγαν οι Τούρκοι πήραν μαζί τους «Ελληνικούς Ιχνηλάτες», που έδωσαν
τα αίματά τους στα σημερινά τούρκικα λαγόσκυλα.
Κυνηγετικά χαρ ακτηρ ιστικά - ιδιο συ γκρ α σ ία
- Είναι ιχνηλάτης με πολύ καλή αίσθηση του φρέσκου ντορού και με μεγάλη αντοχή.
Πρόκειται για δραστήριο σκύλο που κυνηγά μόνος του ή με άλλα σκυλιά και ανταποκρίνεται με επιτυχία σ'όλα τα εδάφη (πεδινά, ορεινά, πετρώδη).
- Η φωνή του είναι αρμονική και αντηχητική.
- Επειδή είναι σκληροτράχηλο σκυλί, εκπαιδεύεται δύσκολα στην υπακοή, γι' αυτό
χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή σ'αυτόν τον τομέα, με μια πιο στενή σχέση αφεντι
κού και σκύλου από τη μικρή ηλικία, με ιδιαίτερη μεταχείριση χωρίς βία.
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 υπάρ
χουν πολλά καθαρόαιμα άτομα, με όλους τους κινδύνους και τις επιπτώσεις στη διατή
ρηση της ράτσας στα αρχέγονα πρότυπα, μορφολογικά και κυνηγετικά.

9.8.22. Κρητικός Ιχνηλάτης (Kriticos Ichnilatis)
(Κυνολογική μελέτη του Δ ροςΣΤ. Δ. ΜΠΑΣΟΥΡΑΚΟΥ, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό
«ΚΥΝΗΓΙ & ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ» το 1995).

Περιγραφ ή του Εθ νικο ύ τύπου
• Θέση στην επιστημονική ταξινόμηση:
Σκύλος που ανήκει στη λαγωνική (γραιοειδή)
ομάδα και ειδικά στον λαγωνικοειδή τύπο.
• Θέση στην ωφελιμιστική ταξινόμηση: Κυ
νηγετικός σκύλος δίωξης.
• Καταγωγή: Γνήσια ελληνική. Γενέτειρά του
η Κρήτη, όπου ζει επί 4000 χρόνια. Είναι η αρ
χαιότερη κυνηγετική φυλή της Ευρώπης.
Γενικά χα ρ α κτηρ ιστικά τη ς φ υλή ς
Σκύλος λαγωνικοειδούς τύπου, υποδολιχόμορφος
(μακροκέφαλος), λυγερός, αλλά με ισχυρή διάπλα
ση, 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
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γρήγορη, αλλά όχι διαρκής. Η φωνή του όχι δυνατή, ακούγεται κυρίως στην εφόρμησή
του για το ξεφώλιασμα του λαγού.
- Το ύψος στο ακρώμιο για τ' αρσενικά είναι 52-60 εκ. και στα θηλυκά από 50-58 εκ. Το
βάρος από 15-19 κιλά.
- Δέρμα λεπτό, ελαφρώς σκληρό, καλά «δεμένο» στο σώμα, χωρίς ρυτίδες στο κεφάλι
και χωρίς προγούλι. Το χρώμα του δέρματος είναι ανάλογο με το χρώμα του τριχώμα
τος. Το χρώμα της μύτης, των χειλιών και των άκρων των βλεφάρων είναι μαύρο.
- Τρίχωμα υαλώδους υφής, δασύ, «δεμένο» καλά στο δέρμα, κοντό στο κεφάλι, στα
αυτιά, πλάγια του κορμού, σκέλη. Ημίμακρο στο λαιμό, πάνω τμήμα του κορμού,
πίσω επιφάνεια των μηρών και της ουράς. Το ημίμακρο τρίχωμα είναι ίσιο και ποτέ
κατσαρό και κυματοειδές.
- Χρώμα:
1. Απλά χρώματα
• Κάτασπρο: όλο άσπρο, χωρίς μικρές κηλίδες ή αποχρώσεις άλλου χρώματος, που
προτιμάται.
• Άσπρο: λερωμένο άσπρο με ελαφριά υπόξανθη απόχρωση συνήθως στ' αυτιά,
πάνω τμήμα του λαιμού, ράχη, πάνω επιφάνεια της ουράς και ελάχιστα στα σ κέ
λη.
• Κατάμαυρο: όλο μαύρο με ή χωρίς άσπρη μικρή κηλίδα στο στήθος, που προτιμάται.
• Μαύρο: μαύρο με μικρές άσπρες κηλίδες στο στήθος, ακροπόδια και στην άκρη
της ουράς.
• Υπόξανθο: με μαύρο ή όχι ρύγχος (πρόσωπο), με τις αποχρώσεις του - από το
χρώμα του άχυρου έως το χρώμα της δορκάδας - με ή χωρίς μικρή άσπρη κηλί
δα στο στήθος (προτιμότερο άσπρες κηλίδες).
®Υπόξανθο: με τις αποχρώσεις του- από το χρώμα του άχυρου έως το χρώμα της
δορκάδας - με μερικές κηλίδες στο ρύγχος, στήθος, άκρα των σκελών, άκρη της
ουράς.
• Καστανόξανθο
2. Σύνθετα χρώματα
• Ασπρο-μαύρο, άσπρο-υπόξανθο, καστανόξανθο, ραβδωτό (υπόξανθο με μαύρες
ραβδώσεις)
• Μαύρο-κοκκινωπό: δηλαδή η βάση του τριχώματος είναι μαύρη με μεγάλες
κοκκινωπές κηλίδες κυρίως στο στήθος, ρύγχος, σχεδόν απ' το αντιβράχιο και
την κνήμη έως και τα ακροπόδια, στο περίνεο και δυο μικρές πάνω απ'τα μάτια
(σκοτεινές, «γαζίες»).
- Κεφάλι μακρύ (δολιχοκεφαλία) σε σχήμα κώνου. Το συνολικό μήκος φτάνει το 39%
του ύψους στο ακρώμιο. Το μήκος του κρανίου είναι μεγαλύτερο απ'το μήκος του
ρύγχους και αντιστοιχεί κατά 54,5% προς το συνολικό μήκος του κεφαλιού, ενώ το
ρύγχος αντιστοιχεί στο 45,5% . Το διζυγωματικό πλάτος του κρανίου είναι το 47,5%
και πρέπει να είναι μικρότερο από το μισό του συνολικού μήκους του κεφαλιού, δη
λαδή ο συνολικός κεφαλικός δείκτης να είναι κάτω του 50. Οι πάνω επιμήκεις γραμμές
του κρανίου και του ρύγχους είναι ελαφρώς αποκλίνουσες, δηλαδή σχεδόν παράλλη
λες.
- Κρανίο στρογγυλοειδές στο σύνολό του, αρκετά πλατύ στην πάνω επιφάνεια και
ελαφρά συμπιεσμένο στα πλάγια. Το μήκος του είναι μεγαλύτερο απ'το μήκος του
ρύγχους, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Ινιακή απόφυση («κόκαλο») λίγο φανερή,
μέτωπο πλατύ, μετωπικοί κόλποι λίγο αναπτυγμένοι, τόξα φρυδιών λίγο αναπτυγμέ
να, μετωπική ραφή λίγο φανερή.
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- Μάτια κανονικού μεγέθους, τοποθετημένα λοξά ώστε η γραμμή που ενώνει την εσω
τερική και εξωτερική γωνία τους, να μην είναι οριζόντια και να σχηματίζει ορθή γω
νία, αλλά οξεία γωνία με την κάθετη πάνω επιμήκη κρανιοπροσωπική γραμμή. Ίριδα
βαθύχρωμη, με ζωηρή, ενεργητική και έξυπνη έκφραση. Άκρα βλεφάρων μαύρα.
- Αυτιά μετρίου μεγέθους, τριγωνικού σχήματος, όρθια, χωρίς πτυχές, ανοιχτά προς
τα μπρος, με άκρη στενή και γωνιώδη και όχι πλατιά και στρογγυλή. Το μήκος τους
φτάνει έως το μήκος του ρύγχους, αλλά είναι ανεκτό έως το μισό του μήκους του
κεφαλιού. Προτιμώνται τα μικρότερα γιατί είναι πιο σκληρά και όρθια. Είναι ευκίνητα,
δείχνοντας έτσι ζωηράδα, σβελτάδα και ετοιμότητα, και στρέφονται εύκολα προς τα
πλάγια και πίσω. Είναι προσκολλημένα σε πλατιά βάση, αρκετά ψηλά, πολύ πάνω απ'
τα ζυγωματικά τόξα. Οι μύες των πρέπει να είναι δυνατοί, η βάση πλατιά, ο χόνδρος
αρκετά σκληρός και χοντρός, έτσι ώστε τα πτερύγια να είναι όρθια και ευκίνητα.
- Μουσούδα (ρύγχος) σχήματος κωνικού, μυτερή γιατί οι πλάγιες πλευρές είναι συγκλίνουσες. Το μήκος της είναι μικρότερο απ' το μήκος του κρανίου, όπως περιγράφηκε
παραπάνω. Η πάνω επιφάνεια είναι ίσια. Ρινο-μετωπικό κοίλωμα χωρίς βάθος.
- Μύτη (ακρορρίνιο) πάνω στη γραμμή του ρύγχους, αρκετά μεγάλη, εξέχει απ'την
μπροστινή κάθετη γραμμή των χειλιών. Χρώμα μαύρο χωρίς κηλίδες. Ρουθούνια
καλά ανοιγμένα.
- Σαγόνια δυνατά, οδοντοστοιχίες με τέλεια επαφή μεταξύ τους σαν λαβίδα. Το οστό
του κάτω σαγονιού είναι πιο μικρό σε μέγεθος απ' το πάνω. Δόντια δυνατά και
άσπρα.
- Χείλη λεπτά, εφαρμοσμένα καλά, χωρίς να εξέχουν, η δε μπροστινή γραμμή τους
βρίσκεται πίσω απ'την μπροστινή γραμμή της μύτης. Η στοματική σχισμή είναι βαθιά
και η συναφής των χειλιών λίγο φανερή. Το χρώμα των χειλιών είναι μαύρο.
- Λαιμός εύρωστος, μυώδης, αλλά στεγνός, ελαφρώς τοξοειδής, χωρίς προγούλι, κα
τέρχεται και συνδέεται αρμονικά με τον κορμό. Το μήκος του είναι περίπου ίσο με το
μήκος του κεφαλιού.
- Κορμός λυγερός, αλλά δυνατός. Το μήκος του είναι κατά 3-5% μικρότερο απ'το ύψος
στο ακρώμιο. Προτιμάται το ίσο μέγεθος έτσι ώστε ο κορμός να είναι τετράγωνος. Η
πάνω γραμμή είναι ίσια και ελαφρώς κυρτή στη μέση. Η κάτω γραμμή κατέρχεται στο
στέρνο έως τον αγκώνα και ανέρχεται αρκετά ψηλά στην κοιλιά και στα λαγόνια.
- Το ακρώμιο εξέχει λίγο απ'τη γραμμή της ράχης. Οι άκρες των ωμοπλατών είναι καλά
ενωμένες μεταξύ τους.
- Η θωρακική κοιλότητα πρέπει να είναι καλά αναπτυγμένη σε ύψος και σε μήκος, αλλά
όχι πολύ σε πλάτος ( όχι βαρελοειδής θώρακας), έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός χώρος
για την κανονική ανάπτυξη και λειτουργία των πνευμόνων και της καρδιάς. Το μήκος
του θώρακα είναι το 58% του ύψους στο ακρώμιο και η περίμετρός του είναι Ί 15%.
Τα πλευρά λίγο κυκλωτά με πλατιά μεσοπλεύρια διαστήματα.
- Στήθος στενό, αλλά καλά αναπτυγμένο και βαθύ. Το στέρνο κατεβαίνει έως τον αγκώ
να, αλλά όχι πέρα απ'αυτόν.
- Ράχη σχετικά μακριά, ίσια, δυνατή.
- Οσφύς (μέση) κοντή, ελαφρώς κυρτή, μυώδης και δυνατή.
- Νώτα (καπούλια) ρωμαλέα, επίπεδα, με κλίση προς τα κάτω. Το μήκος τους αντιστοι
χεί στο 30,5% του ύψους στο ακρώμιο.
- Κοιλιά που, ξεκινώντας απ'το πίσω μέρος του στέρνου, ανεβαίνει αρκετά ψηλά, δηλα
δή είναι λαγωνικοειδής, όπως στα λεβριέ (λαγωνικά).
- Λαγόνια κοντά και ίσα σε μήκος με τη μέση, το δε λαγόνιο κοίλωμα είναι λίγο ή πολύ
έντονο, ανάλογα με την ηλικία και τη διατροφή του σκύλου.
- Ουρά κοντή, η άκρη της δεν φτάνει το κότσι. Προσκολλημένη χαμηλά, είναι χοντρή
στη βάση και λεπταίνει βαθμιαία προς την άκρη. Στέκεται ψηλά, περιτυλιγμένη σαν
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δαχτυλίδι (προτιμάται) πάνω στα νώτα ή είναι ημικύκλια και σηκωμένη. Το μήκος της
είναι περίπου το 53% του ύψους στο ακρώμιο.
Τα μπροστινά σκέλη έχουν καλή ευστάθεια όταν τα βλέπουμε από μπροστά και πλά
για. Αρκετά μυώδη, νευρώδη και δυνατά.
Ωμοπλάτη μακριά, το μήκος της φτάνει το 32,5% του ύψους στο ακρώμιο. Είναι λοξή
από πάνω προς τα κάτω και από πίσω προς τα μπρος, με δυνατούς διαχωρισμένους
μυς, καλά προσκολλημένη στον θώρακα και ελεύθερη στις κινήσεις της.
Βραχίονας: Το μήκος του φτάνει το 25,3% του ύψους στο ακρώμιο. Είναι ελαφρά λο
ξός προς τα κάτω και πίσω, με ισχυρό οστό και δυνατούς και φανερούς μυς. Το κάτω
1/3 του μήκους του είναι ελεύθερο απ'τον κορμό.
Αντιβράχιο ίσιο, νευρώδες, δυνατό και αρκετά μακρύ. Το μήκος του φτάνει το 32,5%
του ύψους στο ακρώμιο, δηλαδή ίσο με το μήκος της ωμοπλάτης.
Καρπός ισχνός, δεν εξέχει απ'την κάθετη γραμμή του αντιβραχίου.
Ο αγκώνας βρίσκεται στην ίδια κάθετη γραμμή του αντιβραχίου και δεν πρέπει να
στρέφεται προς τα μέσα ή προς τα έξω. Το μήκος του σκέλους απ'το έδαφος στον
αγκώνα, φτάνει το 50,5% του ύψους στο ακρώμιο.
Μετακάρπιο μακρύ, στεγνό και δυνατό.
Ακροπόδια στρογγυλά σαν της γάτας, δάχτυλα συμπαγή, δυνατά, κυρτά και καλά
ενωμένα. Νύχια δυνατά και γαμψά. Πέλματα στεγνά και σκληρά.
Τα πίσω σκέλη έχουν καλή ευστάθεια όταν τα βλέπουμε από μπροστά και πλάγια.
Αρκετά μυώδη και δυνατά.
Μηρός μακρύς, με μήκος που φτάνει το 32,5% του ύψους στο ακρώμιο. Είναι πλατύς
και μυώδης, αλλά όχι ογκώδης. Δυνατός, τοποθετημένος λοξά από πάνω προς τα
κάτω και από πίσω προς τα μπρος.
Κνήμη μακριά, με μήκος που φτάνει το 31,5% περίπου του ύψους στο ακρώμιο. Εχει
ελαφρό και δυνατό σκελετό και είναι πλατιά και ισχνή στο κάτω μέρος. Η κλίση της
δεν είναι πολύ λοξή κι επομένως η γωνία του ταρσού είναι αρκετά ανοιχτή. Το αυλάκι
της κνήμης είναι έντονο και φανερό και η φλέβα της ευδιάκριτη.
Ταρσός στεγνός και δυνατός, δεν πρέπει να στρέφεται προς τα μέσα ή προς τα έξω.
Οι πλάγιες επιφάνειες είναι πλατιές, το δε κότσι σε ευστάθεια με τα σκέλη, δεν πρέπει
να ξεπερνά την πίσω κάθετη γραμμή των γλουτών, κατευθυνόμενη προς το έδαφος.
Το μήκος του ταρσού απ'το πέλμα έως το ακροτάρσιο είναι γύρω στο 27% του ύψους
στο ακρώμιο.
Μετατάρσιο δυνατό, στεγνό, αρκετά μακρύ, σχεδόν όρθιο, χωρίς παράνυχο. Η πίσω
γραμμή του, ακολουθώντας τη γραμμή του ακροτάρσιου, πρέπει να βρίσκεται στην
επέκταση της κάθετης γραμμής των γλουτών.
Ακροπόδια όπως στα μπροστινά σκέλη.
Ο βηματισμός του είναι συνήθως πηδητικός τροχασμός. Στην ιχνηλασία είναι ζωηρός
και γρήγορος τροχασμός, που εναλλάσσεται με σύντομο καλπασμό. Στη δίωξη καλ
πάζει γρήγορα αλλά με μικρή διάρκεια.

Σωματομετρήσεις
Με βάση τις αναφερόμενες μετρήσεις και αναλογίες, σ' ένα Κρητικό Ιχνηλάτη ύψους
56,5 εκ., οι διαστάσεις του σε αριθμούς θα είναι:
β Κεφάλι 22 εκ., κρανίο 12 εκ., μουσούδα 10 εκ., (προτιμότερο το κρανίο και η μουσού
δα να είναι ίσου μήκους, δηλαδή 11 και 11 εκ.), διζυγωματικό πλάτος 10,5 εκ., αυτί 10
εκ. Κεφαλικός δείκτης 47,5.
• Λαιμός 21-22 εκ., κορμός 53,7-54,8 εκ. (προτιμότερο ο κορμός να είναι τετράγωνος)
• Θώρακας σε μήκος ή βάθος 33 εκ„ περίμετρος θώρακα 65 εκ. Θωρακικός ή σωματι
κός δείκτης 7,5.
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Ιστορικά στοιχεία
Ο Κρητικός Ιχνηλάτης είναι η αρχαιότερη απ' όλες τις κυνηγετικές ράτσες στην Ευρώ
πη, υπάρχει εδώ και 4000 χρόνια. Κατάγεται απ'τους λαγωνικούς σκύλους, που έφεραν
απ'την Αίγυπτο οι έμποροι της Κρήτης και οι Φοίνικες από το 2000 π. X.
Εκτός από τους μεγαλόσωμους λαγωνικούς σκύλους, στην Αίγυπτο υπήρχε και μια
άλλη κυνηγετική ράτσα - οι αρχαιολόγοι τα σκυλιά αυτά τα ονόμασαν «Σκύλοι του Χέοπα»- πιο μικρόσωμη, με όρθια αυτιά, κουλουριασμένη ουρά και ρυτίδες στο πρόσωπο,
που έμοιαζε με τον σημερινό αφρικανικό σκύλο Μπαζέντζι, με τον οποίο ο Κρητικός
Ιχνηλάτης έχει κοινά σημεία, όπως μυτερό ρύγχος, μαύρη μύτη, παρόμοια σκέλη, όρθια
αυτιά, κουλουριαστή ουρά και γενική μορφολογική εμφάνιση.
Επειδή το έδαφος της Κρήτης είναι ορεινό και δύσκολο, με πολλά βράχια και γκρε
μούς, δεν ήταν κατάλληλο για τους μεγαλόσωμους λαγωνικούς σκύλους. Έτσι, όπως
δείχνουν όλα τα ιστορικά στοιχεία, οι έμποροι έφερναν περισσότερο τη μικρόσωμη
ράτσα, δηλαδή τα «Σκυλιά του Χέοπα» ή Μπαζέντζι, από την οποία προέρχεται κατ'
ευθείαν ο Κρητικός Ιχνηλάτης. Η ράτσα αυτή, λόγω της απομόνωσης στα ορεινά εδάφη
της ενδοχώρας της Κρήτης, διατήρησε επί αιώνες σχεδόν τον αρχικό λαγωνικό τύπο.
Από τ' αρχαία ελληνικά κείμενα, λίγα πράγματα αναφέρονται για τον Κρητικό Ιχνηλά
τη και μάλιστα στον «Κυνηγετικό» του Ξενοφώντα, όπου αναφέρεται η ράτσα. Υπάρ
χουν όμως αρχαιολογικά ευρήματα που μαρτυρούν την ύπαρξη και την επιβίωση του
κρητικού κυνηγόσκυλου, απ'τη μινωική μέχρι την ελληνορωμαϊκή εποχή.
Το πανάρχαιο αγαλματίδιο του Κρητικού σκύλου - που βρίσκεται στο μουσείο του
Ηρακλείου - με όρθια αυτιά και κουλουριαστή ο υρ ά , που μοιάζει με τον σημερινό Κρη
τικό Ιχνηλάτη, είναι μια μαρτυρία αναμφισβήτητη, καθώς επίσης και άλλα ευρήματα
της Μινωικής εποχής με παραστάσεις του Κρητικού σκύλου. Στη συνέχεια τα στοιχεία
λιγοστεύουν και ξαναγίνεται λόγος τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας, όταν έφτασαν
στην Κρήτη οι διάφοροι δυτικοευρωπαίοι περιηγητές, που στις ταξιδιωτικές τους εντυ
πώσεις και πληροφορίες έδιναν και διάφορες πληροφορίες για το κρητικό σκυλί.
Το 1933 ο αρχαιολόγος και έφορος αρχαιοτήτων Ηρακλείου Σπ. Μαρινάκης, μανιώ
δης κυνηγός και κυνόφιλος, δημοσίευσε στα «Κυνηγετικά Νέα» ένα πολύ ενδιαφέρον
άρθρο με τίτλο «Αι περίφημοι κρητικαί κύνες της αρχαιότητος». Είχε προτείνει να ιδρυ
θεί και σωματείο για την προστασία και ανάπτυξη του Κρητικού Ιχνηλάτη, αλλά δεν
ενδιαφέρθηκαν οι κυνηγοί της Κρήτης.
Την άνοιξη του 1994 σημειώ
θηκε μεγάλο ενδιαφέρον για τον
Κρητικό Ιχνηλάτη, από ιδιοκτήτες
ομοιόμορφων σκύλων και κυνόφιλους, οι οποίοι απευθύνθηκαν
στον Δρα Στ. Μπασουράκο για
τη μελέτη της ράτσας και την
κατάρτιση
ενιαίου
προτύπου.
Συγκεντρώθηκε πολύ υλικό και
το Σεπτέμβριο του 1994 πήγε ο κ.
Στ. Μπασουράκος στην Κρήτη για
την ακριβή εξέταση - μελέτη των
ομοιογενών κρητικών ιχνηλατών.
Έγινε μορφολογική εξέταση και
σωματομέτρηση δεκάδων κρητι
κών ιχνηλατών, που είχαν συγκε
ντρωθεί, απ' όλες τις περιοχές της
Κρήτης, στην Ιεράπετρα.
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Ο Δρ Στ. Μπασουράκος κατάρτισε τον εθνικό μορφολογικό τύπο (standard) του
Κρητικού Ιχνηλάτη και στη συνέχεια γράφτηκαν στο Ελληνικό Βιβλίο Αναγνωρισμένων
(ΕΒΑ) μερικοί κρητικοί ιχνηλάτες που ανταποκρίνονταν στον τύπο της φυλής. Σήμερα ο
Κρητικός Ιχνηλάτης έχει αναγνωριστεί από τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδας (ΚΟΕ), υπο
χρέωση του οποίου είναι η ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών για την παρα
πέρα αναγνώριση από την Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία - Federation Cynologique
Internationale (FCI) - για να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί η γνήσια αυτή ελληνική
ράτσα με καθαροαιμία.

9.8.3. Σέρβικοι ιχνηλάτες
9.8.3.1. Βαλκανικός Ιγνηλάτης (Balkanski Gonic)
Γενική εμφάνιση
- Ιχνηλάτης «φρέσκου ντορού».
- Μεσαίου ύψους σκύλος, δυνατός και ρωμαλέ
ος.
- 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 σταδια
κά 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, στ'αυτιά, στο κρανίο.
- Το ύψος στο ακρώμιο είναι γύρω στα 46-56 cm για το αρσενικό. Για το θηλυκό λιγότε
ρο κατά 2-3 ςητι. Το βάρος είναι 18-20 kg.
Κυνηγετκά χαρακτηριστικά - ιδιοσυγκρασία
- Πολύ καλός ιχνηλάτης, ανθεκτικός, δραστήριος και δυνατός.
- Σκληροτράχηλος, θέλει αυστηρότητα και επιμονή στην εκπαίδευση, πολύ καλός σ'
όλα τα εδάφη, με καλή καταδίωξη.
- Κυνηγάει λαγό και μεγάλα θηράματα (αγριογούρουνο, ελάφι, ζαρκάδι).

9.8.3.2. Γ'ουγκοσλάβικος Τρίχρωμος Ιγνηλάτης (Jugoslavevski Troboini Gonic)
Γενική εμφάνιση
- Ιχνηλάτης και κρύου και φρέσκου ντορού. Όμορφος με ωραία έντονα χρώματα, με
σαίου 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
j
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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).

9.8.4. 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 (Γ Ο .),π ο υ 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 Βουλαγαρίας
• Μπαράκ Βουλγαρίας (Γκριφόν)
Το Μπαλκάν και το Μπαράκ έχουν το ίδιο όνομα με τα αντίστοιχα σκυλιά της Γιου
γκοσλαβίας, τα οποία είναι όμως επίσημα αναγνωρισμένα και καταγραμμένα στην F.C.I.
με όνομα «Βαλκανικός Ιχνηλάτης» και «Βοσνιακός Σκληρότριχος Ιχνηλάτης-Μπαράκ».
Το Λουντογκόρσκο είναι ο πιο παλιός Ιχνηλάτης από τους άλλους δυο, υπάρχει από το
1800 και αναπτύχθηκε κυρίως στην περιοχή των βουνών «Λουντογκόρσκο», που ση
μαίνει «τρελό βουνό» και είναι τρεις οροσειρές στο Β.Α. τμήμα της Βουλγαρίας.
• Το Μπαλκάν είναι ο «Βαλκανικός Ιχνηλάτης» της Γιουγκοσλαβίας, που εκτρέφουν οι
Βούλγαροι στη χώρα τους.
• Το Μπαράκ είναι το Τούρκικο Γκριφόν, που το διασταύρωσαν με το Μπαράκ της Βο
σνίας.
• Το Λουντογκόρσκο, είναι θεωρητικά ένας τρίχρωμος Ιχνηλάτης, με αίματα Τούρκικων
και Γιουγκοσλάβικων σκύλων.

9.8.4.1. Λουντογκόρσκο
- Ύψος 48-58 cm για τα αρσενικά και 2-3 cm λιγότερο για τα θηλυκά.
- Βάρος 25-30 kg.
- Τρίχωμα κοντό, μαλακό και πυκνό.
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- Σχεδόν τρίχρωμο. Μαύρο με κόκκινο στην κοιλιά, κεφάλι, στήθος, πόδια και στην
άκρη της ουράς. Άσπρο στο κεφάλι, στέρνο και στις άκρες των ποδιών.
- Κεφάλι μετρίου μεγέθους, λίγο μακρουλό. Το μήκος του κρανίου περίπου ίδιο με το
μήκος της μουσούδας. Ελαφρό stop. Μύτη μαύρη, ρουθούνια φαρδιά, χείλη ελαφρώς
κρεμαστά. Μάτια αμυγδαλωτά, μαύρα ή σκούρα καφέ.
- Αυτιά μέτρια σε μέγεθος, επίπεδα, τριγωνικά με λείο τρίχωμα.
- Σώμα σε σχήμα παραλληλόγραμμου. Λαιμός μακρύς και στρογγυλός. Πλάτη ίσια και
φαρδιά. Στήθος αναπτυγμένο καλά, κατεβαίνει μέχρι τους αγκώνες. Στέρνο προεξέχον, θώρακας φαρδύς, με λοξά πλευρά. Λαγόνια συμπαγή, η κοιλιά ανεβαίνει απότο
μα. Ωμοπλάτες επιμήκεις και μυώδεις.
- Ουρά μακριά με λίγη κλίση προς τα πάνω στην άκρη της. Στο μήκος φτάνει μέχρι το
κότσι. Έχει λεία τρίχα, χοντρή στη ρίζα, λεπταίνει προς την άκρη. Στην καταδίωξη την
κρατάει στη γραμμή της ράχης σαν σπαθί, στον ντορό την κουνάει δεξιά-αριστερά.
- Πόδια μακριά, κάθετα. Ισχνά αλλά πολύ δυνατά και μυώδη. Πόδια σε σχήμα οβάλ,
σφιχτά δάχτυλα, νύχια σκληρά και μαύρα.
Κυνηγετικά χαρακτηριστικά - ιδιοσυγκρασία
Πολύ καλή μύτη, μεγάλη επιμονή στο ντορό, γρήγορο ξεφώλιασμα. Στο φρέσκο ντο
ρό γαβγίζει αραιά. Μεγάλη αντοχή, ταχύτητα και καταδίωξη. Αντέχει στις πιο δύσκολες
χειμωνιάτικες συνθήκες και κυνηγάει σ'όλα τα εδάφη, ειδικά στα δύσκολα ορεινά μέρη
(χαράδρες, βράχοι, πυκνά). Το Λουντογκόρσκο (Τρελό Βουνό) της Βουλγαρίας είναι από
τα πιο δύσβατα και απρόσιτα βουνά των Βαλκανίων. Σ'αυτή την περιοχή έχει ανατραφεί
το Λουντογκόρσκο, απ'το οποίο και πήρε το όνομα, γιατί τα καταφέρνει όσο κανένα
άλλο σκυλί. Χρησιμοποιείται για μεγάλα τριχωτά θηράματα (αγριόγιδο, ελάφι, ζαρκά
δι), αλλά κυνηγάει και το λαγό πολύ καλά. Σαν χαρακτήρας είναι ήρεμος και φιλικός.

9.8Λ.2. Μπαλκάν Βουλγαρίας
Είναι ο «Βαλκανικός Ιχνηλάτης» της Γιουγκοσλα
βίας που εκτρέφεται στη Βουλγαρία.
- Ύψος 45-55 ςιπ για τα αρσενικά και 2 cm λιγότε
ρο για τα θηλυκά.
- Βάρος 20-25 kg.
- Τρίχωμα κοντό, σκληρό, πυκνό. Έχει χαίτη 3 om
μήκος, κάτω απ' τ' αυτιά, την κοιλιά, πίσω στα
μπούτια και στην άκρη της ουράς.
- Χρώμα μαύρο ή γκριζοκαφέ σαμάρι με έντονο
καφέ ή κόκκινο στο υπόλοιπο σώμα. Μερικές
φορές μια γραμμή άσπρη στο στήθος, στα πόδια
και στην άκρη της ουράς.
- Κεφάλι χοντρό και πλατύ. Μέγεθος μέτριο. Κρανίο ίδιο μήκος με τη μουσούδα. Stop ελα
φρώς έντονο. Μάτια καφέ σκούρα, μεγάλα, λίγο σχιστά. Μουσούδα καφέ, μύτη μαύρη.
Χείλη ελαφρώς κρεμαστά. Συνήθως το χρώμα του κεφαλιού είναι γκρίζο του λαγού.
- Αυτιά μέτρια σε μήκος, τριγωνικά, επίπεδα. Έχουν πιο μακριά τρίχα από ότι το σώμα.
- Η γενική εμφάνιση του σκύλου είναι κοντόχοντρη. Λαιμός κοντός και χοντρός με λίγο
προγούλι. Στήθος φαρδύ, στέρνο επίπεδο, θώρακας με στρογγυλά πλευρά. Ράχη ίσια και
φαρδιά, η πλάτη κάνει λίγη σέλα. Κοιλιά χοντρή και στρογγυλή, όχι πολύ ανεβασμένη.
- Ουρά μετρίου μεγέθους προς το κοντό, σχετικά χοντρή. Στέκεται σαν γιαταγάνι. Στο
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κάτω μέρος έχει τρίχα 3 cm περίπου σαν βούρτσα.
- Πόδια ίσια και κοντά, πολύ μυώδη. Μηροί χοντροί και φουσκωτοί. Πόδια χοντρά,
στρογγυλά, δάχτυλα σφιχτά, νύχια μαύρα.
Κ υ ν η γ ε τ ικ ά χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά - ιδ ιο σ υ γ κ ρ α σ ία

Καλή μύτη, μέτρια ταχύτητα. Μεγάλη αντοχή, πείσμα και μανία. Νευρικός και άγριος
με το θήραμα. Χρειάζεται μεγάλη αυστηρότητα στην εκπαίδευση, γιατί είναι σκληρο
τράχηλος και ανεξάρτητος σκύλος. Φωνή χοντρή και υπόκωφη, γαβγίζει πολύ στο ντο
ρό. Μονοκόμματος στις κινήσεις, χωρίς μεγάλη ευελιξία. Κυνηγάει λαγό κυρίως. Αντέχει
σ' όλα τα εδάφη και σ' όλους τους καιρούς.

9.8.4.3. Μπαράκ Βουλγαρίας
Η ράτσα διατηρείται και αναπαράγεται στη Βουλγαρία, όπου έχει πάρει και αίματα
από το Μπαράκ της Γιουγκοσλαβίας.
- Ύψος 45-55 cm για τα αρσενικά και 2 cm λιγότερο για τα θηλυκά.
- Βάρος 20-25 kg.
- Τρίχωμα μακρύ και σκληρό σαν σύρμα. Εχει και υποτρίχωμα μαλακό και πυκνό.
- Σαμάρι γκρι ή μαύρο με καφέ ή κόκκινο στο υπόλοιπο σώμα.
- Κεφάλι σχετικά μακρύ, η μουσούδα πιο μακριά απ'το κρανίο. Κρανίο θολωτό, χείλη
κρεμαστά. Μύτη μαύρη. Μάτια στρογγυλά, σκούρα ή καφέ ανοιχτό. Stop έντονο.
Σκληρή τρίχα στα φρύδια και γένι στην κάτω γνάθο.
- Αυτιά μακριά με πτυχή και κρεμαστά. Στρογγυλεύουν στην άκρη. Αν τα τεντώσουμε
δεν φτάνουν στην άκρη της μύτης.
- Γενική εμφάνιση σαν παραλληλόγραμμο, μακρύς κορμός σε αναλογία με το ύψος.
Πλάτη ίσια. Ακρώμιο πολύ φανερό, που ξεχωρίζει απ'τη γραμμή της ράχης. Λαιμός
μακρύς και γεροδεμένος, τον κρατάει σχεδόν σε όρθια θέση σε σχέση με τη γραμμή
της ράχης. Στήθος φαρδύ και όχι βαθύ, στέρνο επίπεδο, πλευρά λοξά και επιμήκη.
Καπούλια στρογγυλά. Κοιλιά ανεβασμένη.
- Ουρά μακριά, χοντρή. Στέκεται σαν σπαθί. Το μήκος ξεπερνάει το κότσι σε στάση
ηρεμίας.
- Σκέλη λεπτά, ίσια, κάθετα και πολύ μυώδη. Κόκαλο δυνατό. Πόδια σχήματος οβάλ,
δάχτυλα λεπτά και μακριά, νύχια μεγάλα και μαύρα.
Κυνηγετικά χαρακτηριστικά - ιδιοσυγκρασία
Σκληροτράχηλος Ιχνηλάτης, ανθεκτικός σ'όλα τα εδάφη και σ'όλες τις καιρικές συνθή
κες. Μύτη καλή. Μεγάλη αντοχή στην καταδίωξη. Ταχύτητα κανονική. Φωνή καθαρή με
μακρόσυρτο κλαψιάρικο γάβγισμα. Γαβγίζει κοντά στο θήραμα. Σαν χαρακτήρας είναι
λίγο άγριος με το θήραμα και με τους ξένους. Έχει μεγάλο και γερό δόντι. Χρειάζεται αυ
στηρότητα στην εκπαίδευση. Κυνηγάει με μανία όλα τα θηράματα, μεγάλα και μικρά.

9.8.5. Σλοβένικοι ιχνηλάτες
9.8.5.1. Ιχνηλάτης του Ποσάβα (Posavski Gonic)
Γενική εμφ ά νιση
- Ιχνηλάτης φρέσκου ντορού. Όμορφος σκύλος, μεσαίου ύψους, δυνατός και ανθεκτικός.
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- Το μήκος του κεφαλιού του είναι 20-24 εκ. 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 εκ. για το αρσενικό και 48 εκ. για το θηλυκό. Το βάρος γύρω
στα 16-24 kg.
- Το μήκος του κορμού είναι κατά Ί 1-13% μεγαλύτερο απ'το ύψος στο ακρώμιο, δηλα
δή το σχήμα του σώματος είναι παραλληλόγραμμο.
Ιστορικά στοιχεία
Η πραγματική καταγωγή του δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια.
Μερικοί ερευνητές λένε πως κατάγεται απ' τους Ιχνηλάτες της Μεσογείου, ενώ ο Αυστρο-Ούγγρος στρατηγός F. Β. Laska, λεει πως κατάγεται απ'την Κεντρική Ευρώπη και
άλλοι απ'τα Κεντρικά Βαλκάνια. Αναπτύχθηκε κυρίως στη βόρειο-κεντρική περιοχή της
Γιουγκοσλαβίας, κατά μήκος του ποταμού Σάβα. Πατρίδα του θεωρείται κυρίως η πε
ριοχή της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Η ράτσα σταθεροποιήθηκε και αναγνωρίστηκε για
πρώτη φορά απ'τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία το 1955 με FCI Standard No 154
και με όνομα «Karst Hound». Το 1959 το όνομα άλλαξε σε «Posavec Hound» και σ ή με
ρα το πρότυπό του είναι αυτό που ορίστηκε στις 17/1/1973 με FCI Standard No 154b.
Υπάρχουν γύρω στα 1500 σκυλιά σήμερα καταγραμμένα στην Federation Cynologique
Internationale (FCI).
Κυνηγετικά χαρακτηριστικά - ιδιοσυγκρασία
• Πολύ σταθερός στο ντορό, ανθεκτικός και δραστήριος. Είναι σύντροφος στο κυνή
γι και στο σπίτι. Είναι υπάκουος και τρυφερός, εκπαιδεύεται πολύ εύκολα. Άριστος
στο λαγό, αγριοκούνελο και αλεπού. Μ πορεί να χρησιμοποιηθεί και για μεγαλύτερα
ζώα.

9.8.5.2. Κοντότριχος Ιχνηλάτης της Ιστριας (Istarski Kratkodlaki Gonic)
Γενική εμφάνιση
- Ιχνηλάτης φρέσκου ντορού. Αντίθετα με το σκληρότριχο, η εμφάνισή του είναι ευγε
νική και λεπτή. Και οι δυο τύποι κρίνονται με τα
ίδια πρότυπα και χαρακτηριστικά. Το κύριο χα
ρακτηριστικό και των δυο ιχνηλατών της Ίστριας
είναι το κεφάλι σε σχήμα αχλαδιού που καθορίζει
τον τύπο της φυλής.
- Το μήκος του κεφαλιού του είναι 20-25 εκ., αρκετά
στενό κεφάλι, ελαφρώς φαρδύτερο στο μέτωπο,
με ήρεμη έκφραση και μέτριο stop. Η μύτη είναι
μαύρη ή τουλάχιστον σκούρο καφέ χρώμα. Αυτιά
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πλατιά, ελαφρώς πάνω απ'τη γραμμή των ματιών, κρέμονται επίπεδα και στρογγυ
λεύουν 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 εκ. Το ιδανικό ύψος είναι 50 εκ. για το
αρσενικό και 48 εκ. 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.

9.8.5.3. Σκληρότριχος Ιχνηλάτηςτη^στριας (Istarski Ostrodlaki Gonic)
Γ ε νικ ή ε μ φ ά ν ισ η ]

- Ιχνηλάτης κρύου και φρέσκου ντορού με αγροτική και εντυπωσιακή εμφάνιση, με γε
ροδεμένο σώμα και έκφραση ήρεμη και φιλική. Στο κυνήγι όμως παρουσιάζει μεγάλη
ενεργητικότητα και δραστηριότητα.
- Το κεφάλι του έχει μήκος 20-24 εκ., δυνατό, πιο πλατύ στο μέτωπο και στενότερο
προς τα μάτια (σχήμα αχλαδιού), με μέτριο stop. Η μύτη είναι μαύρη ή τουλάχιστο με
σκούρο καφέ χρώμα. Αυτιά πλατιά, ελαφρώς πάνω απ'τη γραμμή των ματιών, κρέμο
νται επίπεδα και στρογγυλεύουν στις άκρες.
- Τρίχωμα με τρίχες μήκους 5-7 εκ. Το «συρμάτινο» εξωτερικό τρίχωμα πέφτει προς το
σώμα, το εσωτερικό τρίχωμα είναι απαλό σαν μαλλί. Εχει γένια και τριχωτά φρύδια
που του δίνουν μια σοβαρή και μερικές φορές μελαγχολική έκφραση.
- Το χρώμα του άσπρο με πορτοκαλί ή κίτρινα σημάδια κυρίως στ' αυτιά και λίγα στο
σώμα και στη βάση της ουράς.
- Το ύψος στο ακρώμιο είναι γύρω στα 46-58 cm. Το ιδανικό ύψος είναι 52 εκ. για το
αρσενικό και 50 εκ. για το θηλυκό. Το βάρος γύρω στα 16-24 kg.
- Το μήκος του κορμού είναι κατά 10% μεγαλύτερο απ'το ύψος στο ακρώμιο, δηλαδή
το σχήμα του σώματος είναι παραλληλόγραμμο.
Ισ τ ο ρ ι κ ά σ τ ο ιχ ε ία

Προήρθε από τη διασταύρωση του Κοντότριχου Ιχνηλάτη της Ίστριας και του Γκρι
φόν της Βανδέας, που έκανε ο Dr. Ivan Lovrencic.
Κ υ ν η γ ε τ ικ ά χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά - ιδ ιο σ υ γ κ ρ α σ ία

ο Σκληροτράχηλος ιχνηλάτης, ανθεκτικός, δραστήριος και δυνατός. Κυνηγάει άνετα
στα πιο δύσκολα και πυκνά εδάφη και αντέχει στις βαριές χειμωνιάτικες καιρικές συν
θήκες. Πολύ καλός στο λαγό και ιδιαίτερα στο αγριογούρουνο. Έχει μεγάλη ικανότη
τα και ταλέντο να βρίσκει τα χνάρια των μεγάλων ζώων, καθώς και τα χνάρια αίματος,
έπειτα από τραυματισμό τους. Έχει πολύ δυνατή και καθαρή φωνή.

9.8.6. Ελβετικοί ιχνηλάτες
9.8.6.1. Γ'ούρα τύπου Μπρούνο (Jura Laufhunde type Bruno)
Ο Ιχνηλάτης
Υμπερ.

Γιούρα τύπου Μπρούνο βελτιωμένος με αίματα Μαύρου Σαιντ

!
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Αναλογίες
Μήκος σώματος / Ύψος = 1 , 1 5 / 1 , Ύψος / Ύψος
στήθους = 2 /1
Μήκος μουσούδας / Μήκος κρανίου = 1 /1
- Κρανίο μακρύ, ισχνό και στενό, ινιακή προεξοχή
εμφανής. Οι άξονες του κρανίου και της μουσού
δας ελαφρώς αποκλίνοντες. Το στοπ φανερό,
χωρίς υπερβολή. Μύτη εντελώς μαύρη, πολύ
αναπτυγμένη με ανοιχτά ρουθούνια. Μουσούδα
με φινετσάτη δομή, στενή, ούτε τετράγωνη ούτε
μυτερή.
- Ουρά όχι πολύ μακριά, στέκεται οριζόντια ή με μια ελαφριά κλίση προς τα πάνω ή
κάτω, αλλά ποτέ πολύ ψηλά. Έχει πυκνό τρίχωμα.
- Δέρμα λεπτό, μαλακό, τεντωμένο, με διαφορετικό χρώμα για κάθε ποικιλία.
Χρώμα μαύρο γενικώς ή μερικές φορές ανθρακί με κόκκινο της φωτιάς ή κόκκινοπορτοκαλί, 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.
-Το ύψος για τα αρσενικά είναι 49-59 cm και για τα θηλυκά 47-57 cm.
Πρότυπο εργασίας
- Μύτη αξιόπιστη.
- Φωνή βαρύγδουπη με τόνο ουρλιαχτού, δυνατή και σε ορισμένα σκυλιά διαπεραστι
κή.
- Ρωμαλέα, σφριγηλά και ανθεκτικά με μεγάλη αντοχή και διάρκεια. Έχουν ζωηρό χα
ρακτήρα 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 δεν συνεργάζεται εύκολα με άλλα σκυ
λιά. 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.

9.8.7. Ιταλικοί ιχνηλάτες
9.8.7.1. 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 κυνηγετι
κά 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 δυ
νατά κόκαλα και δυνατούς μύες. Υπάρχουν δυο τύποι: ένας με λείο τρίχωμα και ένας
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με σκληρό τρίχωμα, χωρίς καμία άλλη διαφορά
στα σωματικά και κυνηγετικά χαρακτηριστικά.
Η ουρά αρχίζει ψηλά πάνω στη γραμμή της πλάτης,
ίδια σ'όλο το μήκος της, εκτός απ'την άκρη που λε
πταίνει. 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,
γυαλιστερά, λεπτό και στιλπνό. Το σκληρό τρίχω
μα 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 ανταύ
γειες 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 υπάρ
χει, 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.

Ισ τ ο ρ ι κ ά σ τ ο ιχ ε ίο

Προέρχεται από το Αιγυπτιακό Λεβριέ, που έφεραν οι Φοίνικες πριν 2000 χρόνια στην
Ελλάδα, την Ιταλία και σ' όλες τις περιοχές της Μεσογείου. Το Ελληνικό Λαγωνικό και κατ'
επέκταση ο «Ελληνικός Ιχνηλάτης», που είναι και αυτός απόγονος του Αιγυπτιακού Λ ε
βριέ, έχει κοινή καταγωγή με το Σεγκούτσιο. Το Αιγυπτιακό Λαγωνικό, ήταν κοινό στην
Ελλάδα και τη Νοτιοκεντρική Ιταλία μέχρι και την εποχή της Αναγέννησης. Με διασταυ
ρώσεις των ντόπιων σκύλων τύπου Μπρακ, που υπήρχαν εκείνη την εποχή, οι Ιταλοί
δημιούργησαν το Σεγκούτσιο σε δυο ποικιλίες: με σκληρό και λείο τρίχωμα.
Κ υ ν η γ ε τ ικ ά χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά - ιδ ιο σ υ γ κ ρ α σ ία

Θεωρείται σκύλος με τέλεια κατασκευή σκελετού. Είναι ικανός να ακολουθεί και να
καταδιώκει το θήραμα απ'το πρωί μέχρι το βράδυ.Χρησιμοποιείται σ'όλα τα εδάφη με
πολύ καλά αποτελέσματα. Έχει μεγάλη αντοχή, ζήλο και καλή ταχύτητα. Κυνηγάει όλα
τα θηράματα με το ίδιο πάθος.

9.8.8. Γαλλικοί ιχνηλάτες
9.8.8.1. Σκύλος του Αρτουά (Chien D'Artois)
Χρήση

Ο Σκύλοςτου Αρτουά είναι ένας ιχνηλάτης μεσαίου τύπου ως προςτο μέγεθος (briquet).
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, στοργι
κός, αγαπητός και φιλήσυχος.
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• Λόγω της εξαιρετικά λεπτής όσφρησης που διαθέτει, στις
πεδιάδες, στους λόγγους και στα βουνά, ο λαγός δεν μπο
ρεί να του ξεφύγει, όσα κόλπα και τεχνάσματα κι αν κάνει.
• Με την αναμφισβήτητη ενστικτώδη ποιότητα του κυνηγού
στα αραιά ή πυκνά δάση, οδηγεί άνετα το θήραμα στην
κατεύθυνση που εξυπηρετεί τον κυνηγό.
» Με το απαράμιλλο θάρρος και την παλικαριά που έχει,
είναι ικανός να ξεσηκώσει και το πιο πεισματάρικο αγρι
ογούρουνο.
• Εκτός των παραπάνω ο Σκύλος του Αρτουά είναι ένα σκλη
ρό και άφοβο σκυλί, προικισμένο με εξαιρετική φωνή που
ακούγεται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Για τα κυνηγετικά
δεδομένα της Γαλλίας, έξη έως οκτώ Αρτουά κάνουν μια
αγέλη ιχνηλατών, που ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις του σημερινού Γάλλου κυνη
γού, προσφέροντας μεγάλη ευχαρίστηση και ικανοποίηση.
Ιστορικά στοιχεία
Ο Σκύλος του Αρτουά προέρχε
ται κατ' ευθείαν απ' το μαύρο Σαιντ
Υμπέρ με διασταύρωση ντόπιων
σκύλων της περιοχής, τύπου μπρακ.
Είχε μεγάλο ύψος αρχικά, ώσπου κα
τέληξε σταδιακά στην μπρικέ μορφή.
Στην αρχή η ράτσα ονομάζονταν
«Σκύλος της Πικαρδίας». Είχε πολύ
μεγάλη εκτίμηση για τα εξαιρετικά
του κυνηγετικά προσόντα απ' τον
Ερρίκο 4° και τον Λουδοβίκο τον
11°, ιδίως για ικανότητα αυτού του
σκύλου να ξεσηκώνει το λαγό με
ξερό καιρό. Μετά τον 2° Παγκόσμιο
Πόλεμο η ράτσα κινδύνεψε να εξαφανιστεί τελείως, αλλά ο Audreohy απ'το Buigny les
Gam ache, θεώρησε καθήκον του να ξαναδημιουργήσει τη ράτσα στα σωστά πρότυπα.
Έτσι ξανακέρδισε η ράτσα την παλιά της αξία και εκτίμηση και υπάρχει μέχρι σήμερα σε
μεγάλο και αυξανόμενο αριθμό.
Περιγραφή προτύπου
- Αναλογίες:
Ύψος/Μήκος σώματος: 10/10 ή 10/11
Βάθος στήθους/Υψος: 1/2
Πλάτος κρανίου/Μήκος κεφαλιού: 5/9
Μήκος μουσούδας/Μήκος κρανίου: 8/10
- Κεφάλι: Κρανίο δυνατό, πλατύ, σχεδόν κοντό, στρογγυλό και επίπεδο στο πάνω μέ
ρος, αλλά με το ινιακό οστό να φαίνεται καθαρά. Τονισμένο stop. Μύτη μαύρη, δυ
νατή, με ανοιχτά ρουθούνια. Τα πάνω χείλια καλύπτουν τα κάτω και είναι σημαντικό
να δίνουν ένα τετράγωνο σχήμα στη μουσούδα όταν φαίνεται σε προφίλ. Μουσούδα
ίσια και σε προφίλ σχεδόν επιμήκης. Μάγουλα άπαχα. Τα μάτια σε σχέση με το πλά
τος του μετώπου δεν πρέπει να είναι κοντά το ένα με το άλλο, είναι στρογγυλά, με
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μελαγχολική και γλυκιά έκφραση. Το χρώμα των ματιών σκούρο καφέ. Η βλενογόνος
μεμβράνη των κάτω βλεφάρων δεν πρέπει να φαίνεται. Αυτιά στο σχήμα του νεφρού,
τοποθετημένα στο επίπεδο του ματιού, λίγο χοντρά, πλατιά, στρογγυλά στην άκρη,
όμως επίπεδα και σχεδόν μακριά έτσι ώστε να φτάνουν στην αρχή της μύτης. Λαιμός
σχεδόν μακρύς, δυνατός με πολύ λίγο προγούλι.
Σώμα: Ράχη πλατιά και στερεή. Νεφρική χώρα τοξοειδής. Οι γοφοί δίνουν μια ελα
φριά κλίση στα καπούλια, τα οποία είναι μυώδη. Στήθος μακρύ και πλατύ, σχεδόν
κατεβαίνει με τέτοιο τρόπο που η γραμμή του στέρνου φτάνει στο επίπεδο του αγκώ
να. Πλευρά καλώς αναπτυγμένα. Ουρά δυνατή, σχεδόν μακριά, τραχιά κατά κάποιο
τρόπο, ελαφρώς τριχωτή προς την άκρη και στέκεται σαν δρεπάνι χωρίς να γυρίζει
πίσω στην πλάτη.
Μπροστινά πόδια: Κοιτάζοντας από μπροστά, τα πόδια είναι δυνατά και κάθετα. Ωμο
πλάτες λοξές και μυώδεις. Ο αγκώνας τοποθετημένος σωστά στον άξονα του σώμα
τος. Μετακάρπιο ελαφρώς λοξό. Πόδια ελαφρώς επιμήκη, δυνατά και αρκετά χοντρά.
Πατούσες μαύρες, σκληρές και συμπαγείς.
Πίσω πόδια: Οταν κοιτάζουμε το σκύλο από πίσω, μια κάθετη νοητή γραμμή ξεκινάει
απ'το σημείο του μηρού και εκτείνεται στο μέσο του ποδιού, στο κότσι, στο μετατάρ
σιο και στο πόδι. Μηρός μυώδης, κότσι δυνατό με μέτρια γωνία, μετατάρσιο κοντό
και δυνατό. Βηματισμός ομαλός και άνετος.
Τρίχωμα: Δέρμα σχεδόν χοντρό. Τρίχωμα κοντό, χοντρό και επίπεδο. Χρώμα τρίχρω
μο (μαύρο, άσπρο, κοκκινωπό), με μανδύα ή μεγάλα μπαλώματα στο χρώμα του λα
γού ή του ασβού, έτσι ώστε μερικές φορές να φαίνεται δίχρωμο. Το κεφάλι κοκκινωπό
και μερικές φορές με μαύρη κάλυψη.
Μέγεθος: Για τα αρσενικά και τα θηλυκά το μέγεθος είναι 53-58 εκατοστά, με ανοχή 1
εκατοστό.
Βάρος: περίπου 28-30 κιλά.

Π ρ ό τ υ π ο ε ρ γ α σ ία ς

Φυσικά χαρίσματα:
- Μύτη με πολύ λεπτή όσφρηση, με σταθερότητα στο ντορό, χωρίς φλυαρία. Χρησι
μοποιεί στην ιχνηλασία και τον αέρα, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ντορός στο
έδαφος. .
- Φωνή χοντρή, σταθερή, δυνατή και καθαρή
- Είναι ένας σκύλος με δυνατό και μυώδη σκελετό, μεγάλη ανθεκτικότητα και θάρρος,
σταθερό βηματισμό με μεγάλη αντοχή και διάρκεια.
- Είναι πολύ ισορροπημένος, μυαλωμένος, έξυπνος, φρόνιμος, επιμελής, δουλευτής
και επίμονος.
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.
- Δεν φοβάται καθόλου τα πυκνά θαμνώδη μέρη με πουρνάρια και βάτους, κυνηγάει σ'
όλα τα δύσκολα εδάφη, ορεινά και πεδινά, με αξιοθαύμαστη αντοχή.
- Δεν φοβάται καθόλου τις ακραίες καιρικές συνθήκες του χειμώνα, είτε είναι χιόνια,
βροχές και κρύο, το Αρτουά δεν καταλαβαίνει τίποτα, συνεχίζει τη δουλειά του.
| 208

- Είναι εξαιρετικός κολυμβητής και μπορεί να διασχίσει άνετα ρυάκια και ποταμούς στο
διάβα του, όταν βρεθεί σε ανάγκη.
- Πολύ υπάκουος στο κάλεσμα του κυνηγού σε κάθε περίπτωση.

9.8.8.2. Αρτεσιανό - Νορμανδικό Μπασέ (Basset Artesien - Normand)
Ιδανικός ιχνηλάτης για το λαγό, τον οποίο κυνη
γάει με μεγάλη μανία. Εχει εξαιρετική μύτη και με
λωδικότατη φωνή, σημαντικά προσόντα για έναν
ιχνηλάτη. Άριστη μύτη σημαίνει δυνατή και λεπτή
όσφρηση, με αποτέλεσμα ο σκύλος να βρίσκει
εύκολα και γρήγορα τα ίχνη του λαγού ακόμα και
στις πιο δύσκολες καιρικές και εδαφικές συνθήκες.
Η «μελωδική» φωνή διακρίνεται από καθαρότητα
του γαβγίσματος στο ντορό και στην καταδίωξη,
με αποτέλεσμα να ακούει ο κυνηγός το σκύλο όσο
μακρύτερα γίνεται και να καταλαβαίνει την τακτική
του σκύλου στην εξέλιξη του κυνηγιού σε σχέση με τη συμπεριφορά του λαγού. Κυνη
γάει μόνος του αλλά και με άλλους ιχνηλάτες με τους οποίους συνεργάζεται με εξαιρε
τικό τρόπο. Τα κοντά του πόδια και το μικρό του ύψος του επιτρέπουν να μπαίνει με
μεγάλη ευκολία στα πιο δύσκολα πυκνά (πουρνάρια, ρείκια, βάτα) με μεγάλο ζήλο για
να ξεσηκώσει το λαγό. Η λεπτή του όσφρηση βοηθάει στο να ακολουθεί με σιγουριά το
ντορό ως το ξεσήκωμα καθώς και στην καταδίωξη. Σαν κοντοπόδαρος μπορεί να μην
έχει μεγάλη ταχύτητα στην καταδίωξη, αλλά έχει μεγάλο πείσμα, επιμονή και αντοχή,
ώστε να κυνηγάει το λαγό με μανία πολλές ώρες, δίνοντας στον κυνηγό το σωστό
στίγμα με τη δυνατή και καθαρή φωνή του. Εκτός από κυνηγός είναι και πολύ καλός
σύντροφος στο σπίτι. Είναι ήρεμος, υπάκουος, στοργικός και φιλικός με τα παιδιά και
την οικογένεια. Μπορεί να ζήσει άνετα σε διαμέρισμα, με την προϋπόθεση να βγαίνει
τακτικές βόλτες έξω, για να διατηρείται σε φόρμα. Στη Γαλλία εκτιμάται πάρα πολύ για
τα προσόντα του στο κυνήγι του λαγού, του αγριοκούνελου και του ζαρκαδιού.
Περιγραφή προτύπου

-

Αναλογίες:
Ύψος στο ακρώμιο / Μήκος σώματος = 5 / 8
Βάθος του θώρακα / Υψος στο ακρώμιο = 2 / 3
Πλάτος κρανίου / Μήκος κεφαλιού = 1 / 2
Μήκος μουσούδας / Μήκος κρανίου = 1 0 / 1 0
Κεφάλι: Κρανίο θολωτό, μέτριου πλάτους, με αναπτυγμένο ινιακό κόκαλο. Stop πολύ
φανερό, αλλά χωρίς υπερβολή. Γενικώς το κεφάλι πρέπει να έχει «στεγνή» εμφάνιση.
Μύτη μαύρη και μεγάλη, προεξέχουσα ελαφρώς απ'τα χείλη όταν βλέπουμε το κεφά
λι πλάγια, ρουθούνια ανοιχτά.
Μουσούδα ελαφρώς κυρτή και ίσου μήκους με το μήκος του κρανίου.
Το πάνω χείλος καλύπτει επαρκώς το κάτω, το δέρμα στα μάγουλα σχηματίζει μια ή
δυο πτυχές.
Μάτια σε σχήμα οβάλ, μεγάλα, σκούρα, με έκφραση σοβαρή και ήρεμη. Η μεμβράνη
της κάτω βλεφαρίδας μερικές φορές είναι φανερή, όχι όμως υπερβολικά.
Αυτιά τοποθετημένα χαμηλά, ποτέ πάνω απ' τη γραμμή των ματιών, στενά στη βάση,
στριφογυριστά προς τα μέσα σαν σπείρες, μαλακά, λεπτά, πολύ μακριά, εκτεινόμενα
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τουλάχιστον μέχρι την άκρη της μουσούδας, με προτίμηση η άκρη τους να είναι μυτερή.
- Λαιμός σχεδόν μακρύς, με προγούλια αλλά χωρίς υπερβολή.
- Ράχη πλατιά και καλώς δομημένη. Γοφοί λίγο λοξοί, που δίνουν έτσι μια ελαφριά κλίση
στα καπούλια. Στήθος οβάλ, μακρύ, το στέρνο καταλήγει ομαλά προς τα πίσω και
προεξέχει μπροστά, με αναπτυγμένη σπάλα.
- Ουρά σχεδόν μακριά, την κρατάει σαν σπαθί κυρτό, χοντρή στη βάση και λεπτή προοδευ
τικά προς το τέλος. Όταν ο σκύλος είναι ακίνητος, η ουρά πρέπει να αγγίζει το έδαφος.
- Τα μπροστινά πόδια είναι κοντά και πολύ δυνατά, σχεδόν κυρτά (στραβά). Το δέρμα
τους στην κνήμη έχει πτυχές χωρίς υπερβολή, αυτό θεωρείται στοιχείο ποιότητας της
ράτσας. Ώμοι μυώδεις και λοξοί. Πόδια σε σχήμα οβάλ, λίγο επιμήκη, δάχτυλα σχεδόν
κλειστά, που πατούν στο έδαφος στέρεα, δίνοντας στο σκύλο μεγάλη σταθερότητα.
- Όταν κοιτάζουμετο σκύλο από πίσω, μια κάθετη νοητή γραμμή ξεκινάει απ'το σημείο του
μηρού και εκτείνεται στο μέσο του ποδιού, στο κότσι, στο μετατάρσιο και στο πόδι. Κότσι
δυνατό, σχεδόν κοντό σε σχέση με το έδαφος. Μπούτι σαρκώδες και μυώδες. Μετατάρ
σιο κοντό και δυνατό. Βάδισμα ομαλό, σχεδόν παθητικό, με σταθερή κίνηση.
- Τρίχωμα πυκνό, κοντό και απαλό, λίγο τραχύ. Δέρμα μαλακό και λεπτό. Χρώμα κοκκι
νωπό με μαύρα μπαλώματα και άσπρο (τρίχρωμο) ή κοκκινωπό με άσπρο (δίχρωμο).
Στα τρίχρωμα εκτός από καθαρό μαύρο, μπορεί να έχουμε και γκριζωπό στο χρώμα
του λαγού ή του ασβού.
- Αρσενικά και θηλυκά έχουν μέγεθος 30-36 εκατοστά με ανοχή +/- 1 εκατοστά σε
σκύλους που κρίνονται εξαίρετοι. Βάρος 15 - 20 κιλά.

9.8.8.3. Μπρικέ Γκριφόν της Βανδέας (Briquet Griffon Vendeen)
Γενική εμφάνιση
- Ιχνηλάτης κρύου και φρέσκου ντορού.
- Έξυπνος και αποφασιστικός σκύλος.
- Χαρακτηριστικό σχήμα και βάδισμα.
- Κατασκευή κοντόχοντρη με καλές αναλογίες,
άγρια εμφάνιση χωρίς βάρος.
- Τρίχωμα: Μακρύ χωρίς υπερβολή, μερικές φορές
τραχύ, αλλά σκληρό στο άγγιγμα. Υποτρίχωμα
καλό.
- Η κοιλιά και το εσωτερικό μέρος των μηρών δεν
πρέπει να είναι γυμνό.
- Το χρώμα είναι καστανόγκριζο, στο χρώμα του λαγού, άσπρο και γκρίζο, άσπρο και
πορτοκαλί, άσπρο και το χρώμα του λαγού, άσπρο και μαύρο, τρίχρωμο.
- Το ύψος στο ακρώμιο είναι 50-55 cm για το αρσενικό, και για το θηλυκό 48-53 cm.
Ανοχή 1 cm παραπάνω για τα άριστης ποιότητας ζώα.
Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Η : Στη Γαλλία υπάρχουν άλλοι τρεις τύποι Γκριφόν της Βανδέας, οι οποίοι
διαφέρουν μόνο στο ύψος, όλα τ'άλλα κυνηγετικά χαρακτηριστικά είναι ίδια:
1. Το Μεγάλο Γκριφόν της Βανδέας με ύψος περίπου 70 cm
2. Το Μπασέ Γκριφόν της Βανδέας με ύψος 38-42 cm.
3. Το ακόμα πιο κοντό Μπασέ Γκριφόν της Βανδέας με ύψος 34-38 cm.
Πρότυπο εργασίας
Φυσικά χαρίσματα:
- Μύτη καλή, σε αρμονία με το κυνηγετικό του στυλ.
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- Φωνή πληθωρική και δυνατή.
- Από φυσική άποψη είναι ένας σκύλος με αδρά χαρακτηριστικά, αγροτική εμφάνιση,
γεροδεμένος, γρήγορος, με καλή συνεχή κίνηση.
- Ανθεκτικός με μεγάλη αντοχή και διάρκεια.
- Από ψυχολογική άποψη είναι δραστήριος, ζωηρός και ενεργητικός.
- Εξαιρετικός κυνηγός, με πάθος, οξυδέρκεια, επιμονή, πείσμα και θάρρος.
Κυνηγετική συμπεριφορά:
- Σκληροτράχηλος σκύλος, κυνηγάει σε όλα τα εδάφη με όλες τις καιρικές συνθήκες.
- Είναι ανεξάρτητος και αυτόνομος και λίγο δύσκολος στην υπακοή, οπότε χρειάζεται
αυστηρότητα και πειθαρχία.
- Εχει ευχάριστη φωνή, συχνά διαπεραστική, καλός στο πλησίασμα του γιατακιού και
εξαιρετικός στο ξεσήκωμα και την καταδίωξη, όπου δεν τον σταματά κανένα εμπόδιο.
- Ιδανικός για το κυνήγι του αγριογούρουνου στα πυκνά και δύσβατα μέρη, αλλά επί
σης εξαιρετικός και για τα υπόλοιπα τριχωτά.
Ιστορικά στοιχεία
Προήλθε από διασταύρωση του Λευκού Σκύλου του Ρουά με το υπόξανθο Γκριφόν
της Βρετάνης και επιμιξία με τον Γκρίζο Σκύλο του Αγίου Λουδοβίκου, στον οποίο οφεί
λει και το γκρίζο χρώμα. Αφού σταθεροποιήθηκε η ράτσα, αναπαράγεται συνέχεια,
χωρίς καμία επιπλέον επιμιξία, μέχρι τη σημερινή εποχή. Στη Γαλλία υπάρχουν πολλά
Μπρικέ Γκριφόν της Βανδέας, πολύ περισσότερα Μπασέ και λίγα Μεγάλα.
Κυνηγετικά χαρακτηριστικά - ιδιοσυγκρασία
- Ευέλικτο και χαρακτηριστικό βάδισμα, που δείχνει νευρικό ζώο. Πολύ καλός Ιχνηλά
της, νευρικός, γρήγορος, ανθεκτικός και επίμονος. Κυνηγάει σ 'ό λα τα εδάφη: πεδιά
δες, βουνά, πετρωτά, βάλτοι, κλειστά και πυκνά. Αντέχει το κρύο, τη βροχή, αλλά και
τη ζέστη. Έχει το πλεονέκτημα να μη διψάει, ακόμα Kat τις ζεστές μέρες.
- Κυνηγάει όλα τα θηράματα (αγριογούρουνο, ελάφι, ζαρκάδι) καθώς επίσης και το λαγό.
Δεν αφήνει εύκολα το ψάξιμο του ντορού, επιμένει πολύ και είναι ακούραστος στην
καταδίωξη. Στη Γαλλία χρησιμοποιείται στο αγριογούρουνο σχεδόν αποκλειστικά.

9.8.8.4. Πορσελέν [Le Porcelaine)
Ιστορικά στοιχεία
Οι ιχνηλάτες Porcelaine (Πορσελέν) το 1844 ονομάζονταν "Briquets Francs Comtois",
αλλά επίσης ήταν γνωστοί και σαν ιχνηλάτες"άε Luneville". Αυτή ήταν μία πολύ γνωστή
και φημισμένη ράτσα ανάμεσα στα γαλλικά σκυλιά. Αντιθέτως μετά την Γαλλική επα
νάσταση υπήρχαν ορισμένα σκυλιά άσπρα και πορτοκαλί στις περιοχές Abbayes de
Luxeuil και Cluny, χωρίς να είναι προσδιορισμέ
νη η προέλευσή τους και η καταγωγή τους.
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 Υμπέρ
της Λορένης ( Les Grands St. Hubert Blancs de
Lorraine). To όνομα "Porcelaine" (πορσελάνη)
χρονολογείται απ'τον 19 ° αιώνα και προέρ
χεται απ'το χρώμα του σώματος γενικά και απ'
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τη φινέτσα των αυτιών με τις πορτοκαλί κηλίδες, που δίνουν μια όψη διαφάνειας πολύ
χαρακτηριστική στη ράτσα. Οι πορτοκαλί κηλίδες του τριχώματος πάνω απ'τις μαύρες
κηλίδες του δέρματος, σε συνδυασμό με το άσπρο φόντο του σώματος γενικά, δίνουν
ένα αποτέλεσμα διάφανο σαν το σμάλτο της πορσελάνης και γι'αυτό το λόγο προήλθε
η ονομασία "Porcelaine".
Χ ρ ήση
- Έχει πολύ καλή ταχύτητα, με συνέχεια και διάρκεια στο ρυθμό, και θεωρείται ο γρηγο
ρότερος ιχνηλάτης στην κατηγορία του.
- Η φωνή του είναι εντυπωσιακή και η όσφρησή του εξαιρετικά λεπτή, δυο στοιχεία
πολύ σημαντικά σ'ένα ιχνηλάτη, που τον κατατάσουν σε σκύλο πρώτης κλάσης.
- Στη Γαλλία χρησιμοποιείται στο κυνήγι με όπλο (chasse a tir) και στο κυνήγι με άλογα
(chasse a courre).
- Κυνηγάει μόνος του ή σε ζευγάρι, αλλά και το ίδιο εύκολα με αγέλη πολλών σκύλων.
- Δυνατός και γερός με μεγάλο κυνηγετικό πάθος, ένας σκύλος με μεγάλη ικανότητα
και ευκολία στο ξεσήκωμα και στην καταδίωξη του λαγού σε όλα τα εδάφη και ιδιαί
τερα στα απόκρημνα και βραχώδη.
- Το άσπρο χρώμα του διευκολύνει πολύ τον κυνηγό να τον παρακολουθεί και να τον
βλέπει από πολύ μακριά στο σκούρο περιβάλλον των βουνών και των περιοχών που
κυνηγάει.
- Το αγαπημένο κυνήγι του Porcelaine είναι ο λαγός, αλλά κυνηγάει άριστα το ζαρκάδι
και το αγριογούρουνο, για τα οποία και χρησιμοποιείται απ'τους Γάλλους κυνηγούς.
Εξω τερ ική εμφ ά νιση
- Γενικώς από μορφολογική και χρωματική άποψη είναι ένας πολύ όμορφος ιχνηλά
της, με φινετσάτη και αριστοκρατική εμφάνιση και ιδιαίτερη εκφραστικότητα.
- Έχει μια χαρακτηριστική έκφραση, που πηγάζει απ'το σχήμα του κεφαλιού, που μοιά
ζει σαν αχλάδι και ιδιαίτερα απ'το βλέμα του, που είναι επιτακτικά γλυκό και έξυπνο.
- Το ινιακό οστό είναι στρογγυλό, το μέτωπο επίπεδο.
- Τα μάτια πολύ σκούρα, ακόμη και μαύρα, μύτη πολύ μαύρη και τ' αυτιά πολύ λεπτά
και χάρτινα, που όταν τα τεντώσουμε ξεπερνούν λίγο την άκρη της μύτης.
- Η βάση των αυτιών σφιχτά δεμένη στη γραμμή των ματιών.
- Η βλενογόνος μεμβράνη των χειλιών είναι μαύρη.
- Το ύψος στα αρσενικά κυμαίνεται από 55 - 58 εκατ. και στα θηλυκά από 53 - 56 εκατ.
Δεν επιτρέπεται κατώτερο ύψος από το προαναφερόμενο, ενώ επιτρέπεται +2 εκατ.
ψηλότερο για σκυλιά που έχουν χαρακτηριστεί από επίσημους κριτές «εξαίρετα».
- Δέρμα λεπτό και χαλαρό, χρωματισμένο με μαύρες κηλίδες όπως τα «νερά» του μάρμαρου.
- Τρίχα κοντή, φίνα, πυκνή και λαμπερή, χωρίς αποτρίχωση.
- Χρώμα πολύ άσπρο με κηλίδες πορτοκαλί σε σχήμα στρογγυλό, που δεν απλώνονται
ποτέ στο μέρος του μανδύα. Αναφέρθηκαν παραπάνω οι χρωματικοί συνδυασμοί
που δημιουργούν τη διαφάνεια της πορσελάνης στη εμφάνιση, απ' όπου και το
όνομα. Τα πορτοκαλί στίγματα στα αυτιά είναι το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα της
ράτσας.
- Ο βηματισμός είναι πολύ ζωντανός και χαριτωμένος. Στο κυνήγι γενικώς κινείται με
ελαφρύ και συνεχή καλπασμό.
Πρότυπο εργασίας
- Μύτη εξαιρετική, δυνατή με πολύ λεπτή όσφρηση.
212

- Φωνή βαρύγδουπη με τόνο ουρλιαχτού, όχι πολύ μπάσο, ούτε διαπεραστική, με πολύ
χαρακτηριστικό καθαρό χρωματισμό και ωραίο ηχόχρωμα, εναλλάσσοντας την ανά
λογα με τις φάσεις του κυνηγιού.
- Είναι ένας σκύλος με αδρά χαρακτηριστικά, σπεσιαλίστας στα βουνά, γρήγορος με
καλή συνεχή κίνηση και καλπασμό. Ανθεκτικός με μεγάλη αντοχή και διάρκεια. Είναι
πανέξυπνος με πρωτοβουλία και επιμονή. Ως εξαιρετικός κυνηγός, αποφεύγει τα
λάθη ή τα διορθώνει πολύ γρήγορα.
- Εύκολος στην εκπαίδευση, χωρίς επιθετικότητα γενικώς, υπάκουος, πρόθυμος.
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. 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. Τε
λευταία χρησιμοποιείται και στο αγριογούρουνο, όπου τα καταφέρνει πολύ καλά.

θ.8.8.5. Αριέγης (Arieaeois)
Γενικά χαρακτηριστικά
Υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στην με
σημβρινή 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 χρησιμοποιού
σαν οι κυνηγοί της Αριέγης. Διατηρεί τα
φυσικά χαρακτηριστικά των παραπάνω
δυο φυλών, αλλά έχει μικρότερο ύψος και
είναι πιο ελαφρύς.
Είναι ένας ιχνηλάτης με πολύ καλή
κατασκευή για το κυνήγι του λαγού, δί
νοντας μια εντύπωση ελαφράδας, σ β ελ
τάδας και κομψότητας. Τρυφερός και
κοινωνικός σκύλος, έξυπνος και εύκολος
στην εκπαίδευση υπακοής και εργασίας.
Η εμπειρία έχει δείξει ότι η βασική εκπαί
δευση πρέπει να ξεκινάει σε ηλικία 10-12
μηνών σε άγριο λαγό, χωρίς τη βοήθεια
άλλων έμπειρων ιχνηλατών. Το Αριέγης
δεν χρειάζεται δασκάλους. Τα καταφέρνει
μόνο του το πολύ σε διάστημα 3-4 μηνών.
- Το ύψος για τα αρσενικά είναι 52-58
εκατ. και για τα θηλυκά 50-56 εκατ.
- Το κεφάλι του μας υπενθυμίζει ότι κα
τάγεται από τους μεγάλους γαλλικούς
ιχνηλάτες, που αναπτύχθηκαν εδώ και
πολλά χρόνια στη Γαλλία και συνεχίζουν

-

να υπάρχουν και σήμερα, χρησιμοποιούμενοι στο κυνήγι καταδίωξης με άλογα κυρί
ως.
Το κρανίο ελαφρώς στρογγυλά, μέσου πλάτους με το ινιακό οστό λίγο καθορισμένο.
Η μουσούδα είναι ελαφρώς γαμψή κι έχει το ίδιο μήκος με το κρανίο.
Τα αυτιά είναι λεπτά, με πτυχές, χωρίς υπερβολικό μήκος, που πρέπει να φτάνουν έως
την άκρη της μύτης και να «δένουν» χαμηλά στη γραμμή των ματιών.
Τα μάτια είναι σκούρα καφέ με βλέμα ζωηρό και εκδηλωτικό.
Τρίχωμα κοντό, λεπτό και σφιχτό.
Το χρώμα του είναι άσπρο με μαύρα μπαλώματα. Κόκκινο στα μάγουλα.
Έχει πολύ λεπτή όσφρηση, πολύ δυνατή φωνή, μακρόσυρτο ουρλιαχτό και στη Γαλλία
θεωρείται ένας από τους άριστους ιχνηλάτες για το κυνήγι του λαγού.

Π ρ ό τ υ π ο ε ρ γ α σ ία ς

- Μύτη δυνατή με πολύ λεπτή όσφρηση. Χρησιμοποιεί τον αέρα στις περιπτώσεις που
δεν υπάρχει ντορός στο έδαφος.
- Η φωνή του είναι ένα βαρύγδουπο ουρλιαχτό, πληθωρική, με πλούσια τονικότητα και
ήχο ρυθμικό.
- Είναι ένας σκύλος με γρήγορη και σταθερή ταχύτητα, ανθεκτικότητα, και μεγάλη αντο
χή και διάρκεια. Είναι πολύ πρακτικός και επίμονος στην εργασία του. Εξαιρετικός κυνη
γός, εύκολος στην εκπαίδευση, συνεργάσιμος στην ομάδα και υπάκουος στις εντολές.
Κυνηγετική σ υμ π ερ ιφ ο ρ ά
-

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 επι
μονή που διαρκεί πολλές ώρες. Δεν επιτίθεται στο αγριογούρουνο, αλλά προσπαθεί
να το κρατήσει σε απόσταση ασφαλείας (στάμπα).

9.8.8.6. Μεγάλο Μπλε της Γασκώνης (Grand Bleu de Gascogne)
Γ ε νικ ά χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά

Πολύ εντυπωσιακός και αρχοντικός ιχνηλά
της, δίνει μια εντύπωση σταθερής και ήρεμης
δύναμης, με ανωτερότητα και ευγένεια.
- Το ύψος για τα' αρσενικά είναι 65-72 εκατ. και
για τα θηλυκά 62-68 εκατ.
- Το κεφάλι είναι το πιο ενδεικτικό και αντι
προσωπευτικό σημείο του και μάλιστα από
τα ωραιότερα κεφάλια που βλέπει κανείς σε
ιχνηλάτη. Είναι μεγάλο, δυνατό και αποφασι
στικό αλλά χωρίς υπερβολές.
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-

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 μάγου
λα, στα φρύδια σε σχήμα αμύγδαλου και στα πόδια. '
Προικισμένο με άριστη και λεπτή όσφρηση, με πολύ ωραία, εκφραστική και βα
ρύγδουπη 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.
Ιστορικά στοιχεία
Είναι πολύ αρχαία ράτσα, συνυπάρχει με το ΣαιντΎμπέρ και στον 14° αιώνα αποτελούσε
την αγέλη του Gaston Phoebus, κόμη του F o ix, ο οποίος τα χρησιμοποιούσε στο κυνήγι
του λύκου, της αρκούδας και του αγριογούρουνου. Η ράτσα είναι πολύ διαδεδομένη στη
μεσημβρινή και τη νοτιοδυτική Γαλλία και ιδιαίτερα στην Γασκώνη, απ'όπου πήρε και το
όνομα. Είναι ο πρόγονος όλων των φυλών που αναπτύχθηκαν στη μεσημβρινή Γαλλία.
Πρότυπο εργασίας
- Μύτη δυνατή με πολύ λεπτή όσφρηση.
- Φωνή με βαρύγδουπο ουρλιαχτό, πληθωρική με βαθύ και βαρύ τόνο, ωραία ηχητική
χροιά και χρωματισμό πολύ χαρακτηριστικό.
- Βηματισμός σχετικά γρήγορος αλλά συνεχής, με ανθεκτικότητα και μεγάλη αντοχή.
- Από ψυχολογική άποψη είναι πολύ πρακτικός και επίμονος στην εργασία του.
- Εξαιρετικός κυνηγός.
- Ζωηρός και θαρραλέος χωρίς επιθετικότητα.
- Εύκολος στην εκπαίδευση, συνεργάσιμος στην ομάδα και υπάκουος στις εντολές.
Κυνηγετική συμπεριφορά
- Ιδανικός για κυνήγι καταδίωξης μεγάλων ζώων, εργάζεται άριστα μόνος του ή σε
ομάδα.
- Λόγω καταγωγής, πρώτα απ'όλα είναι πολύ σταθερός και σίγουρος στο ντορό. Μόλις
επισημάνει τις πρώτες ενδείξεις του ντορού, αρχίζει το γάβγισμα μέχρι να ξεσηκώσει
το ζώο απ'το γιατάκι.
- Συνήθως κολλάει στο ντορό και έτσι η έρευνά του φαίνεται λίγο χρονοβόρα, αλλά
όμως είναι σίγουρη και αποτελεσματική ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.
- Είναι σπεσιαλίστας στις δυσκολίες, ελέγχει όλες τις φάσεις και τις διακλαδώσεις του
ντορού με λεπτομέρεια, αποφεύγοντας τα λάθη, πράγμα που φαίνεται όταν περιορί
ζει την ταχύτητά του.
- Οταν κυνηγάει το αγριογούρουνο, το κουράγιο του τον επιτρέπει να κρατάει στάμπα
για πολύ ώρα, γαβγίζοντας συνεχώς χωρίς να επιτίθεται.
- Ενώνεται ενστικτωδώς και ακολουθεί τα σκυλιά που ηγούνται της αγέλης, κυνηγώ
ντας πολύ καλά μέσα στην ομάδα.
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9.8.8.7. 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.
- Το ύψος για τα αρσενικά είναι 52-58εκατ. και για
τα θηλυκά 50-56 εκατ.
- Το κεφάλι του είναι πιο ραφιναρισμένο απ' ότι
στο Μεγάλο, αρκετά μακρύ και περισσότερο
ελαφρύ.
- Το κρανίο του είναι θολωτό με το ινιακό οστό (καρούμπαλο) λιγότερο καθορισμένο.
- Η μουσούδα είναι ελαφρώς γαμψή.
- Τ' αυτιά είναι λεπτά, με πτυχές, δένουν πολύ χαμηλά στη γραμμή των ματιών και
πίσω.
- Τα μάτια είναι σκούρα καφέ, με βλέμα γλυκό και μελαγχολικό.
- Τρίχα κοντή, αρκετά χοντρή και σφιχτή.
- Το χρώμα του με μικρές κηλίδες μπλε σε φόντο άσπρο και μαύρα μπαλώματα, έχει
εμφάνιση μπλε-γκρίζου πολύ χαρακτηριστική. Κόκκινο ή κοκκινωπό στα μάγουλα,
στα φρύδια σε σχήμα αμύγδαλου και στα πόδια.
Είναι προικισμένος με άριστη όσφρηση, με πολύ ωραία και βαρύγδουπη φωνή, πολύ
εργατικός και υπάκουος σκύλος, συνεργάζεται άνετα σε αγέλη και είναι ο ιδανικός ιχνη
λάτης για το λαγό, αλλά και για το ζαρκάδι και το αγριογούρουνο. Χρησιμοποιεί στην
ιχνηλασία και τον αέρα στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ντορός στο έδαφος.
Ιστορικά στοιχεία
Η ράτσα είναι πολύ διαδεδομένη στην μεσημβρινή Γαλλία εδώ και πολλά χρόνια και
ιδιαίτερα στην Γασκώνη, απ'όπου πήρε και το όνομα. Προέρχεται άμεσα απ'το Μεγάλο
Μπλε, έπειτα από ειδική επιλογή στις διαστάσεις και το βάρος, για να χρησιμοποιηθεί
κυρίως στο λαγό.
Πρότυπο εργασίας
- Μύτη δυνατή με πολύ λεπτή όσφρηση.
- Φωνή με βαρύγδουπο ουρλιαχτό, πληθωρική με βαθύ και βαρύ τόνο, ωραία ηχητική
χροιά και χρωματισμό πολύ χαρακτηριστικό.
- Βηματισμός σχετικά μέτριος αλλά συνεχής, με ανθεκτικότητα και μεγάλη αντοχή.
- Από ψυχολογική άποψη είναι πολύ πρακτικός και επίμονος στην εργασία του.
- Εξαιρετικός κυνηγός.
- Ζωηρός και θαρραλέος χωρίς επιθετικότητα.
- Εύκολος στην εκπαίδευση, συνεργάσιμος στην ομάδα και υπάκουος στις εντολές.
Κυνηγετική συμπεριφορά
- Ιδανικός για κυνήγι με όπλο, αλλά προσαρμόζεται εύκολα και σε ομαδικό κυνήγι κα
ταδίωξης, εργάζεται άριστα μόνος του ή σε ομάδα.
- Λόγω καταγωγής, πρώτα απ' όλα είναι πολύ σταθερός και σίγουρος στο ντορό.
- Μόλις επισημάνει τις πρώτες ενδείξεις του ντορού, αρχίζει το γάβγισμα μέχρι να ξε
σηκώσει το ζώο απ'το γιατάκι.
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- Συνήθως κολλάει στο ντορό, αλλά παρόλα αυτά δεν αργοπορεί πολύ γιατί ξεκαθα
ρίζει το ντορό με σιγουριά και φτάνει στο γιατάκι πολύ γρήγορα με χαρακτηριστική
πρωτοβουλία.
- Είναι σπεσιαλίστας στις δυσκολίες, ελέγχει όλες τις φάσεις και τις διακλαδώσεις του
ντορού με λεπτομέρεια, αποφεύγοντας τα λάθη πράγμα που φαίνεται όταν περιορί
ζει την ταχύτητά του.
- Κυνηγάει και άλλα μεγάλα ζώα και ιδιαίτερα στο αγριογούρουνο. Το κουράγιο του τον
επιτρέπει να κρατάει στάμπα για πολύ ώρα, γαβγίζοντας συνεχώς χωρίς να επιτίθε
ται.
- Ενώνεται ενστικτωδώς και ακολουθεί τα σκυλιά που ηγούνται της αγέλης, κυνηγώ
ντας πολύ καλά μέσα στην ομάδα.
Περιγραφή προτύπου
- Κεφάλι: Μακρύ και ελαφρό. Σπάσιμο μετώπου ελαφρώς τονισμένο.
- Κρανίο: Λεπτό και στενό, σχήμα αβγοειδές με τονισμένη ινιακή προεξοχή.
- Μάτια: Καστανά με μαύρα βλέφαρα.
- Μουσούδα: Μακριά, δυνατή, λίγο κυρτή στο ρύγχος.
- Μύτη: Χρώμα μαύρο, δυνατή και ανοιχτή.
- Χείλια: Λίγο παχιά με καλή ανάπτυξη.
- Αυτιά: Λεπτά, λίγο κυματιστά και μακριά, δεμένα χαμηλά, πρέπει να φτάνουν στην
άκρη της μύτης και να την ξεπερνούν.
- Ράχη: Ανοιχτή, δυνατή και λίγο κυρτή.
- Νεφρά - οσφύς: Πλατιά και δρεπανωτή ελαφρώς.
- Λαιμός: Μεσαίο μέγεθος, με προγούλι.
- Ωμοπλάτες: Μακριές, κολλημένες στο στήθος.
- Στήθος: Πολύ βαθύ και στενό. Πλευρά επίπεδα.
- Σκέλη: Μπροστινά σκέλη ίσια, δυνατά αντιβράχια, χοντρούς τένοντες και επίπεδα.
Γοφοί πολύ λοξοί, πλατύς, ρωμαλέοι. Ιγνύες φαρδιές και δυνατές. Πόδια σφιχτά,
στρογγυλά. Πέλματα σκληρά, δάχτυλα λεπτά, νύχια μαύρα. Μηροί πολύ μυώδεις.
- Ουρά: Μακριά και λεπτή, μερικές φορές γυρισμένη προς τα πάνω σαν δρεπάνι.
- Τρίχωμα: Τρίχα σχετικώς χοντρή, μεσαίο μέγεθος. Το δέρμα στα χείλη, στον ουρανί
σκο και στους εσωτερικούς βλεννογόνους είναι μαύρο ή με μαύρες πλάκες.
- Το χρώμα του τριχώματος είναι μπλε ή άσπρο με μαύρες κηλίδες και στίγματα. Κοκ
κινωπές κηλίδες στο κεφάλι, το εσωτερικό μέρος των αυτιών και των σκελών.

9.8.8.8. Γκριφόν Μπλε της Γισκώνης (Griffon Bleu de Gascogne)
Γενικά χαρακτηριστικά
Το Γκριφόν Μπλε της Γασκώνης έχει γερο
δεμένο σκελετό και αγροτική εμφάνιση, που
μας θυμίζει άμεσα το Γκριφόν και το Μπλε της
Γασκώνης, απ' τα οποία και κατάγεται. Είναι
σκύλος ρωμαλέος και εύρωστος, αλλά χωρίς
χαλαρότητα και βάρος.
- Το ύψος για τα αρσενικά είναι 50-57 εκατ. και
για τα θηλυκά 48-55 εκατ.
- Το κεφάλι του πολύ εκφραστικό, με κρανίο
στρογγυλό και όχι πολύ φαρδύ.
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- Τ' αυτιά δένουν πίσω και είναι λιγότερο μα
κριά και πτυχωτά απ'ότι στα άλλα Μπλε.
- Τα μάτια είναι σκούρα καφέ ή χρυσοκάστανα,
με βλέμα που δηλώνει πάθος και ζωηράδα.
- Τρίχα σκληρή και τραχιά, περίπου ίσια στο
κορμί, ποτέ χνουδάτη και κατσαρή, λίγο κυ
ματιστή στα μπούτια και το στήθος.
- Το χρώμα του με κηλίδες και πιτσιλιές άσπρες
και μαύρες και μαύρα μπαλώματα, περισσό
τερο ή λιγότερο απλωμένα στο σώμα. Κιτρινοκόκκινο αχνό στα μάγουλα, στα φρύδια σε σχήμα αμύγδαλου και στα πόδια.
- Είναι προικισμένος με άριστη όσφρηση, με πολύ ωραία και δυνατή φωνή, έχει μεγάλο
κουράγιο, δύναμη, θάρρος και πάθος για το κυνήγι. Γι'αυτό το λόγο σήμερα στη Γαλ
λία είναι περιζήτητος κυρίως για το λαγό και το αγριογούρουνο.
Ιστορικά στοιχεία
Υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στη νοτιοδυτική Γαλλία και ιδιαίτερα στην Γασκώνη.
Προήλθε από διασταύρωση ενός Γκριφόν και ενός Μπλε της Γασκώνης. Εκτιμάται ιδιαίτε
ρα για την πολύ καλή μύτη και τη μεγάλη εργατικότητα και αντοχή στο κυνήγι, γι'αυτό το
λόγο η ράτσα γνωρίζει σήμερα μια σημαντική αναγέννηση και εξάπλωση στη Γαλλία.
Πρότυπο εργασίας
- Μύτη δυνατή με πολύ λεπτή όσφρηση.
- Φωνή με βαρύγδουπο ουρλιαχτό, πληθωρική με βαθύ και βαρύ τόνο, ωραία ηχητική
χροιά και χρωματισμό πολύ χαρακτηριστικό.
- Βηματισμός αρκετά γρήγορος αλλά συνεχής, με ανθεκτικότητα και μεγάλη αντοχή.
- Είναι πολύ πρακτικός και επίμονος στην εργασία του. Εξαιρετικός κυνηγός. Ζωηρός
και θαρραλέος, αλλά υπάκουος στις εντολές.
Κυνηγετική συμπεριφορά
- Ιδανικός για μεμονωμένο κυνήγι με όπλο αλλά προσαρμόζεται εύκολα και σε ομαδικό κυνή
γι καταδίωξης του λαγού ή του αγριογούρουνου, εργάζεται άριστα μόνος του ή σε ομάδα.
- Λόγω καταγωγής, πρώτα απ' όλα είναι πολύ σταθερός και σίγουρος στο ντορό.
- Μόλις επισημάνει τις πρώτες ενδείξεις του ντορού, αρχίζει το περιοδικό γάβγισμα το
οποίο γίνεται έντονο όταν πλησιάζει πολύ κοντά το γιατάκι για να ξεσηκώσει το ζώο.
- Στην έρευνα δείχνει μεγάλη πρωτοβουλία και εξυπνάδα, χωρίς να φλυαρεί επιπόλαια
στα ίχνη του ντορού.
- Είναι σπεσιαλίστας στις δυσκολίες, ελέγχει όλες τις φάσεις και τις διακλαδώσεις του
ντορού με λεπτομέρεια, αποφεύγοντας τα λάθη.
- Κυνηγάει ιδιαίτερα το αγριογούρουνο, το οποίο κρατάει σε στάμπα για πολύ ώρα,
γαβγίζοντας συνεχώς χωρίς να επιτίθεται.

9.8.8.9. Μπασέ Μπλε της Γισκώνης (Basset Bleu de Gascogne)
Γενικά χαρακτηριστικά
Το Μπασέ Μπλε της Γασκώνης είναι η κοντή ποικιλία των δυο άλλων τύπων, από την
άποψη των αναλογιών. Γερός και δυνατός σκύλος χωρίς μεγάλο βάρος.
| 218

- Το ύψος για τα αρσενικά και τα θηλυκά είναι
34-38 εκατ.
- Το κεφάλι του τυπικό, σαν το Μεγάλο Μπλε
της Γασκώνης.
- Το κρανίο του είναι μέσου πλάτος, με το ινια
κό οστό (καρούμπαλο) λιγότερο εμφανές.
- Η μουσούδα είναι μακριά και ελαφρώς γαμψή.
- Τ' αυτιά είναι λεπτά, με πτυχές, δένουν πολύ
χαμηλά στη γραμμή των ματιών και πολύ
πίσω.
- Τα μάτια είναι σκούρα καφέ με βλέμα γλυκό.
- Τρίχα κοντή, αρκετά χοντρή και σφιχτή.
- Το χρώμα του με μικρές κηλίδες μπλε σε φόντο άσπρο και μαύρα μπαλώματα, έχει
εμφάνιση μπλε-γκρίζου πολύ χαρακτηριστική. Κόκκινο ή κοκκινωπό στα μάγουλα,
στα φρύδια σε σχήμα αμύγδαλου και στα πόδια.
Είναι προικισμένος με άριστη όσφρηση, με πολύ ωραία και βαρύγδουπη φωνή, πολύ
εργατικός και υπάκουος σκύλος. Είναι ιδανικός ιχνηλάτης για το λαγό και το ζαρκάδι.
Ιστορικά στοιχεία
Το Μπασέ είναι πολύ διαδεδομένο στη μεσημβρινή Γαλλία. Προέρχεται άμεσα απ'
τις άλλες δυο π ο ικ ιλίες, έπειτα από ειδική επιλογή στις διαστάσεις και το βάρος για να
χρησιμοποιηθεί για μικρό τριχωτό θήραμα και κυρίως στο λαγό.
Πρότυπο εργασίας
- Μύτη δυνατή με πολύ λεπτή όσφρηση.
- Η φωνή του είναι ένα βαρύγδουπο ουρλιαχτό, πληθωρική με βαθύ και βαρύ τόνο,
ωραία ηχητική χροιά και χρωματισμό πολύ χαρακτηριστικό.
- Βηματισμός σχετικά αργός αλλά συνεχής, με ανθεκτικότητα και μεγάλη αντοχή.
- Είναι πολύ πρακτικός και επίμονος στην εργασία του, εξαιρετικός κυνηγός, ζωηρός
και θαρραλέος, αλλά υπάκουος στις εντολές.
Κυνηγετική συμπεριφορά
- Ιδανικός για μεμονωμένο κυνήγι με όπλο, προσαρμόζεται εύκολα σε ομαδικό κυνήγι
καταδίωξης του αγριοκούνελου, εργάζεται άριστα μόνος του ή σε ομάδα.
- Λόγω καταγωγής, είναι πολύ σταθερός και σίγουρος στο ντορό. Μόλις επισημάνει
τις πρώτες ενδείξεις του ντορού, αρχίζει το γάβγισμα μέχρι να ξεσηκώσει το ζώο απ'
το γιατάκι. Συνήθως κολλάει στο ντορό, αλλά παρόλα αυτά ξεκαθαρίζει το ντορό με
σιγουριά, ιδιαίτερα σε πυκνά και θαμνώδη μέρη, όπου τρυπώνει με μεγάλη ευκολία.
Είναι ειδικός στις δυσκολίες, ελέγχει όλες τις φάσεις και τις διακλαδώσεις του ντορού
με λεπτομέρεια, αποφεύγοντας τα λάθη.

9.8.8.10. Μεγάλο Γασκώνης Σαιντόνζης (Grand Gascon Saintonaeois)
Γενικά χαραστηριστικά
Εντυπωσιακός και ωραίος ιχνηλάτης με πολύ καλή κατασκευή και δομή, δίνει εντύ
πωση δύναμης και κομψότητας.
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- Το ύψος για τα αρσενικά είναι 65-72 εκατ. και
για τα θηλυκά 62-68 εκατ.
- 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 στε
νό, 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 κόκκι
νο 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 λα
γού.
Ιστορικά στοιχεία
Η ράτσα είναι διαδεδομένη στη μεσημβρινή και στη νοτιοδυτική Γαλλία. Δημιουργήθηκε απ'τον κόμη De Carayon Latour τον 19° αιώνα, διασταυρώνοντας το Μεγάλο Μπλε
της Γασκώνης με τα Άσπρα σκυλιά της Σαιντόνζης, για να δημιουργήσει έναν ιχνηλάτη,
που έχει ταυτόχρονα την ποιότητα της όσφρησης και όλα τα άλλα κυνηγετικά στοιχεία
του Μεγάλου Μπλε της Γασκώνης με τη φυσική αντοχή του σκύλου της Σαιντόνζης.
Πρότυπο εργασίας
- Μύτη δυνατή με πολύ λεπτή όσφρηση.
- Η φωνή του είναι βαρύγδουπο ουρλιαχτό, πληθωρική με βαθύ και βαρύ τόνο, ωραία
ηχητική χροιά και χρωματισμό πολύ χαρακτηριστικό.
- Βηματισμός κανονικός και συνεχής, με ανθεκτικότητα και μεγάλη αντοχή.
- Είναι πολύ πρακτικός και επίμονος στην εργασία του, εξαιρετικός κυνηγός, ζωηρός
και θαρραλέος χωρίς επιθετικότητα. Εύκολος στην εκπαίδευση, συνεργάσιμος στην
ομάδα και υπάκουος στις εντολές.
Κυνηγετική συμπεριφορά
- Ιδανικός για κυνήγι καταδίωξης μεγάλων ζώων, εργάζεται άριστα μόνος του ή σε
ομάδα.
- Λόγω καταγωγής, είναι πολύ σταθερός και σίγουρος στο ντορό και πολύ γρήγορος
στο πλησίασμα. Μόλις επισημάνει τις πρώτες ενδείξεις του ντορού, αρχίζει το πε
ριοδικό γάβγισμα, το οποίο αυξάνεται ή ελαττώνεται ανάλογα με την ένταση του
φρέσκου ντορού, μέχρι να ξεσηκώσει το ζώο απ' το γιατάκι. Συνήθως κολλάει στο
ντορό και έτσι η έρευνά του φαίνεται λίγο χρονοβόρα, αλλά όμως είναι σίγουρη και
αποτελεσματική ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Είναι ειδικός στις δυσκολίες,
ελέγχει όλες τις φάσεις και τις διακλαδώσεις του ντορού με λεπτομέρεια, αποφεύγο
ντας τα λάθη πράγμα που φαίνεται όταν περιορίζει την ταχύτητά του.
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- Στο κυνήγι του αγριόχοιρου δείχνει μεγάλο κουράγιο που του επιτρέπει να κρατάει
αυτό το ζώο σε στάμπα για πολύ ώρα, γαβγίζοντας συνεχώς χωρίς να επιτίθεται. Ενώ
νεται ενστικτωδώς και ακολουθεί τα σκυλιά που ηγούνται της αγέλης, κυνηγώντας
πολύ καλά μέσα στην ομάδα
Περιγραφή προτύπου
- Ισχνό και λεπτό κεφάλι με μακρουλό σχήμα. Σπάσιμο μετώπου ελαφρώς τονισμένο.
- Μακρουλό κρανίο σε σχήμα θόλου, με έντονη ινιακή προεξοχή.
- Μάτια καστανά τα οποία τα μισοκλείνει μερικές φορές
- Ρύγχος μακρύ, ελαφρώς κυρτό.
- Μύτη χρώματος μαύρο, ανοιχτή και πολύ αναπτυγμένη.
- Αυτιά λεπτά, κυματιστά και μακριά. Η βάση τους αρχίσει πάνω απ' τη γραμμή του
ματιού. Πρέπει να φτάνουν στην άκρη της μύτης.
- Ράχη μακριά, «δεμένη» καλά στο σώμα.
- Νεφρά - οσφύς: Λίγο μακριά, ελαφρώς φουσκωτή και μυώδης.
- Λαιμός μεσαίου μεγέθους, παχύς.
- Ωμοπλάτες μακριές και πολύ μυώδεις.
- Στήθος βαθύ, πολύ κατεβασμένο. Πλευρά λίγο κοντά.
- Μπροστινά σκέλη ίσια και πλατιά, δυνατά αντιβράχια, χοντρούς τένοντες. Γοφοί ορι
ζόντιοι. Ιγνύες κοντά στη γη. Πόδια με σχήμα αβγοειδές. Πέλματα σκληρά. Μηροί
γεμάτοι.
- Ουρά μακριά και λεπτή με σχήμα στρογγυλό.
- Τρίχα κοντή και σφιχτή. Το δέρμα έχει χρώμα ροζ κάτω απ' το άσπρο τρίχωμα και
μαύρο κάτω από μαύρο τρίχωμα. Το χρώμα του τριχώματος είναι σε φόντο άσπρο
με μαύρες κηλίδες και μπαλώματα. Μερικές φορές το μαύρο είναι περισσότερο απ'το
άσπρο. Κοκκινωπές κηλίδες στο χρώμα της φωτιάς υπάρχουν στα μάγουλα και πάνω
απ' τα μάτια (ελιές). Συχνά πίσω στους μηρούς υπάρχει μια γκριζοπράσινη κηλίδα,
που λέγεται «στίγμα του ζαρκαδιού» και είναι χαρακτηριστικό της ράτσας.

9.8.8.11. Μικρό Γασκώνης Σαιντόνζης (Petit Gascon Saintonaeois)
Γενικά χαρακτηριστικά
Είναι η μεσαία ποικιλία (μπρικέ) του Μεγάλου
και μορφολογικά είναι το ίδιο με το Μεγάλο,
απλώς διαφέρει στις διαστάσεις.
- Το ύψος για τα αρσενικά είναι 52-58 εκατ. και
για τα θηλυκά 50-56 εκατ. Επειδή το Μεγάλο
χρησιμοποιείται κυρίως για κυνήγι καταδί
ωξης μεγάλων ζώων, χωρίς όπλο (Chasse a
courre), οι Γάλλοι δημιούργησαν το Μικρό
κατ' ευθείαν απ' το Μεγάλο με επιλεκτική
αναπαραγωγή και επιλογή, το οποίο χρησιμο
ποιείται για το κυνήγι μικρών θηραμάτων και ειδικά του λαγού με όπλο (Chasse a tir).
Βέβαια τα προσόντα του είναι τόσα πολλά, ώστε να χρησιμοποιείται και στο κυνήγι
του ελαφιού, του ζαρκαδιού και του αγριογούρουνου.
- Το κρανίο του είναι θολωτό, στενό, με το ινιακό οστό σαφώς καθορισμένο.
- Η μουσούδα είναι ίσια, μερικές φορές ελαφρώς γαμψή κι έχει το ίδιο μήκος με το κρανίο.
- Τα πάνω χείλη κρεμαστά, πρέπει να καλύπτουν τα κάτω.
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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 κόκκι
νο στα μάγουλα και στα φρύδια.
- Ή ρεμος και τρυφερός σκύλος, πολύ υπάκουος, πράγμα που κάνει πολύ εύκολη την
εκπαίδευσή του.
- Έχει άριστη όσφρηση, πολύ ωραία φωνή και στη Γαλλία θεωρείται άριστος ιχνηλάτης
για το κυνήγι του λαγού.
Πρότυπο εργασίας
- Μύτη δυνατή με πολύ λεπτή όσφρηση.
- Η φωνή του μοιάζει με ουρλιαχτό, με τόνο βαθύ και μπάσο, με πολύ χαρακτηριστικό
ρυθμικό ή χ ο .
- Από φυσική άποψη είναι ένας σκύλος με κανονική και σταθερή ταχύτητα, μεγάλη
αντοχή και διάρκεια.
- Είναι πολύ πρακτικός και επίμονος στην εργασία του, εξαιρετικός κυνηγός, εύκολος
στην εκπαίδευση, χωρίς επιθετικότητα γενικά.
Κυνηγετική συμπεριφορά
- Ιδανικός για κυνήγι καταδίωξης, εργάζεται άριστα μόνος του ή σε ομάδα.
- Ειδικότητά του ο λαγός τον οποίο κυνηγάει με πολύ πάθος.
- Λόγω καταγωγής, έχει όλα τα εξαιρετικά προσόντα του Μεγάλου Γασκώνης Σαιντόνζης, που τον βοηθούν να είναι πολύ σταθερός και σίγουρος στο ντορό. Στο ψάξιμο του
ντορού αποφεύγει τις δυσκολίες, αποδεικνύοντας μεγάλη εξυπνάδα και διαίσθηση
στην αναζήτηση των χναριών που οδηγούν εύκολα και γρήγορα στο γιατάκι του λα
γού, τον οποίο ξεσηκώνει και καταδιώκει ασταμάτητα με αντοχή και μεγάλη διάρκεια.
- Εκτός από λαγό κυνηγάει και το αγριογούρουνο με μεγάλο κουράγιο και επιμονή που
διαρκεί πολλές ώρες. Δεν επιτίθεται στο αγριογούρουνο, αλλά προσπαθεί να το κρα
τήσει σε απόσταση ασφαλείας (στάμπα).

9.8.8.12. 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 4ΠΣταυρο
φορία. Επίσης έχει δεχθεί και στοιχεία απ' το Σεγκούτσιο,
που επηρέασαν σε κάποιο βαθμό τη μορφολογία του.
Γενική εμφάνιση
- Έντονη αγροτική εμφάνιση με το μαλλιαρό και θαμνώ
δες τρίχωμα, που με την πρώτη ματιά μας δίνει την εντύ
πωση «κακογραφιας και καλικαντζούρας», που όμως
είναι το τυπικό χαρακτηριστικό της ράτσας.
- Πόδια στεγνά και πολύ μυώδη, προορισμένα περισσότε
ρο για σκληρή δουλειά και όχι για ταχύτητα.
- Βλέμμα λίγο θλιμμένο, αλλά όχι φοβισμένο.
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Χρήση - εξέλιξη
Πριν τη Γαλλική Επανάσταση, χρησιμοποιούταν για το κυνήγι του λύκου και του αγρι
ογούρουνου.
Οι διάφορες διασταυρώσεις, είχαν σαν αποτέλεσμα και πολλούς τύπους χρωμάτων,
που υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Αναγνωρίστηκε το 1922 (FCI No 17) και το 1925
δημιουργήθηκε το πρώτο Club du Griffon Nivernais. Χάρη στις ενέργειες του Club, το
Γκριφόν Νιβερναί είναι διαδεδομένο σ' όλες τις δασώδεις περιοχές της Γαλλίας, όπου
χρησιμοποιείται για το αγριογούρουνο κυρίως, αλλά η φήμη του έχει φτάσει και σε πολ
λές ευρωπαϊκές χώρες, όπως Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία.
Κυνηγετικά χαρακτηριστικά
Πολύ έξυπνος σκύλος, προικισμένος με λεπτή όσφρηση. Χαρακτηριστικό του η
μεγάλη αντοχή και η δύναμη. Σκληραγωγημένος με πρωτοβουλία στο κυνήγι, πολύ
αποτελεσματικός στην εργασία του. Τέσσερα έως πέντε Νιβερναί κάνουν τη δουλειά
δεκαπέντε άλλων σκύλων, ακολουθώντας το ντορό με μεγάλη σιγουριά και σταθε
ρότητα ακόμα και στα πιο δύσκολα εδάφη, όπου τα άλλα σκυλιά εγκαταλείπουν την
προσπάθεια. Εκτός απ' το αγριογούρουνο, όπου αποδεδειγμένα είναι ανυπέρβλητος,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τα υπόλοιπα τριχωτά θηράματα με την ίδια επιτυχία.
Το πάθος και η ενεργητικότητά του τον κάνουν λίγο ανυπάκουο και απειθάρχητο και γι
αυτό το λόγο χρειάζεται αυστηρότητα στην εκπαίδευση υπακοής, που πρέπει να γίνεται
από μικρή ηλικία.
Πρότυπο εργασίας
Φυσικά χαρίσματα:
- Μύτη δυνατή με πολύ λεπτή όσφρηση.
- Φωνή ηχηρή, πληθωρική, με τόνο βαθύ και μπάσο, μερικές φορές διαπεραστική. Σε
γενικές γραμμές δυνατή και μερικές φορές σαν ουρλιαχτό.
- Είναι αρκετά γρήγορος, με αντοχή και διάρκεια. Επίσης είναι πρακτικός και επίμονος
στην εργασία του. Εξαιρετικός κυνηγός, με μεγάλο θάρρος και πρωτοβουλία.
- Ανεξάρτητος γενικώς, συνεπώς δύσκολα εντάσσεται σε αγέλη σκύλων για το μεγάλο
κυνήγι καταδίωξης που συνηθίζεται στη Γαλλία.
Κυνηγετική συμπεριφορά:
- Μεγάλες ικανότητες στα δύσκολα εδάφη (πυκνά, άγρια, απόκρημνα). Επηρεάζεται
αρνητικά απ' τη ζέστη. Είναι γενικώς προσαρμοσμένος σε μεμονωμένο κυνήγι με
όπλο με τη συμμετοχή 3-5 σκυλιών, παρά σε μεγάλες ομάδες.
- Μπορεί να κυνηγήσει όλα τα τριχωτά, αλλά εχει καθαρή προτίμηση στο αγριογού
ρουνο, το οποίο κυνηγάει με πάθος και σιγουριά. Κρατάει πολύωρη στάμπα και οι επι
θέσεις του είναι μετρημένες, γίνονται εκεί που καταλαβαίνει ότι έχει το πλεονέκτημα
με το μέρος του.
- Η φωνή του αλλάζει αναλόγως με την εξέλιξη του κυνηγίου. Αναπτύσσεται προοδευ
τικά κατά το πλησίασμα και τη στάμπα και εξελίσσεται σε ουρλιαχτό μερικές φορές.
Στο ξεσήκωμα και στην καταδίωξη αλλάζει ελαφρώςτον τόνο και την ένταση, συνεχί
ζοντας σε κανονικό ρυθμό στο επόμενο χρονικό διάστημα της καταδίωξης.
Διαστάσεις
Για τα αρσενικά το ύψος κυμαίνεται από 55-60 εκατοστά, ενώ για τα θηλυκά από
53-58 εκατοστά. Επιτρέπεται μια ανοχή +2 εκατοστά και για τα δυο φύλα, όταν κάποιο
σκυλί έχει χαρακτηριστεί «εξαίρετο» από επίσημο κριτή.
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9.8.8.13. Μπηγκλ Χάριερ (Beagle Harrier)
Γενική εμφάνιση
- Μικρός γαλλικός σκύλος, με πολύ καλές σω
ματικές αναλογίες. Γεροδεμένος και κομψός,
πιο ψηλός και γρήγορος από το Μπηγκλ, ελα
φρύς και λυγερός.
- Κεφάλι λιγότερο στρογγυλό και όχι τόσο
έντονο ρινομετωπικό stop όσο του Μπηγκλ.
- Κρανίο οριζόντιο με ινιακή προεξοχή ελάχι
στα τονισμένη.
- Μάτια σκούρου χρώματος με μικρότερο μέ
γεθος από του Μπηγκλ.
- Το μήκος της μουσούδας είναι ίσο με το μήκος του κρανίου. Δεν πρέπει να έχει σχή
μα τετράγωνο. Κοιτάζοντας τη μουσούδα σε προφίλ, πρέπει να λεπταίνει στην άκρη,
αλλά να μην είναι μυτερή. Ρύγχος ίσιο και ποτέ κυρτό. Ακρορρίνιο μαύρο και ανα
πτυγμένο. Ρουθούνια ανοιχτά.
- Αυτιά σχεδόν επίπεδα, σε σχήμα V. Το μήκος τους δεν ξεπερνάει το μήκος της μου
σούδας. Δεμένα πάνω από τη γραμμή του ματιού.
- Στήθος πολύ κατεβασμένο, εκτείνεται προς τα πίσω. Πλευρά μακριά.
- Ράχη κοντή, μυώδης. Οσφύς πολύ δυνατή, λίγο τοξωτή, πλατιά και γερή.
- Μηροί παχείς και μυώδεις. Γοφοί πολύ λοξοί, δυνατοί.
- Μπροστινά σκέλη ίσια. Πίσω πολύ μυώδη και δυνατά. Ιγνύες κοντά στη γη, ελαφρώς
λοξές.
- Πόδια στρογγυλά, κοντά, με πολύ σφιχτά δάχτυλα. Πέλματα σκληρά, μαύρα.
- Ουρά μεσαίου μήκους, σταχυωτή, στέκεται ψηλά.
- Φωνή δυνατή, καθαρή και μελωδική.
- Τρίχωμα κανονικού μήκους, επίπεδο, χοντρό και λείο. Δέρμα, κάτω απ'το τρίχωμα,
μαύρο και άσπρο.
- Όταν ο σκύλος είναι τρίχρωμος το κάτω μέρος της κοιλιάς και των ποδιών έχουν
άσπρο φόντο, το κεφάλι του και το υπόλοιπο σώμα είναι κόκκινο και το «σαμάρι»
μαύρο.
- Το ύψος στο ακρώμιο είναι γύρω στα 43-48 cm για το αρσενικό και το θηλυκό. Το
βάρος κυμαίνεται στα 15 kg.
Ιστορικά στοιχεία
Τα πρώτα Μπηγκλ ήταν της Ελισάβετ Α'. Αυτά ήταν κοντά (30-36 cm) και κατά συνέ
πεια αργά. Οι Αγγλοι κατά τον 17° αιώνα, για να αυξήσουν την ταχύτητά τους, τα δια
σταύρωσαν με Χάριερ και έτσι δημιούργησαν τα Μπηγκλ Χάριερ. Υποστηρίζεται από
τους Γάλλους, ότι αυτοί έκαναν αυτή τη διασταύρωση, ενώ οι Αγγλοι διασταύρωσαν τα
μικρά Μπηγκλ της Ελισάβετ με το Φόξχάουντ. Πάντως οι πρώτες διασταυρώσεις έγιναν
στην Αγγλία από μεμονωμένους κυνηγούς και, αμέσως μετά, αυτά τα σκυλιά μεταφέρ
θηκαν στη Γαλλία από Γάλλους ευγενείς τον 19° αιώνα και από τότε εκτρέφονται εκεί σε
μεγάλο αριθμό.
Κυνηγετικά χαρακτηριστικά - ιδιοσυγκρασία
- Μεσαίος γαλλικός σκύλος ειδικός για το κυνήγι του λαγού, του ζαρκαδιού και του
αγριογούρουνου. Έχει μεγάλο πάθος, μεγάλη ταχύτητα και φοβερή αντοχή, ακούρα
στος στην καταδίωξη. Είναι ικανός να εξαντλήσει ακόμα και ζαρκάδι.
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- Έχει άριστη όσφρηση. Είναι πολύ θετικός στο ντορό, ξεχωρίζει τα φρέσκα χνάρια με
σιγουριά και γρηγοράδα και κυνηγάει σ' όλα τα εδάφη. Είναι ζωηρός, έξυπνος και
εκπαιδεύεται εύκολα.

9.8.8.14. Μπλαντγάουντ ή Σαιντ Υμπέρ (Bloodhound - Saint Hubert)
Γενική εμφάνιση
- Βαρύς και δυνατός σκύλος με σχεδόν αργό
και επιβλητικό βάδισμα. Κορυφαίος Ιχνηλά
της κρύου και φρέσκου ντορού, με μεγάλη
θετικότητα στην ιχνηλασία.
- Το κεφάλι είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της
φυλής. Πρέπει να είναι καλά σχηματισμένο,
καλά αναπτυγμένο σε όλες του τις διαστά
σεις, 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.
- 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 τοποθετη
μένα 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 βαθ
μιαία 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 κεφα
λιού. 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 θηλυ
κό.
- Γαβγίζει εκφραστικά σε όλους τους μελωδικούς τόνους, ενώ μπορεί να παράγει ποικι
λία ήχων.
Ιστορικά στοιχεία
Το γενεαλογικό δέντρο του είναι αρχαίο. Υπάρχουν δυο εκδοχές για τους προγόνους
του Σαιντ-Υμπέρ. Η πρώτη, ότι προέρχεται από διασταύρωση ενός Λ εβρ ιέ και του Σ κύ 
λου του Θιβέτ, του οποίου έχει πολλά όμοια στοιχεία. Η δεύτερη, ότι προέρχεται από
το Αραβικό Λεβριέ (λαγωνικό), το οποίο με τις διασταυρώσεις των ντόπιων σκύλων
των Κελτών και των Γαλατών, δημιούργησε δυο ράτσες Σαιντ-Υμπερ, το Μαύρο και το
Άσπρο. Υπάρχουν περιγραφές από τον Αρριανό τον 2° μ.Χ. αιώνα, που αναφέρεται σ'
ένα σκύλο που είχαν οι Γαλάτες και οι Κέλτες, ο οποίος μοιάζει πολύ με το Σαιντ-Υμπερ.
Τον 7° μ.χ. αιώνα ο Άγιος Ουμβέρτος και οι μοναχοί του, που ζούσαν σ' ένα μονα
στήρι στις Αρδένες του Βελγίου, άρχισε να εκτρέφει αυτά τα σκυλιά για πολλά χρόνια.
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Προς τιμή του οι σκύλοι ονομάστηκαν «Σκύλοι του Αγίου Ουμβέρτου» («Chiens du St.
Hubert»). Κάθε χρόνο, για 700 χρόνια το Μοναστήρι του Αγίου Ουμβέρτου έστελνε έξι
Άσπρους και έξι Μαύρους σκύλους στο βασιλιά της Γαλλίας, που τους χρησιμοποιούσε
σε αγέλες για τα μεγάλα κυνήγια με συνοδεία αλόγων. Έως τον 16° αιώνα ήταν τα σκυλιά
των βασιλιάδων στα κυνήγια των μεγάλων τριχωτών θηραμάτων.Το 1570 κατηγορήθηκαν από τον Κάρολο Ο'ότι είναι βραδυκίνητα και αντικαταστάθηκαν από τους Λευκούς
Σκύλους του Ρουά, οι οποίοι είναι απόγονοι του Λευκού Σαιντ Υμπέρ.
Τον 11° αιώνα ο Γουλιέλμος ο Κατακτητής, βασιλιάς των Νορμανδών, κατέκτησε την
Αγγλία. Μαζί του πήρε και μερικά Σαιντ Υμπέρ Άσπρα και Μαύρα. Από τότε στην Αγ
γλία εκτρέφεται το Μπλάντχάουντ που προήλθε από τα Μαύρα, ενώ από τα Άσπρα, ο
άσπρος Τάλμποτ (απόγονος του Άσπρου σκύλου του Ρουά), που είναι ο πρόγονος των
σύγχρονων αγγλικών σκύλων Φόξχάουντ, Χάριερ, Μπήγκλ κλπ.
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- Μεγαλόσωμος και πολύ δυνατός σκύλος,, αγέρωχος και επιβλητικός, το ύψος στο
ακρώμιο είναι γύρω στα 67 cm, με βάρος 50 κιλά για το αρσενικό, και 62 ςιτι για το
θηλυκό με βάρος 45 κιλά περίπου.
- Το Σαιντ Υμπέρ είναι τρυφερός και στοργικός σκύλος, αλλά επιφυλακτικός στην
πρώτη γνωριμία με τους ξένους. Μερικές φορές φαίνεται ισχυρογνώμων και πεισμα
τάρης, ακόμη και ανυπάκουος, αλλά πολύ γρήγορα αποβάλλει αυτά τα στοιχεία όταν
απ'την αρχή εκπαιδευτεί σωστά στην υπακοή και την καλή συμπεριφορά.
- Η εκπαίδευσή του είναι εύκολη και πρέπει να ξεκινάει από τη νεαρή ηλικία στην
υπακοή και σταδιακά στο περπάτημα δίπλα μας χωρίς λουρί και στη συνέχεια στη
γνωριμία με τα οικόσιτα ζώα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην εκπαίδευση, δεν
πρέπει να χρησιμοποιούμε ποτέ βία και σκληράδα μαζί του, γιατί απ'τη φύση του
είναι περήφανο ζώο και αντιδρά αρνητικά σε κάθε περίπτωση. Γενικά είναι φιλικός
με όλους και ιδιαίτερα με τα παιδιά, απ'τα οποία ανέχεται τα πάντα.
- Από τη φύση του είναι ευαίσθητος και σπανίως μαλώνει με άλλα σκυλιά. Ωστόσο όταν
χρειαστεί επιβάλλει την κυριαρχία του «με το γάντι», χωρίς επίθεση, δαγκώματα και
άγριες ενέργειες. Είναι ένας σκύλος κυριαρχικός, που γνωρίζει τη δύναμή του, αλλά
δεν την εκμεταλλεύεται άναρχα.
- Έχει την πιο λεπτή όσφρηση απ'όλους τους ιχνηλάτες του κόσμου, μπορεί να ακολου
θήσει με μεγάλη ευκολία κρύα ίχνη που έγιναν 2 ή και 4 μέρες πριν και να τα ξεχωρίζει
από τα ίχνη άλλων ζώων, που έχουν διασταυρώσει το ντορό που ακολουθεί.
Ο όμιλος εκτροφέων Bloodhound (The Association of Bloodhound Breeders) της
Αγγλίας διοργανώνει πέντε φορές το χρόνο πρακτικούς αγώνες (Field Trials) δοκιμασίας
σε «κυνήγι ανθρώπου» ή σε «κυνήγι της καθαρής μπότας» (Hunting the Clean Boot),
όπως ονομάζεται χαρακτηριστικά. Είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας ιχνηλασίας, κατά
τον οποίο η διαδρομή επιλέγεται από ειδικούς κριτές με τέτοιο τρόπο ώστε να περι
λαμβάνει χορτάρι, χώμα, πέτρα, άσφαλτο κ.λ.π. Ενας άνθρωπος, φορώντας μπότες από
καουτσούκ, περπατάει την καθορισμένη διαδρομή, που μπορεί να έχει μήκος αρκετά
χιλιόμετρα, ανάλογα με το συντελεστή δυσκολίας, και αφήνει σε καθορισμένα σημεία
ορισμένα αντικείμενα, όπως ένα γάντι, ένα μαντήλι, ένα καπέλο ή ρούχο.
Αφού τελειώσει η διαδικασία δημιουργίας ντορού με τη μπότα, η δοκιμασία των
σκύλων αρχίζει ως εξής:
®Μετά από 6 ώρες για τα νεαρά και αρχάρια σκυλιά.
° Μετά από 12 ώρες για τα σκυλιά που έχουν κερδίσει στον αγώνα των 6 ωρών.
ο Μετά από 24 ώρες για τα σκυλιά που έχουν κερδίσει στον αγώνα των 12 ωρών.
Σ' αυτόν τον αγώνα, μετά τις προβλεπόμενες ώρες, ο σκύλος πρέπει να ακολουθήσει
το ντορό του ανθρώπου, να βρει τα αντικείμενα σε κάθε σημείο και να συνεχίσει την
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πορεία του μέχρι να τελειώσει τη διαδρομή με επιτυχία. Οι ράτσες που έχουν αυτές τις
ικανότητες και υποβάλλονται σε τέτοιες δοκιμασίες είναι το Σαιντ Υμπερ και το Μπασέ
Χάουντ, που ανταγωνίζεται πολλές φορές με επιτυχία τον αντίπαλό του. Όπως είναι
φανερό σ' αυτούς τους αγώνες εκτός απ' τη μύτη, κυρίαρχο ρόλο παίζει η ικανότητα
του σκύλου να αισθάνεται την κατεύθυνση που παίρνει το «θήραμα», όταν σε δύσκολο
έδαφος ο ντορός είναι ανεπαίσθητος και ασαφής, και πρέπει να ξεκόψει καθαρά τη δι
αδρομή, γιατί αυτό το πλεονέκτημα τον κάνει νικητή. Γι αυτό το λόγο το Σαιντ Υμπέρ
χρησιμοποιείται απ'την αστυνομία και από άλλες υπηρεσίες για την ανεύρεση χαμένων
ανθρώπων.
Από κυνηγετική άποψη, τα παραπάνω ισχύουν και στο κυνήγι των τριχωτών ζώων.
Είναι ο ιχνηλάτης που πραγματικά «κολλάει» με τον ντορό, είτε στο πλησίασμα είτε
στην καταδίωξη. Εχει την ικανότητα δηλαδή να ακολουθεί τα χνάρια ενός θηρά
ματος που π έρασε πολλές ώρες πριν, να μην το μπερδεύει με άλλα ζώα και να το
καταδιώκει πολλές ώρες χωρίς λάθος στην κατεύθυνση που έχει πάρει. Στο φρέσκο
ντορό είναι ασυναγώνιστος, ξεκαθαρίζει σταθερά και σίγουρα τη μυρωδιά, φτάνο
ντας στο γιατάκι πολύ γρήγορα. Καταδιώκει το θήραμα σταθερά για πολλές ώρες με
ωραία φωνή σε μελω δικούς τόνους. Παρά τον όγκο και το μέγεθος, δεν είναι τόσο
αργός όσο φαίνεται, αλλά έχει κανονική και σταθερή ταχύτητα, μεγάλη αντοχή και
δύναμη.
Στη Γαλλία χρησιμοποιείται πολύ στο κυνήγι του αγριογούρουνου και του ζαρκα
διού με μεγάλη επιτυχία. Οι Γάλλοι κυνηγοί το εκτιμούν πολύ για τα άριστα κυνηγετικά
προσόντα που διαθέτει. Μειονέκτημά του είναι το μεγάλο μέγεθος, που προϋποθέτει
περισσότερη οικονομική επιβάρυνση για εξασφάλιση τροφής, ενώ χρειάζεται μεγάλο
χώρο για κατοικία και μεταφορά. Επίσης λόγω μεγέθους δεν ενδείκνυται για κυνήγι σε
πολύ σφιχτά και πυκνά μέρη, που αντικειμενικά δεν τον αφήνουν να τα περάσει άνετα,
παρόλο που δεν φοβάται τ' αγκάθια και τα πουρνάρια γιατί είναι σκληρόπετσος παρά τη
χαλαρότητατου δέρματος. Αντίθετα σε εδάφη με ανοίγματα, ελατοδάση, σπανά και πε
τρώδη δεν έχει κανένα πρόβλημα, έχει μεγάλη δύναμη, αντοχή και μπορεί να κυνηγάει
πολλές ώρες διανύοντας μεγάλες αποστάσεις.
Οι άριστες οσφρητικές ικανότητες και η αίσθηση της κατεύθυνσης του θηράματος
στο Σαιντ Υμπέρ είναι εξαιρετικές και είναι δυο στοιχεία που κάνουν έναν ιχνηλάτη
μεγάλο σκύλο. Ετσι μπορεί να κυνηγήσει ανεξαιρέτως όλα τα θηράματα με μεγάλη
ευκολία. Ιδιαίτερα στο κυνήγι του λαγού, του οποίου τις περισσότερες φορές ο ντορός
είναι πιο αχνός και ασαφής και χρειάζεται ιχνηλάτη με δυνατή μύτη, το Σαιντ Υμπέρ τα
καταφέρνει σε άριστο βαθμό.
Ράτσες με μικρότερο μέγεθος, που έχουν αρκετό αίμα Σαιντ Υμπέρ και το πλησιάζουν
σε κυνηγετικά χαρακτηριστικά, είναι το Μπρούνο Πούρα, το Μπρούνο Γιούρα τύπου
Σαιντ Υμπέρ που αναπτύχθηκε στη Γαλλία, το Μπασέ Χάουντ, ο Σκύλος του Αρτουά,
το Πορσελέν, το Μπλε Γασκώνης Σαιντόνζης, το Γασκώνης Σαιντόνζης. Όμως όσο αίμα
Σαιντ Υμπέρ κι αν τρέχει στις φλέβες τους, τα παραπάνω σκυλιά δεν είναι Σαιντ Υμπέρ.
Το Σαιντ Υμπερ είναι ένα και μοναδικό!
Όσοι κυνηγοί μπορούν να έχουν τις προϋποθέσεις για μια άνετη διαβίωση του Σαιντ
Υμπέρ, πραγματική αγάπη για τον σκύλο τους και τις γνώσεις για σωστή εκπαίδευση,
τότε θα νοιώσουν πολλές ευχάριστες στιγμές συντροφιά με ένα ξεχωριστό ιχνηλάτη.
Δεν θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί ότι αυτός ο ιχνηλάτης σε καταξιώνει σαν κυνηγό
τριχωτού θηράματος.
Το Σαιντ Υμπέρ είναι πολύ ανθρωποκεντρικός σκύλος, χρειάζεται την παρουσία
μας και την αγάπη μας, ζει άνετα με την οικογένεια ακόμη και σε διαμέρισμα, αλλά
δεν ανέχεται το μόνιμο δέσιμο με κανένα τρόπο και πρέπει να το έχουν υπόψη τους οι
μέλλοντες ιδιοκτήτες.
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Στη χώρα μας υπάρχουν λίγα Σαιντ Υμπέρ, όπως βέβαια και λίγοι καθαρόαιμοι ιχνη
λάτες. Η κύρια αιτία είναι η άγνοια του Έλληνα κυνηγού για την ύπαρξη τόσων καθαρό
αιμων φυλών, επειδή συνήθως δεν διαβάζει και δεν ενημερώνεται κυνολογικά, οπότε
υπάρχει μια λανθασμένη προκατάληψη και αμφισβήτηση.

9.8.8.15. Αγγλο-Γαλλικό Μικρού Κυνηγίου (Analo-Francais de Petite Venerie)
Ισ τ ο ρ ικ ά σ τ ο ιχ ε ία

Το
Άγγλο-Γαλλικό Μικρού Κυνηγιού
ονομάζεται έτσι γιατί χρησιμοποιείται απο
κλειστικά για το κυνήγι του λαγού με όπλο
και χωρίς όπλο, σε αντίθεση με το Μεγάλο
Άγγλο-Γαλλικό που κυνηγάει συνήθως τα
πιο μεγάλα ζώα. Είναι αποτέλεσμα της δια
σταύρωσης γαλλικών σκυλιών, όπως Πορ
σελέν, Σαιντόνζης, μικρών Πουατεβέν και
των αγγλικών Μπήγκλ, Χάριερ και μικρών
Φοξ Χάουντ με σκοπό να βελτιωθεί η σκε
λετική δομή, η ταχύτητα και η ικανότητα να
πιάνουν το λαγό έπειτα από καταδίωξη.
Η γενική εμφάνισή του είναι γαλλική, ενώ τα αγγλικά αίματα φαίνονται απ'το φαρ
δύ κρανίο και τα κοντά αυτιά που η βάση τους αρχίζει λίγο ψηλά. Σήμερα στη Γαλλία,
υπάρχει σε πολύ μεγάλο αριθμό, επειδή εκτιμάται ιδιαίτερα για τις μεγάλες κυνηγετικές
ικανότητες στο λαγό.
Κ υ ν η γ ε τ ικ ά χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά

-

Σκύλος με ισορροπία σωματική και δυνατή σκελετική δομή.
Λεπτή όσφρηση, μεγάλη αντοχή και δύναμη για πολύωρη καταδίωξη.
Δυνατή φωνή με τάση μακρόσυρτη σαν ουρλιαχτό.
Άριστη συμπεριφορά στο κυνήγι και στο σπίτι, εκπαιδεύεται πολύ εύκολα.
Ακολουθεί με μεγάλη ευκολία το ντορό σε δύσκολες κλιματικές και εδαφικές συνθή
κες
- Σκύλος με πάθος και μανία για το κυνήγι, εξαιρετικός στο λαγό.
Π ε ρ ιγ ρ α φ ή π ρ ο τ ύ π ο υ

-

Κεφάλι μακρύ, όχι πολύ φαρδύ, με ινιακό οστό ελαφρώς αναπτυγμένο.
Κρανίο ελαφρώς κυρτό χωρίς μεγάλη καμπύλη, στοπ λίγο τονισμένο.
Μάτια σε χρώμα καφέ, μεγάλα και κυκλωμένα με μαύρο χρώμα. Έξυπνη έκφραση.
Μουσούδα μέσου μήκους και γενικώς ίσια ή λίγο γαμψή. Πολύ ωραία σμιλευμένη
κάτω απ'τα μάτια.
Μύτη μαύρη με ανοιχτά ρουθούνια.
Αυτιά μέσου μήκους, δεμένα λίγο ψηλά στη γραμμή των ματιών, επίπεδα και ελα
φρώς γυριστά.
Λαιμός μακρύς, δυνατός, χωρίς εμφανές προγούλι.
Ουρά με καλό μήκος και κομψή κλίση.Τρίχωμα πυκνό και στρωτό.
Τρίχωμα κοντό, πυκνό και λείο. Δέρμα λεπτό, χωρίς ζάρες.Τρία χρώματα είναι επιτρε
πτά: α) Το τρίχρωμο, άσπρο και μαύρο με ζωηρό κόκκινο και μαύρη μύτη, β) το άσπρο
και μαύρο με κόκκινο ωχρό και μαύρη μύτη και γ) το δίχρωμο άσπρο και πορτοκαλί
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με μύτη στο χρώμα του καπνού (tabac).
- Το ύψος στο ακρώμιο είναι γύρω στα 48-56 cm για το αρσενικό και το θηλυκό, με
ανοχή ± 2 cm, για τα εξαιρετικά σκυλιά.
- Βηματισμός άνετος και γρήγορος, με ισορροπία και ευστάθεια.
Πρότυπο εργασίας
- Λεπτή όσφρηση, φωνή με ουρλιαχτό, οξεία και δυνατή.
- Γεροδεμένη κατασκευή, χωρίς βάρος και μαλθακότητα, με κίνηση γρήγορη, δυνατή,
και πολύ ανθεκτική.
- Εξαιρετικός κυνηγός, βρίσκει το ντορό με μεγάλη ευκολία. Χαρακτηρίζεται από θάρ
ρος, εμμονή, δραστήρια έρευνα, εξαιρετική συμπεριφορά και πειθαρχία στις εντολές
του κυνηγού.
Συμπεριφορά
Χρησιμοποιείται σε κυνήγι με όπλο και σε κυνήγι χωρίς όπλο, όπου πρέπει να πιάσει
το λαγό ζωντανό μετά από συνεχόμενη καταδίωξη.
Κυνήγι καταδίωξης (χωρίς όπλο)·. Εδώ φαίνονται οι μεγάλες αρετές του. Πάθος, ταχύ
τητα, εμμονή, τεράστια αντοχή, πειθαρχία και υπακοή στις διαταγές. Γι' αυτό το είδος
κυνηγιού χρησιμοποιείται μεγάλος αριθμός σκύλων, που φτάνει και τα τριάντα μερικές
φορές.
Κυνήγι με όπλο: Είναι πολυτάλαντος, προσαρμόζεται πολύ εύκολα στα ενδιαιτήματα
που ζει ο λαγός, το αγριογούρουνο και τα υπόλοιπα θηλαστικά. Κυνηγάει επίμονα το εί
δος του ζώου που θα ξεσηκώ σει, με μεγάλες αντοχές στην καταδίωξη. Κυνηγάει άριστα
και το αγριογούρουνο με το θάρρος που τον διακρίνει, χωρίς κανένα πρόβλημα στα
πυκνά και σφιχτά δάση.
Το Άγγλο-Γαλλικό Μικρού Κυνηγιού, εκτρέφεται στη Γαλλία με μεγάλη αυστηρότητα
στα μορφολογικά και κυνηγετικά χαρακτηριστικά της φυλής (άριστο ξεφώλιασμα, σω
στή φωνή, ταμπεραμέντο, συμπεριφορά και χαρακτήρας) και σωστή εκπαίδευση από
μικρή ηλικία.

9.8.9. Αγγλικοί ιχνηλάτες
9.8.9.1. Χάριερ (Harrier)
Γενική εμφάνιση
- Ιχνηλάτης «φρέσκου ντορού».
- Μεσαίου μεγέθους σκύλος, γεροδεμένος, πρόθυμος να κυνηγά το λαγό πολλές ώρες
σ'όλα τα εδάφη.
- Ουρά γυρισμένη ελαφρά προς τα πάνω. Το κάτω μέρος της ουράς, προς το άκρο της,
έχει λίγο τρίχωμα σαν στάχυα.
- Τρίχωμα κοντό και κάπως παχύ.
- Για το Χάριερ του Σώμερσετ, που εκτρέφεται στη νότια Αγγλία, το χρώμα είναι άσπρο
και κοκκινωπό, άσπρο και πορτοκαλί, άσπρο και γκρίζο, άσπρο και ξανθωπό. Για τα
υπόλοιπα, που εκτρέφονται στην κεντρική και βόρεια Αγγλία, υπάρχει και το μαύρο
χρώμα μαζί με το άσπρο και το πορτοκαλί, κυρίως στη ράχη και στα πλευρά.
- Το ύψος στο ακρώμιο είναι γύρω στα 50-55 cm για το αρσενικό και το θηλυκό. Το
βάρος κυμαίνεται στα 25-30 kg.
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Ιστορικά στοιχεία
Τα Χάριερ είναι ένας τύπος Αγγλικού σκύλου, μεσαίου μεγέθους, που δημιουργήθηκε
για το κυνήγι του λαγού κυρίως (ΗθΓθ=λαγός στα αγγλικά). Τα πρώτα Χάριερ παρουσιά
ζονται το 1200 μ.Χ. και είναι τα Χάριερ του Σώμερσετ (νότια Αγγλία). Προέρχονται από
τους γαλλικούς Άσπρους Σκύλους του Ρουά (έφτασαν στην Αγγλία από Γάλλους ευγε
νείς ) με επιμιξία με το Φόξχάουντ. Τα Χάριερ του Σώμερσετ, που διασταυρώθηκαν στη
συνέχεια πάλι με Φόξχάουντ, έδωσαν τα σύγχρονα Χάριερ, τα οποία έχουν, σε αντίθεση
με τ' άλλα, και μαύρο χρώμα, μοιάζοντας περισσότερο προς το Φόξχάουντ.
Κυνηγετικά χαρακτηριστικά - ιδιοσυγκρασία
- Πολύ ειδικευμένος σκύλος για το κυνήγι του λαγού.
- Άριστη όσφρηση, μεγάλη ταχύτητα και αντοχή.
- Τα Χάριερ δημιουργήθηκαν για να κυνηγούν όλη μέρα. Σ'ένα ημερήσιο κυνήγι, μπο
ρούν να καλύψουν 40-80 χιλιόμετρα, χωρίς να κουράζονται καθόλου.
- Δεν αφήνουν την καταδίωξη για κανένα λόγο. Οπως λένε οι Άγγλοι κυνηγοί, οι λαγοί
λιποθυμούν από καθολική εξάντληση όταν τους καταδιώκει το ακούραστο Χάριερ.
- Τα παχιά του πέλματα το βοηθούν να τρέχει με μεγάλη ευκολία στα τραχιά και πετρώ
δη εδάφη.
- Είναι πολύ δυνατός, επίμονος και ενεργητικός σκύλος, λίγο ανεξάρτητος.
- Πολύ φιλικός και ήσυχος, δεν μαλώνει με άλλα σκυλιά και δεν ρίχνεται στους ανθρώπους.Είναι έξυπνος, υπάκουος, γυμνάζεται πολύ γρήγορα και εύκολα.
- Το Χάριερ του Σώμερσετ είναι πολύ ανώτερο σε προτερήματα απο το σύγχρονο Χά
ριερ, το οποίο εκτός των άλλων αποφεύγει τα κλειστά και πυκνά μέρη.

9.8.9.2. Μπήγκλ (Beaale)
Γ ε νικ ή ε μ φ ά ν ισ η

- Ιχνηλάτης «φρέσκου ντορού».
- Μικρός αγγλικός σκύλος, με αρμονικές ανα
λογίες.
- Γεροδεμένος και κομψός.
- Πιο κοντός από το Μπηγκλ Χάριερ.
- Σ ε σχέση με το ύψος του έχει μεγάλο κορμό.
- Ουρά κοντή, κολλημένη ψηλά, με σχήμα δρε
πανιού. Χοντρή στη ρίζα, λεπταίνει στην 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 σα
μάρι (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 ςιη για το αρσενικό και το θηλυκό. Το
βάρος κυμαίνεται στα 17 kg. Υπάρχει και πιο μικρό μέγεθος, 30-36 cm.
Ισ τ ο ρ ι κ ά σ τ ο ιχ ε ία

Το Μπηγκλ υπάρχει στην Αγγλία από τον 3° αιώνα μ.Χ. Από τον 15° αιώνα άρχισε να
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εκτιμάται από τη βασιλική αυλή και γι'αυτό το λόγο ονομάστηκε «Μπηγκλ της Ελισάβετ
Α'». Αυτά τα Μπηγκλ ήταν κοντά (30-36 cm) και κατά συνέπεια αργά. Υπάρχουν στην
Αγγλία μέχρι σήμερα και χρησιμοποιούνται στο λαγό. Οι Αγγλοι κατά τον 17° αιώνα, για
να αυξήσουν την ταχύτητά τους, τα διασταύρωσαν με Φόξχάουντ και έτσι δημιούργη
σαν το Μπηγκλ που περιγράφτηκε παραπάνω, το οποίο ανέπτυξαν με προσοχή και το
διατηρούν μέχρι σήμερα.
Αντίθετα το Μπηγκλ Χάριερ - διασταύρωση Μπηγκλ της Ελισάβετ με Χάριερ - οι Άγ
γλοι δεν το είδαν με καλό μάτι και έτσι δεν συνέχισαν την εκτροφή του. Το 1860 ο Γάλλος
Βαρόνος Ζεράρ πήρε μαζί του στη Γαλλία μια αγέλη Μπηγκλ Χάριερ, τα οποία άφησαν
εποχή για τα καταπληκτικά τους κυνηγετικά προσόντα. Έτσι από τότε εκτρέφεται αυτή
η ράτσα στη Γαλλία, η οποία πλέον θεωρείται και χώρα καταγωγής τους.
Κυνηγετικά χαρακτηριστικά - ιδιοσυγκρασία
- Μικρός αγγλικός σκύλος ειδικός για το κυνήγι του λαγού και του κουνελιού.
- Κυνηγάει μόνος ή και σε μεγάλες αγέλες. Οι Άγγλοι τον χρησιμοποιούν για το έφιππο
κυνήγι του λαγού, της αλεπούς και άλλων τριχωτών θηραμάτων.
- Έχει άριστη όσφρηση.
- Είναι πολύ θετικός στο ντορό, ξεχωρίζει τα φρέσκα χνάρια με σιγουριά και γρηγορά
δα.
- Κυνηγάει σ' όλα τα εδάφη.
- Ζωηρός, έξυπνος, εκπαιδεύεται πολύ εύκολα.
- Είναι στοργικός, δραστήριος, έξυπνος, τολμηρός, περίεργος, φιλικός, ανθεκτικός,
αγαπητός.
- Αλλά και φασαριόζος με τα συνεχή γαβγίσματα, άγριος όταν ενοχληθεί, ερεθίζεται εύ
κολα και αλητεύει στις γειτονιές όταν ξεφύγει τον έλεγχο. Έχει μεγάλο πάθος, μεγάλη
ταχύτητα και φοβερή αντοχή, ακούραστος στην καταδίωξη.
- Λόγω της μεγάλης του κυνηγετικής μανίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και στο
αγριογούρουνο.

9.8.10. Ιχνηλάτες Αμερικής
9.8.10.1. 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 μήκοςτου 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 ςττρογγυλά. 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 απ'το κότσι.
- Τρίχα λεία, 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. Για το θηλυκό αναλόγως λιγότερο κατά 2-3 cm. Το βάρος είναι περίπου 24 kg.
Ιστορικά στοιχεία
Το Μπασέ Χάουντ κατάγεται από το Μπασέ του Αρτουά, το οποίο οι Άγγλοι εκτροφείς
διασταύρωσαν με το Μπλάντχάουντ, απ'το οποίο πήρε όχι μόνο τα χαρακτηριστικά του
κεφαλιού, αλλά και τις άριστες οσφρητικές ικανότητες. Η συστηματική εκτροφή άρχισε
στο τέλος του 180u αιώνα από τους Άγγλους. Στην Αμερική ξεκίνησε η εκτροφή το 1883,
ενώ στην Γαλλία το 1874. Τα Αμερικάνικα Μπασέ είναι πιο βαριά και ογκώδη από τα
αγγλικά και τα γαλλικά.
Κυνηγετικά χαρακτηριστικά - ιδιοσυγκρασία
- Άριστος Ιχνηλάτης, ανθεκτικός και επίμονος με βαρύ τόνο φωνής. Κυνηγάει όλα τα
θηράματα (αγριογούρουνο, ζαρκάδι, λαγό) αποτελεσματικά και θετικά. Είναι σκύλος
του ντορού, μπορεί να εντοπίσει με ευκολία και κρύα χνάρια πριν από πολλές ώρες,
όπως το Μπλάντχάουντ, από το οποίο πήρε τη λεπτή όσφρηση. Μπορεί να είναι αρ
γός, αλλά δεν το βάζει κάτω στην καταδίωξη. Έχει φυσική αντοχή και κουράγιο. Είναι
πολύ γλυκός και τρυφερός σκύλος. Πολύ έξυπνος και μερικές φορές πεισματάρης,
αλλά με λίγη αυστηρότητα διορθώνονται όλα. Εκπαιδεύεται γρήγορα και εύκολα,
γιατί καταλαβαίνει άμεσα τις εντολές.
Τα μακριά αυτιά είναι το μεγάλο μυστικό του Μπασέ. Όταν σκύβει στο ντορό, οι
άκρες τους ακουμπούν στο έδαφος, οπότε φυλακίζουν και κρατούν τη μυρωδιά του
ντορού πολύ κοντά στη μύτη, με αποτέλεσμα να βοηθούν το σκύλο να εντοπίζει γρήγο
ρα και αλάνθαστα τα ίχνη. Με τον ίδιο τρόπο επίσης λειτουργεί το προγούλι, το οποίο
παγιδεύει τη μυρωδιά κοντά στη μύτη, με αποτέλεσμα και περισσότερη ποσότητα
(φρέσκου ντορού) να υπάρχει στον αέρα που εισπνέει και να μη χάνεται εύκολα στο
περιβάλλον. Οι ζάρες επίσης, που υπάρχουν στο κεφάλι λειτουργούν σαν παγίδες της
μυρωδιάς του φρέσκου ντορού, με όλα τα θετικά αποτελέσματα.

9.8.11. Γερμανικοί ιχνηλάτες
9.8.11.1. Γϊρμανικόζ Ιχνηλάτηc Μπρακ (Deutsche Bracke - Deutsche

Sauerlandbracke)
Γενική εμφάνιση
- Ιχνηλάτης κρύου και φρέσκου ντορού. Σχεδόν κοντός σκύλος, με πολύ δυνατή κατα
σκευή σκελετού. Μακρύσωμος με πόδια δυνατά.
- Ουρά στρογγυλή, χοντρή στη βάση της, λεπταίνει προς την άκρη. Μακριά, φτάνει
μέχρι το κότσι και παραπάνω. Η άκρη της είναι ελαφρώς σταχυωτή. Την κρατάει ίσια
στο βάδισμα και το ψάξιμο.
- Τρίχωμα με τρίχα χοντρή, πυκνή και σκληρή. Τρίχρωμο. Κόκκινο με μαύρο σαμάρι,
άσπρο στο λαιμό, στα πόδια, στην άκρη της ουράς, στο στήθος και στο πρόσωπο
λωρίδα άσπρη.
- Το ύψος στο ακρώμιο είναι 40-52 cm για το αρσενικό και για το θηλυκό.
Ιστορικά στοιχεία
Το Γερμανικό Μπρακ κατάγεται από τον ιχνηλάτη των Κελτών (Keltenbracke-Celtic
Hound) και είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός Ιχνηλάτης σήμερα στη Γερμανία. Υπάρχει
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και το Μπρακ της Βεστφαλίας στον ίδιο τύπο, αλλά με πιο κοντά πόδια. Αυτά τα σκυλιά
αναπτύχθηκαν κυρίως στην περιοχή του Σάαρ και σε όλη τη Βεστφαλία.
Κυνηγετικά χαρακτηριστικά - ιδιοσυγκρασία
Ο Γερμανικός Ιχνηλάτης Μπρακ είναι εξαιρετικός για κυνήγι στα δάση και στα βουνά,
του λαγού, της αλεπούς, του κουνελιού και του αγριογούρουνου. Χρησιμοποιείται, έπει
τα από ειδική εκπαίδευση, σαν Ιχνηλάτης «αίματος», σαν Ιχνηλάτης «φρέσκου ντορού»
για το κυνήγι του λαγού και σαν Ιχνηλάτης «κρύου ντορού» για το κυνήγι όλων των
μεγάλων ζώων που ζουν στα πυκνά δάση της Γερμανίας. Δεν γαβγίζει στο ντορό, παρά
μόνο όταν ξεσηκώσει το θήραμα. Είναι εκπαιδευμένος, όπως όλοι οι Γερμανικοί ιχνηλά
τες, να μεταφέρει στο στόμα τα ελαφρά θηράματα, ενώ στην περίπτωση των μεγάλων
θηραμάτων δίνει σήμα στον κυνηγό, είτε γαβγίζοντας κοντά στο σκοτωμένο ζώο είτε
οδηγώντας τον στο μέρος που έπεσε. Σκύλος με μεγάλη αντοχή, δύναμη και καταδίωξη.
Ακολουθεί τη μυρωδιά σταθερά με πολύ καλή αίσθηση της κατεύθυνσης που παίρνει
το θήραμα.

9.8.12. Ισπανικοί ιχνηλάτες
9.8.12.1. Μεγάλος Ισπανικός Ιχνηλάτης (Sabueso Esranol de Monte)
Γενική εμφάνιση
- Κοντόχοντρος και μακρύς σκύλος, με γερή
και δυνατή κατασκευή, που δείχνει την αί
σθηση ισορροπίας και σταθερότητας. Γλυκιά
και ήρεμη έκφραση, με πολύ καλή συμπερι
φορά στη σχέση του με τους ανθρώπους.
- Κεφάλι μεγάλο και βαρύ, με λίγες ζάρες κάτω
απ'τα μάτια και τα μάγουλα. Ινιακή προεξοχή
ελαφρώς έντονη. Stop έντονο. Κρανίο πλατύ
και στρογγυλό. Μουσούδα μακριά και ίσια.
Μύτη σκούρα καφέ, τετράγωνη με ρουθού
νια 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 σκορπι
σμένα σ' όλο το σώμα.
- Ύψος για το αρσενικό 52-57 om και για το θηλυκό 48-53 cm. Βάρος 25 κιλά περίπου.
Ιστορικά στοιχεία
Είναι κατ' ευθείαν απόγονος του Μαστίφ των Κελτών, οι οποίοι κατά τον 8° αιώνα
και μετά έφτασαν και στην Ισπανία. Η γενική του εμφάνιση δείχνει ένα ιχνηλάτη τύπου
Σαιντ Υμπέρ. Η ράτσα υπάρχει από τον 16° αιώνα, και αναφέρεται σε κυνηγετικά συγ
γράμματα της εποχής. Αναπτύχθηκε από τότε στην Ιβηρική Χερσόνησο και παρέμεινε
μέχρι σήμερα καθαρόαιμη ράτσα.
Κυνηγετικά χαρακτηριστικά - ιδιοσυγκρασία
Παλιά κυνηγούσε σε μεγάλες αγέλες στα παραδοσιακά κυνήγια με άλογα, το ελάφι,
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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. Χρει
άζεται 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 εδαφι
κές και κλιματικές συνθήκες της Ελλάδας, όπου μπορεί να προσαρμοστεί πολύ εύκολα
και γρήγορα.

9.9.

Πρώτες βοήθειες ©to κυνηγόσκυλα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΨΑΛΗ
Κτηνίατρου

Ο σκύλος μας, ο πιστός αυτός σύντροφος αλλά και πολύτιμο εργαλείο στο κυνήγι,
εξαιτίας της φύσης και των συνθηκών της εργασίας του, συχνά από υπερβολικό ζήλο
ή από κάποια κακή συγκυρία, εκτίθεται σε κινδύνους που απειλούν σοβαρά την υγεία
του ή και την ίδια τη ζωή του. Τη στιγμή που βλέπουμε το φίλο μας να χάνεται και που
ο κτηνίατρος, χιλιόμετρα μακριά, είναι αδύνατο να βοηθήσει, πρέπει να γνωρίζουμε ότι
με ψυχραιμία, λίγες γνώσεις πρώτων βοηθειών και χρήση κοινής λογικής, αν δράσουμε
γρήγορα, μπορούμε να του σώσουμε τη ζωή.
Πρώτες βοήθειες στο σκύλο είναι οι άμεσες εκείνες απλές ενέργειες που μπορεί και
πρέπει να κάνει οποιοσδήποτε, με σκοπό την αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών
του σκύλου που κινδυνεύει, τη διαφύλαξη της ζωής του, την αποτροπή της επιδείνω
σης της κατάστασής του και τη μείωση του πόνου, μέχρι τη στιγμή που θα αναλάβει ο
γιατρός. Όσοι γνωρίζουν από Πρώτες Βοήθειες στον άνθρωπο θα διαπιστώσουν ότι οι
αρχές είναι οι ίδιες και η εφαρμογή τους σε πολύ λίγες περιπτώσεις διαφέρει.

9.9.1. Πότε απειλείται άμεσα η ζωή του σκύλου:
—
—
—
—
—
—

Όταν ο σκύλος δεν μπορεί να αναπνεύσει ή αναπνέει με μεγάλη δυσκολία.
Όταν χάνει πολύ ή με γρήγορο ρυθμό αίμα.
Όταν έχει κατάγματα ψηλά στη σπονδυλική στήλη ή στο κρανίο.
Όταν πάθει σοκ (καταπληξία).
Όταν έχει εκτεταμένα εγκαύματα.
Όταν δηλητηριαστεί από ισχυρό δηλητήριο.

9.9.2. Βασικές αρχές πρώτων βοηθειών
1. Ψυχραιμία.
2. Γρήγορη εκτίμηση της κατάστασης.
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3. Γρήγορη δράση, έως πολύ γρήγορη, ανάλογα με την εκτίμηση της κατάστασης (π.χ.
σε έντονες αιμορραγίες πρέπει να είναι αστραπιαία).
4. Λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της δικής μας υγείας. 0 σκύλος που κινδυνεύει και
πονά μπορεί να γίνει επικίνδυνος ακόμη και για τον άνθρωπό του, όχι μόνο από πιθα
νό δάγκωμα πανικού, αλλά και από το ίδιο το αίτιο που προκάλεσε το ατύχημα (π.χ.
δηλητήριο, ηλεκτρισμός, σαθρό έδαφος κλπ).
5. Προσπάθεια καθησυχασμού του ζώου, αν βρίσκεται σε πανικό, με ήρεμες και σταθε
ρές κινήσεις και ενθάρρυνσή του με ήπια φωνή.
6. Απομάκρυνση (μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας) από τον παράγοντα πρό
κλησης του ατυχήματος (π.χ. από το θερμό περιβάλλον, το δρόμο, το γκρεμό, το
νερό κλπ). Ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων και των αλλαγών θέσης του ζώου.
7. Επαναφορά και διασφάλιση των ζωτικών λειτουργιών της αναπνοής και της καρδια
κής λειτουργίας, σταμάτημα έντονης αιμορραγίας, απομάκρυνση βλαπτικού παρά
γοντα (π.χ. δηλητηρίου), τοποθέτηση νάρθηκα σε κατάγματα σπονδυλικής στήλης,
επαναφορά της φυσιολογικής θερμοκρασίας του σώματος.
8. Κλήση κτηνίατρου.
9. Επιμονή και αισιοδοξία για το αποτέλεσμα.

9.9.3. Τι πρέπει να ξέρετε για να εκτιμήσετε την κατάσταση του σκύλου σας
9.9.3.1 Έλεγχος Σημείων Ζωής
Όταν ο σκύλος χάσει την επαφή με το περιβάλλον, είναι πεσμένος κάτω και ακίνητος
πώς θα καταλάβω αν ζει και πόσο σοβαρή είναι η κατάστασή του;
• Ελέγξτε την αναπνοή:
- παρατηρώντας τις κινήσεις του στήθους και της κοιλιάς
- βάζοντας το αυτί σας στα ρουθούνια και στο στόμα του σκύλου
Φυσιολογικά έχει 10-30 αναπνοές στο λεπτό.
• Ελέγξτε την καρδιακή λειτουργία:
- πιάνοντας με την παλάμη και τα δάκτυλα (τα τέσσερα ενωμένα από την μία πλευρά
και τον αντίχειρα από την άλλη) το στέρνο του σκύλου στο ύψος λίγο πίσω από
τους αγκώνες. Εκεί θα αισθανθείται την καρδιά να πάλεται. Αν όχι, ακουμπήστε το
αυτί σας στο στήθος πίσω από τον αγκώνα, για να σιγουρευτείτε.
- πιάνοντας τον σφυγμό της μηριαίας αρτηρίας:
1^ τρόπος: Με το αριστερό χέρι σηκώστε το πάνω πίσω πόδι και ψηλαφήστε, με τα
τέσσερα δάκτυλα του δεξιού χεριού, την περιοχή εσωτερικά του κάτω πίσω ποδιού
στο σημείο που ενώνεται με την λεκάνη και 1-3 εκατοστά μπροστά από το κόκκαλο
(μηριαίο). Θα αισθανθείτε ένα «κορδόνι» που διογκώνεται ρυθμικά.
2^ τρόπος (μπορεί να εφαρμοστεί και σε όρθιο σκύλο): Πιάστε το μηριαίο κόκκαλο
του ποδιού με τα άκρα των τεσσάρων δακτύλων σας εσωτερικά, και τον αντίχειρα
εξωτερικά, στο σημείο που ενώνεται με τη λεκάνη, βάζοντας το χέρι από την πρόσθια
μεριά του (ανάμεσα στο μηρό και την κοιλιά). Αφήστε το κόκκαλο να γλυστρήσει από
τη λαβή σας και ασκώντας μια ελαφριά ελκτική πίεση ανάμεσα στα τέσσερα δάκτυλα
και τον αντίχειρα, σύρτε το χέρι σε αργή κίνηση απομάκρυνσης από το οστό (Καθ'όλη
την κίνηση, τα τέσσερα δάκτυλα είναι ενωμένα μεταξύ τους και ο δείκτης δεν χάνει
την επαφή του με την κοιλιά). Σ ε απόσταση 1-3 εκατοστά από το μηριαίο θα αισθαν
θείτε ένα «κορδόνι» που διογκώνεται ρυθμικά (μηριαία αρτηρία).
Φυσιολογικά έχει 60 - 120 παλμούς ή σφυγμούς στο λεπτό.
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®Ελέγξτε την αποτελεσματική λειτουργία του κυκλοφορικού και αναπνευστικού συστήματος:
Ανοίξτε το στόμα του σκύλου, τραβήξτε την γλώσσα έξω και ανασηκώστε τα χείλη. Η
γλώσσα, το εσωτερικό των χειλέων και τα ούλα πρέπει να έχουν χρώμα ανοικτό κόκ
κινο έως ρόζ. Αν δεν λειτουργεί καλά το κυκλοφορικό και/ή το αναπνευστικό σύστη
μα, το χρώμα τους είναι από γκρι έως σκοτεινό μπλέ. Αν είναι λευκό σαν πορσελάνη
ο σκύλος έχει χάσει πολύ αίμα (εξωτερικά ή εσωτερικά). Πιέστε τα ούλα δυνατά με το
δάκτυλο και αφήστε τα απότομα. Αν το λευκό ίχνος της πίεσης δεν ξαναγίνει ρόζ μέσα
σε 3 δευτερόλεπτα, υπάρχει πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα.

9.93.2. Έλεγχος Θερμοκρασίας Σώματος
Θα χρειστούν θερμόμετρο του λεπτού, βαμβάκι, οινόπνευμα και βαζελίνη.
* Καθαρίστε με βαμβάκι και οινόπνευμα το θερμόμετρο.
* «Κατεβάστε» το με μερικά τινάγματα.
* Βάλτε λίγη βαζελίνη στην άκρη του.
* Ανασηκώστε ελαφρά την βάση της ουράς με το ένα χέρι και με τοάλλο τοποθετήστε
το στο απευθυσμένο, σε βάθος 4-5 εκατοστά από τον σφικτήρα.
* Κρατήστε το σταθερό σε αυτή την θέση, με μία μικρή γωνία ώστε να ακουμπά το
τοίχωμα του εντέρου για 2 λεπτά.
* Βγάλτε το, καθαρίστε το με το εμποτισμένο με οινόπνευμα βαμβάκι και δείτε τη θερ
μοκρασία που δείχνει.
Φυσιολογική θερμοκρασία είναι από 38° C έως 39,5° C.

9.9.4. Εργαλεία
Για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, εκτός από το κινητό, το τηλέφωνο του γιατρού που
παρακολουθεί το σκύλο και ό,τι προσφέρει η φύση γύρω μας, θα πρέπει να φροντίσουμε
ώστε στο φορητό μας φαρμακείο (ατομικό ή αυτοκινήτου) να βρίσκονται τα παρακάτω :
Βαμβάκι
Αποστειρωμένες γάζες
Ελαστικοί επίδεσμοι 7 ή 10 εκατοστών
Αποστειρωμένες γάζες εμποτισμένες με αντιμικροβιακή αλοιφή
(π.χ. Fucidin Intertulle)
Λευκοπλάστης πλατύς
Θερμόμετρο του λεπτού
Τσιμπιδάκι ή λαβίδα
Μικρό ψαλίδι
Αιμοστατική λαβίδα κυρτή
Λεπίδα νυστεριού
Σύριγγες των 5 ml και 10 ml
Ελαστικά γάντια μιάς χρήσεως στο νούμερό σας (Νο7,5 ή 8 ή 8,5)
Οινόπνευμα
Οξυζενέ 3%
Αντισηπτικό διάλυμα (π.χ. αφρίζουσα ιωδιούχο ποβιδόνη)
Ενέσιμη κορτιζόνη (π.χ. Υδροκορτιζόνη 500 mg)
Αμπούλες ατροπίνης (5 αμπούλες)
Ενέσιμο εμετικό [Αμπούλες απομορφίνης]
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Σιρόπι ιπεκακουάνας (αντιεμετικό από το στόμα)
Κλύσμα έτοιμο για εφαρμογή.
Οδοντιατρικό νήμα
Ενα κομάτι μακρύ λάστιχο
Φίμωτρο
Ζητήστε από τον κτηνίατρό σας να σας βοηθήσει στη συμπλήρωση του φαρμακεί
ου σας. Μπορείτε επίσης να του ζητήσετε να σας δείξει τις αιμοστατικές του λαβίδες
και να σας συμβουλεύσει πώς λειτουργούν, ακόμη και να σας τις αποστειρώσει, αφού
πρώτα τυλιχθούν καλά μέσα σε φύλλα αλουμινίου, ώστε να είναι έτοιμες για χρήση. Το
φαρμακείο του αυτοκινήτου είναι καλύτερο να βρίσκεται μέσα σε ισοθερμική τσάντα,
τοποθετημένη στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, και σε εύκολη θέση.

9.9.5. Μεταφορά του σκύλου
Η μεταφορά του σκύλου από τον τόπο του ατυχήματος πρέπει να αποφεύγεται, εκτός
αν υπάρχει θέμα ασφάλειας για το σκύλο ή τους ανθρώπους που προσφέρουν πρώτες
βοήθειες. Επειδή συχνά η μεταφορά επιδεινώνει την κατάσταση του σκύλου και μερικές
φορές αποβαίνει μοιραία για τη ζωή του, το ιδανικό είναι να γίνουν οι πρώτες βοήθειες
επιτόπου και να έρθει ο κτηνίατρος εκεί, για να σταθεροποιήσει τη ζωή του σκύλου,
ώστε να μεταφερθεί με ασφάλεια. Τις περισσότερες φορές, όμως, η επίσκεψη του κτη
νίατρου στον κυνηγότοπο είναι πολύ δύσκολη. Γι' αυτό μετά τις πρώτες βοήθειες θα
πρέπει να φροντίσετε για την όσο το δυνατό ασφαλέστερη μεταφορά του. Το δύσκολο
τμήμα της μεταφοράς είναι από τον κυνηγότοπο ως το αυτοκίνητο.
• Αν ο σκύλος δεν έχει σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη ή κατάγματα στα
πλευρά: Μπορεί να μεταφερθεί στην αγκαλιά σας. Η πλάτη του να βρίσκεται σε επαφή
με το στήθος σας, ενώ τα χέρια σας θα τον σταθεροποιούν, πιάνοντας το κάτω πρόσθιο
και οπίσθιο άκρο του σκύλου αντίστοιχα. Με τον ένα σας αγκώνα ανοικτό μπορείτε να
συμπεριλάβετε στην αγκαλιά σας και τον τράχηλο του ζώου ώστε να μην κρέμεται το
κεφάλι. Για ακόμη ασφαλέστερη μεταφορά, αν έχετε μαζί σας κάποιον να σας βοηθήσει,
κάντε το εξής: Βγάλτε το τζάκετ ή το πουκάμισο και αφού το κουμπώσετε ή κλείσετε το
φερμουάρ, γυρίστε ανάποδα (το μέσα-έξω) μόνο τα μανίκια, περνώντας τα χέρια σας
από το μέρος του γιακά και σμπρώξτε τα στην εσωτερική επιφάνεια του ρούχου. Φ ορέ
στε μόνο τα μανίκια από την εξωτερική μεριά του ώμου (του ρούχου) μέχρι να βγούν τα
χέρια σας από το κάτω μέρος του ρούχου. Τώρα έχετε ένα μικρό φορείο στην αγκαλιά
σας. Ζητήστε από το φίλο σας να τοποθετήσει σε αυτό με προσοχή το σκύλο, έτσι ώστε
να τον πιάσετε όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Προσοχή να μη σκοντάψετε.
• Αν ο σκύλος έχει σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη ή κατάγματα στα πλευ
ρά: Η μεταφορά του πρέπει να γίνεται μόνο σε φορείο. Να αποφεύγετε τη μεταφορά
σε σκέτη κουβέρτα (είναι πιο επικίνδυνη από τη μεταφορά στην αγκαλιά που περιγράφηκε). Το ιδανικό φορείο είναι μία τάβλα. Μερικά αυτοκίνητα έχουν τμήματα εύκολα
αποσπώμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φορεία (πχ το καπάκι που καλύπτει
το πορτμπαγκάζ σε μερικά πεντάπορτα). Αν ο σκύλος είναι μικρόσωμος (πχ Μπίγκλ)
το μικρό «φορείο αγκαλιάς» με το τζάκετ που περιγράφηκε παραπάνω είναι καλό. Σ ε
μεγαλύτερους σκύλους χρειάζεστε δύο τζάκετ ή πουκάμισα και δυό όπλα (άδεια) ή ίσια
ξύλα. Κουμπώνετε και γυρνάτε τα μανίκια τους όπως παραπάνω και, αντί για τα χέρια
σας, περνάτε τα όπλα ή τα ξύλα από τα μανίκια. Έτσι έχετε ένα κανονικό φορείο που το
μεταφέρουν δύο άνθρωποι.
• Σε όλες τις περιπτώσεις η μεταφορά γίνεται με αργά προσεκτικά βήματα, με σταθερό
ρυθμό και χωρίς άλματα.
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9.9.6.

Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση

Σκοπός: να διατηρηθεί ο σκύλος στη ζωή μέχρι να αναλάβει ο κτηνίατρος
Η προσπάθεια έχει νόημα μέσα στα 5 πρώτα λεπτά από τη διακοπή λειτουργίας της
καρδιάς. Αν η προσπάθεια ξεκινήσει σε 1-3 λεπτά από την ανακοπή, είναι πιθανή η μα
κρόχρονη επιβίωση με πλήρη αποκατάσταση της εγκεφαλικής λειτουργίας.

9.9.6.1. Αναπνευστική λειτουργία
1. Έλεγχος και απομάκρυνση ξένων σωμάτων από το στόμα, τα ρουθούνια και το φάρυγγα.
2. Τοποθέτηση του σκύλου ξαπλωμένου σε πλάγια θέση με υπερέκταση κεφαλιού (λαι
μός τεντωμένος και ευθύς).
3. Δυνατά και σταθερά φυσήματα στα ρουθούνια του ζώου με το στόμα του σκύλου
καλά κλειστό.
4. Απομάκρυνση του στόματος του κυνηγού, από τα ρουθούνια του σκύλου, για παθη
τική εκπνοή.
Ρ υθ μ ό ς: 20 αναπνοές στο λεπτό ή 1 αναπνοή σε κάθε 2-3 μαλάξεις (βλ. παρακάτω) ή,
αν το ίδιο άτομο εκτελεί και αναπνευστική βοήθεια και μαλάξεις, τότε 2-3 αναπνοές
για κάθε 15 μαλάξεις.

9.9.6.2. Καρδιακή λειτουργία
1. Ο σκύλος σε πλάγια κατάκλιση στο δεξιό πλευρό πάνω σε σταθερή επιφάνεια και με
το κεφάλι σε ελαφρά χαμηλότερη θέση.
2. Πιέσεις με τα δύο χέρια πάνω στην περιοχή του θώρακα με τη μεγαλύτερη διάμετρο
(ραχιαίο με μέσο τρίτο 6ης με 7ης πλευράς). Σ ε μικρόσωμους σκύλους τα θωρακικά
τοιχώματα συμπιέζονται μεταξύ του αντίχειρα και των άλλων δακτύλων του ενός
χεριού. Η πίεση που εφαρμόζεται είναι μέτρια και σύντομη.
Ρυθμός: 60-120 συμπιέσεις ανά λεπτό, ανάλογα με το μέγεθος του ζώου (όσο μεγα
λύτερο μέγεθος τόσο λιγότερες συμπιέσεις στο λεπτό).
3. Αν υπάρχει και τρίτο άτομο, να εκτελέσει πιεστική περίδεση, με ελαστικό επίδεσμο,
του οπισθίου μέρος του σώματος του ζώου, ξεκινώντας από τα δάκτυλα των οπισθί
ων άκρων (χωριστά κάθε άκρο) και καταλήγοντας στο μέσο της κοιλιάς. Ο επίδεσμος
μπορεί να αφαιρεθεί, αρχίζοντας από εμπρός προς τα πίσω αργά, 10-20 λεπτά μετά
την επιτυχή έκβαση της αναζωογόνησης.
Είναι σημαντικό τα φυσήματα στους ρώθωνες να συμπίπτουν χρονικά με πιέσεις στο
θώρακα (δηλ. κάθε τρίτη πίεση θώρακα να γίνεται σε πλήρως διευρυμένο θώρακα). Η
προσπάθεια διακόπτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ελεγχθεί τυχόν επαναλει
τουργία της καρδιάς. Η προσπάθεια σταματά όταν οι ζωτικές λειτουργίες του σκύλου
επανέλθουν ή, εάν όχι, ύστερα από προσπάθειες 30 λεπτών.

9.ιο.

Βασικές αρχές αντιμετώπισης
των δηλητηριάσεων στα κυνηγόσκυλα
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. ΠΑΡΑΓΥΙΟΥ
Κτηνίατρου

Ένα από τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ο ιδιοκτήτης μικρών ζώων
είναι η δηλητηρίαση του κατοικίδιου του. Υπάρχουν πολυάριθμες τοξικές ουσίες δια
φόρων προελεύσεων, όπως από χημικές ουσίες (κυρίως φυτοφάρμακα),φάρμακα,
έντομα, ερπετά, φυτά. Οι ουσίες αυτές μπορούν να προσληφθούν από το ζώο είτε από
το στόμα, είτε να το εισπνεύσει, είτε ν' απορροφηθεί από το δέρμα του, είτε να τσιμπη
θεί το ζώο από κάποιο δηλητηριώδες έντομο. Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των
τοξικώσεων είναι η διατήρηση της ψυχραιμίας του ιδιοκτήτη, η άμεση προσαγωγή του
ζώου στον κτηνίατρο, αν αυτό είναι δυνατό, και η χορήγηση πρώτων βοηθειών μέχρι
να το δει ο κτηνίατρος.
Σε περίπτωση λήψης της τοξικής ουσίας από το στόμα, η πρόκληση του εμετού στο
ζώο είναι ευεργετική. Συνήθως υπάρχουν πολλές διαθέσιμες ουσίες στο σπίτι μας, που
μπορούν να προκαλέσουν εμετό, όπως το υπεροξείδιο του υδρογόνου, (το γνωστό
μας οξυζενέ), το αλατόνερο ή το σιρόπι ιπεκακουάνας. Συγκεκριμένα, όταν θέλουμε
να προκαλέσουμε εμετό με οξυζενέ, μπορούμε σε μισό ποτήρι νερό να διαλύσουμε
τρεις κουταλιές της σούπας οξυζενέ και με τη βοήθεια μιας μεγάλης σύριγγας (20ml)
να το χορηγήσουμε σιγά-σιγά από το στόμα. Βασική προϋπόθεση για τη χρήση αυτών
των διαλυμάτων είναι, το ζώο να μην εμφανίζει καταστολή του κεντρικού νευρικού συ
στήματος, απώλεια συνείδησης, σπασμούς, μείωση ή απώλεια των φαρυγγικών αντα
νακλάσεων, λόγω του σοβαρού κινδύνου πρόκλησης εισροφητικής βρογχοπνευμονίας.
Επίσης αν έχουμε την υποψία ότι το ζώο έχει προσλάβει ισχυρά οξέα ή αλκάλεα ή έντο
νες καυστικές ουσίες ή παράγωγα πετρελαίου, τότε πάλι αντενδείκνυται η χορήγηση
εμετικών. Για την πρόκληση εμετού με αλατόνερο, μπορούμε σε μισό ποτήρι νερό να
διαλύσουμε τόσο αλάτι ώστε να γίνει το διάλυμά μας κορεσμένο (συνήθως 3 κουταλιές
της σούπας αλάτι είναι αρκετές) και να το χορηγήσουμε με τη βοήθεια μιας σύριγγας.
Επίσης η χορήγηση Vi-2 κουταλιές του γλυκού σιροπιού ιπεκακουάνας (η δοσολογία
ρυθμίζεται ανάλογα με το σωματικό βάρος του ζώου), μπορεί να προκαλέσει εμετό
μέσα σε λίγα λεπτά. Η δόση αυτή μπορεί να επαναληφθεί, αν μετά από είκοσι λεπτά το
ζώο δεν έχει κάνει εμετό. Αν μετά τη χορήγηση σιροπιού ιπεκακουάνας δεν προκληθεί
εμετός, τότε πρέπει να διενεργείται πλύση στομάχου, για ν'απομακρυνθεί η χορηγηθείσα ποσότητα και ν'αποφευχθεί η καρδιοτοξική του δράση. Το σιρόπι αυτό δεν πρέπει
να χορηγείται σε συνδυασμό με ενεργό άνθρακα, γιατί έτσι μειώνεται η αποτελεσματικότητα του. Επίσης δεν πρέπει να συγχέεται με το υγρό εκχύλισμα ιπεκακουάνας, το
οποίο είναι 14 φορές περισσότερο δραστικό. Τέλος μια αποτελεσματικότατη μέθοδος
για πρόκληση εμετού είναι η ενέσιμη χορήγηση υποδορίως απομορφίνης (εμπορική
ονομασία: Filtalen). Η δοσολογία είναι 3-6mg για κάθε 10 κιλά σωματικού βάρους του
σκύλου. Κάθε αμπούλα Filtalen περιέχει 10mg απομορφίνη. Αυτή η μέθοδος προτιμό
τερο είναι να γίνεται από τον κτηνίατρο, για να μπορεί να εκτιμήσει την αναγκαιότητα
της χορήγησης αυτής της ουσίας και να δώσει την απαιτούμενη δόση, χωρίς να γίνει
υπερδοσολογία. Ξανατονίζεται ότι απαγορεύεται η χορήγηση οποιοσδήποτε εμετικής
ουσίας αν το ζώο εμφανίζει σπασμούς ή απώλεια συνείδησης. Επίσης, αν έχουν περάσει
4 ώρες από τη λήψη της τοξικής ουσίας, τότε η πρόκληση εμετού είναι άσκοπη, γιατί
ήδη το δηλητήριο έχει προωθηθεί στο λεπτό έντερο.
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Ως αντίδοτα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δηλητηριάσεις είναι ο ενεργός άν
θρακας και η ατροπίνη. Ο ενεργός άνθρακας (εμπορική ονομασία Norit) είναι προσροφητική ουσία των διάφορων τοξικών ουσιών, με αποτέλεσμα να δεσμεύει το δηλητήριο
και να το αποβάλλει με τα κόπρανα. Η δοσολογία είναι 3-6 κάψουλες μαζί, ανάλογα με
το βάρος του ζώου. Η ατροπίνη είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται και ως αντίδοτο
για τις δηλητηριάσεις από φυτοφάρμακα που ανήκουν στην κατηγορία των οργανοφωσφορικών ή των καρβαμιδικών. Η δοσολογία είναι 0,2-2ιτ^/κιλό σωματικού βάρους και
χορηγείται ενδομυϊκά ή υποδόρια. Η δόση αυτή μπορεί να επαναληφθεί, ανάλογα με τη
σοβαρότητα της κάθε περίπτωσης, κάθε 3-6 ώρες. Ενδεικτικά συμπτώματα, ότι το ζώο
μας μπορεί να έχει πάρει φυτοφάρμακο, είναι η έντονη σιελόρροια, ο μυϊκός τρόμος
και πιθανόν οι σπασμοί. Τα φυτοφάρμακα είναι τα πιο συνηθισμένα δηλητήρια που
συναντούμε στην πράξη, είτε αυτά προέρχονται από εσκεμμένη δηλητηρίαση (γνωστές
φόλες) είτε από δική μας απροσεξία, όταν αφήνουμε σε μη καλά προστατευμένο χώρο
αυτές τις τοξικές ουσίες ή όταν ψεκάζουμε ή βάζουμε λιπάσματα σε χώρους που ζούν
τα ζώα μας.
Τέλος, σε περίπτωση δαγκώματος του ζώου από φίδι ή άλλο δηλητηριώδες ερπετό ή
έντομο, θα ήταν χρήσιμο, μέχρι να αντιμετωπίσει αυτό το περιστατικό ο κτηνίατρος, να
γίνει ενδομυϊκά στο ζώο μια ένεση κορτιζόνης ταχείας απορρόφησης και συγκεκριμένα
η Solucortef των 500mg, η οποία μπορεί ν' αντιμετωπίσει μερικώς τον κίνδυνο αναφυλακτικού shock. Προσοχή, δεν πιάνουμε το σημείο του δήγματος, ειδικά αν έχουμε και
μια μικρή αμυχή στο χέρι μας, γιατί θα περάσει μέρος του δηλητηρίου στον οργανισμό
μας.
Καλό είναι λοιπόν, να είναι πάντα ο κυνηγός σε ετοιμότητα, έχοντας ένα μικρό φαρμα
κείο στο σπίτι του, στο αυτοκίνητό του ή ακόμα και επάνω του, όταν κυνηγά σ'ένα πολύ
απομακρυσμένο μέρος.

9.11.

Θ ε ρ μ ο π Α η ξ ί® !
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΨΑΛΗ
Κτηνίατρου

Ευθύνεται για αρκετούς θανάτους σκύλων στην χώρα μας, ειδικά τους θερινούς μήνες.
Προκαλείται μετά από σύντομη έκθεση του σκύλου σε θερμό (πάνω από 38° C) και υγρό
περιβάλλον ή από παραμονή του σε θερμό (πάνω από 30° C) μικρό χώρο με ανεπαρκή
αερισμό ή μετά από υπερβολική και εντατική άσκηση. Οι περισσότερες θερμοπληξίες
προκλήθηκαν από παραμονή του σκύλου στο αυτοκίνητο ή στο κλουβί μεταφοράς του,
όταν αυτά ήταν κάτω από τον ήλιο, σε χρόνο λίγων λεπτών, ακόμα και αν τα παράθυρα
ήταν «λίγο ανοικτά». Περιστατικά θερμοπληξίας αντιμετωπίζουμε και σε σκύλους με
υπερβολικό ζήλο, που κυνηγούν τις θερμές ώρες της ημέρας. Όλοι οι σκύλοι κινδυνεύουν
από θερμοπληξία, αλλά περισσότερο αυτοί που έχουν πλούσιο μακρύ ή/και διπλό τρίχω
μα, οι παχύσαρκοι, οι πολύ νεαροί ή υπερήλικες καθώς και οι βραχυκεφαλικές φυλές.

9.1^Λ . Πως Θα την αποφύγουμε
•

Όχι κυνήγι ή εκπαίδευση τις ζεστές ώρες της ημέρας και ποτέ υπερβολές σε ένταση
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και διάρκεια. Δ εν ισχύει πάντα το «εφόσον αντέχω εγώ, αντέχει και ο σκύλος μου».
ο Ταξίδι του σκύλου, σε καλά, άνετα και αεριζόμενα κλουβιά, με συχνές στάσεις για
περπάτημα και νερό.
® Ποτέ δεν αφήνουμε το ζώο μέσα στο αυτοκίνητο ή στο κλουβί μεταφοράς, όταν αυτά
βρίσκονται στον ήλιο. Ούτε καν για τσιγάρα από το περίπτερο, ακόμα και αν τα πα
ράθυρα είναι ανοικτά.
® Ποτέ δεν δένουμε τον σκύλο μας σε χώρο που δεν υπάρχει σκιά τις μεσημεριανές
ώρες του καλοκαιριού. Ούτε κι αν υπάρχει δίπλα το σπιτάκι του, όταν και αυτό είναι
εκτεθειμένο στον ήλιο.
« Πάντα φροντίζουμε να έχει ο σκύλος μας στη διάθεσή του, σε τακτά χρονικά διαστή
ματα, άφθονο δροσερό νερό.
® Ποτέ δεν αφήνουμε το σκύλο μόνο του στο αυτοκίνητο το χειμώνα με αναμμένο το
καλοριφέρ,

9.11.2. Πως θα την καταλάβουμε
® Η αναπνοή του σκύλου είναι βαριά και συχνή, τα σάλια του τρέχουν και η καρδιά
χτυπά γρήγορα.
• Η θερμοκρασία του είναι πολύ υψηλή (πάνω από 42° C).
® Αν δεν είναι ήδη πεσμένος κάτω, στέκεται με κόπο με ανοιχτά τα δύο μπροστινά του
πόδια, εμφανίζει άρνηση να μετακινηθεί και έχει έκφραση αγωνίας στο πρόσωπο.
® Παρουσιάζει από απροθυμία μέχρι πλήρη αδιαφορία στα καλέσματα.

9.11.3. Τι θα κάνουμε
0 θάνατος είναι πολύ κοντά, αλλά η δύναμη των πρώτων βοηθειών πολύ μεγάλη.
Όσο πιο γρήγορα φ έρουμε τη θερμοκρασία του σώματος του σκύλου σε φυσιολογικά
επίπεδα (38° - 39,5° C), τόσο μικρότερη θα είναι η καταστροφή σε ζωτικά όργανα.
1. Τοποθέτηση του σκύλου σε δροσερό, σκιερό και αεριζόμενο μέρος.
2. Βρέξιμο όλου του σώματος με κρύο νερό και καλύτερα με ψεκασμούς με νερό (μπο
ρεί να χρησιμοποιηθεί και οινόπνευμα) και λίγο μασάζ για να αυξηθεί η κυκλοφορία
του αίματος στο δέρμα.
3. Κρύες κομπρέσες στο κεφάλι και τράχηλο ή / και πάγο τυλιγμένο σε πετσέτα.
4. Εάν πίνει νερό μόνος του, δώστε του άφθονο και κρύο με λίγο αλάτι (1 κουταλάκι σε
1 λίτρο νερού).
5. Αν η θερμοκρασία του είναι πολύ μεγάλη ή δεν κατεβαίνει με τα παραπάνω, χορηγή
στε ψυχρό κλύσμα.
6. Τηλεφωνήστε στον κτηνίατρο.
7. Σ ε περίπτωση μεταφοράς, ο κλιματισμός του αυτοκινήτου να είναι ανοικτός σε χα
μηλή θερμοκρασία ή, αν δεν υπάρχει, τα παράθυρα να είναι ανοιχτά και οι κομπρέ
σες να ανανεώνονται με κρύο νερό.
8. Ανάπαυση τουλάχιστο μιάς ημέρας
Π ΡΟ ΣΟ ΧΗ :

® Αν ο σκύλος αρχίσει να τρέμει, μετριάζουμε την εφαρμογή του κρύου, γιατί το τρέμουλο αυξάνει τη θερμοκρασία.
® Κάθε δέκα λεπτά βάζουμε το θερμόμετρο. Αν η θερμοκρασία του ζώου πέσει στους
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39,5° C σταματάμε τα παραπάνω, αλλά συνεχίζουμε τη θερμομέτρηση. Αν η θερμο
κρασία πέσει κάτω από 37,5° C ζεσταίνουμε ελαφρά τον σκύλο και συνεχίζουμε τη
θερμομέτρηση.
ο Μετά τον υποκλυσμό θα συνεχίσουν οι θερμομετρήσεις, αλλά το αποτέλεσμα δεν
θα θεωρείται αξιόπιστο για 2-3 μετρήσεις (θα δείχνει χαμηλότερη θερμοκρασία της
πραγματικής)

9.12.

Υπτοθερμίο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΨΑΛΗ

Κτηνίατρου
Εμφανίζεται συνήθως σε σκύλους που έπεσαν σε παγωμένα νερά από ατύχημα ή
στην προσπάθειά τους να περάσουν κάποιο μικρό ποτάμι. Η υποθερμία στην περί
πτωση αυτή επέρχεται ακόμη και σε 40-60 δευτερόλεπτα, όταν η θερμοκρασία του
νερού είναι κοντά στο μηδέν, ενώ μεγαλύτερη παραμονή οδηγεί στο θάνατο. Επίσης
υποθερμία μπορεί να παρουσιάσει ένα ζώο που παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστη
μα σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, ενώ ο συνδυασμός με μεγάλη υγρασία, διαβροχή με
νερό (π.χ. έκθεση σε βροχή) και αδυναμία από άλλες αιτίες, επιταχύνουν την εμφάνιση
του προβλήματος. Όλοι οι σκύλοι κινδυνεύουν από υποθερμία όταν εκτεθούν στους
παραπάνω δυσμενείς παράγοντες, αλλά περισσότερο αυτοί που έχουν φτωχό και κο
ντό τρίχωμα, οι πολύ αδύνατοι, οι πολύ νεαροί ή υπερήλικες και οι εξασθενημένοι από
χρόνια προβλήματα υγείας.

9.12.1. Πως θα την αποφύγουμε
ο Προστασία του ζώου από το πολύ ψύχος το χειμώνα. Καλή στρωμνή στο κουμάσι και
προστασία από τα νερά της βροχής.
° Τοποθέτηση του ζώου σε ζεστό χώρο όταν αρρωσταίνει σοβαρά το χειμώνα,
ο Ιδιαίτερη προστασία των νεογέννητων κουταβιών με τοποθέτηση της τοκετοομάδας
με τη μάνα σε ζεστό χώρο ή κάτω από ειδική λάμπα θέρμανσης.
° Όταν στο κυνήγι ή στην εκπαίδευση βραχεί ο σκύλος και η θερμοκρασία του περι
βάλλοντος είναι χαμηλή, είναι αναγκαίο ένα καλό σκούπισμα με πετσέτα και μικρή
αναμονή μέχρι να στεγνώσει μέσα στο κλουβί μεταφοράς. Μετά ξεκινάμε για το τα
ξίδι της επιστροφής (εκτός και αν ο σκύλος μεταφέρεται εντός του αυτοκινήτου ή το
κλουβί μεταφοράς είναι πολύ καλά μονωμένο).

9.12.2. Πως Θα την καταλάβουμε
ο
ο
°
ο
°

Η αναπνοή του είναι αργή και εμφανίζει κινήσεις κατάποσης,
Τρέμει σε όλο του το σώμα.
Η θερμοκρασία του είναι χαμηλή (κάτω από 37° C).
Παρουσιάζει από απροθυμία μέχρι πλήρη αδιαφορία στα καλέσματα.
Μπορεί να πέσει σε κατάσταση σοκ.
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9 . 12.3 . Τι θα κάνουμε
Όσο καθυστερεί η άνοδος της θερμοκρασίας του σώματός του, τόσο κινδυνεύει
ακόμα και η ζωή του.
• Καλό στέγνωμα με δυνατό τρίψιμο με πετσέτα.
• Γρήγορη μεταφορά του σε θερμό περιβάλλον.
® Τύλιγμα με ζεστές πετσέτες ή κουβέρτα.
• Εφόσον μπορεί να καταπιεί, του δίνουμε μικρές ποσότητες (10-20 ml) ζεστού ροφή
ματος κάθε 15-20 λεπτά (γάλα ή σούπα ή νερό με ζάχαρη).
• Αν η θερμοκρασία του είναι πολύ χαμηλή ή δεν ανεβαίνει με τα παραπάνω, κάντε του
ένα θερμό κλύσμα. ΠΡΟΣΟΧΗ! όχι όταν βρίσκεται ο σκύλος σε καταπληξία (σόκ)
a Επικοινωνία με τον κτηνίατρο.
® Ανάπαυση τουλάχιστο μιάς ημέρας.
Π ΡΟ Σ Ο Χ Η !

• Κατά την εφαρμογή των ζεστών επιθεμάτων, ροφημάτων και κλυσμάτων δεν πρέπει
να υπερβάλουμε. Η θερμοκρασία τους να είναι τέτοια ώστε να είναι ευχάριστα και
ζεστά στο χέρι μας.
• Μετά τον υποκλυσμό θα συνεχίσουν οι θερμομετρήσεις, αλλά το αποτέλεσμα δεν
θα θεωρείται αξιόπιστο για 2-3 μετρήσεις (θα δείχνει υψηλότερη θερμοκρασία της
πραγματικής).
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10.

Ι&ύριιες ασθένειες των ζώων
(θηλαστικών

ι ο .ι .

κοιβ πτηνών)

Διροφιλαρίωση t o p σκύΑοω
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΨΑΑΗ
Κτηνίατρου

Η Διροφιλαρίωση είναι ένα από τα σημαντικότερα και αρκετά συχνά νοσήματα του
σκύλου στην Ελλάδα. Για τους σκύλους εργασίας και κυρίως τους κυνηγετικούς, η νόσος
είναι ιδιαίτερα σημαντική εξαιτίας της συχνότε
ρης εμφάνισης της σε αυτούς, της αιφνίδιας
εμφάνισης βαριάς κλινικής εικόνας, της δαπα
νηρής θεραπείας της και της καταστροφής που
επιφέρει στην κυνηγετική ικανότητα και αντοχή
του ζώου.

10.1.1. Γεωγραφική και πληθυσμιακή κατανομή
Η νόσος εξαπλώνεται προοδευτικά από περιοχές με υποτροπικό κλίμα, σε περιοχές
με εύκρατο. Έτσι κάθε χρόνο απαντάται συχνότερα και σε περισσότερες χώρες. Στην
Ευρώπη περιοχές με συχνότερη εμφάνιση είναι οι μεσογειακές χώρες (κυρίως Ελλάδα,
Τουρκία, Ιταλία, βορειοανατολική Γαλλία και νότια Ισπανία). Όλοι οι σκύλοι στις περιο
χές που είναι συχνή η νόσος είναι ευπαθείς. Οι φυλές των σκύλων που παρουσιάζουν
τη νόσο σε μεγαλύτερη συχνότητα είναι τα German shepherd, English pointer, Setter,
Retriever και Beagle, ενώ οι σκύλοι που ζουν έξω, έχουν πάνω από τετραπλάσιες πιθα
νότητες να μολυνθούν σε σχέση με αυτούς που ζουν εντός της οικίας. Προσβάλλονται
σκύλοι κάθε ηλικίας, συνηθέστερα όμως παρατηρείται στις ηλικίες 3-8 ετών.

10.1.2. Αιτιολογία - τρόπος μετάδοσης
Η νόσος οφείλεται στο νηματώδες (σκωληκόμορφο) παράσιτο του αίματος Dirofilaria
immitis, που στην ενήλικη μορφή του μπορεί να παρασιτεί, εκτός από το σκύλο, στο
λύκο, την αλεπού, τη γάτα, το κουνάβι και άλλα σαρκοφάγο. Στον άνθρωπο το πα
ράσιτο δεν μπορεί να φτάσει σε γεννητική ωριμότητα. Η μετάδοση από ζώο σε ζώο
γίνεται με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών. Τα κουνούπια μολύνονται μέσω της
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αττομύζησης αίματος με
μικροφιλάριες L1 από μοL3
LI
λυσμένο ζώο. Σ ε διάστημα
1 0 -1 6 ημερών και με την
-130 ημέρες
Μολύνουσα
προϋπόθεση ότι η μέγιστη
προνύμφη
u
ημερήσια
θερμοκρασία
περιβάλλοντος
ξεπερνά
6 μήνες
τους 27ο C (κάτω των 14ο
C η ανάπτυξη διακόπτεται),
ΣΚΥΛΟΣ
οι μικροφιλάριες μέσα στο
Πνευμονικη
L3 - LS
κουνούπι
εξελίσσονται
αρτηρία
(70 -110 ημέρες)
σταδιακά σε μολύνουσες
50 - 70 ημέρες
μορφές (προνύμφες L3)
και εισβάλλουν στο επό Βιολογικός κύκλος Dirofilaria immitis
Σχέδιο: Σμαρώ Σωτηράκη
μενο ζώο από το οποίο θα
απομυζήσει αίμα το κουνούπι. Σ ε διάστημα 70-110 ημερών από το τσίμπημα του μολυσμένου κουνουπιού, οι L3 προνύμφες από το δέρμα μεταναστεύουν στους υπόλοι
πους ιστούς του σώματος του σκύλου και εξελίσσονται προοδευτικά σε νεαρά ενήλικα
(L5) τα οποία εισβάλλουν στις φλέβες και από εκεί στην καρδιά και στους κλάδους της
πνευμονικής αρτηρίας. Εκεί ενηλικιώνονται σε διάστημα περίπου τριών μηνών, γονιμοποιούνται και γεννούν μικροφιλάριες L1 οι οποίες διασκορπίζονται με την κυκλοφορία
του αίματος για να απομυζηθούν από κουνούπια και να ξεκινήσει ένας νέος βιολογικός
κύκλος του παρασίτου. Οι πρώτες μικροφιλάριες εμφανίζονται στο αίμα κάτω από το
δέρμα 6 με 7 μήνες μετά τη μόλυνση. Ο μέσος όρος ζωής των ενήλικων παρασίτων στο
ζώο είναι 5 χρόνια, με μέγιστο χρόνο τα 9 χρόνια.

A

10.1.3. Συμπτωματολογία
Τα συμπτώματα που θα παρουσιάσει ο σκύλος εξαρτώνται από τον αριθμό των ενή
λικων σκωλήκων, τη χρονιότητα του παρασιτισμού και την αντίδραση του οργανισμού
στην παρασίτωση. Η νόσος, από άποψη συμπτωματολογίας, διακρίνεται σε 3 στάδια:
Κατά το Ί ο στάδιο σπάνια ο σκύλος παρουσιάζει συμπτώματα. Αν παρουσιαστούν θα
είναι ελαφρά, όπως μικρή μείωση του σωματικού βάρους, μείωση της αντοχής και μερι
κές φορές ξηρός βήχας μετά από έντονη άσκηση.
Κατά το 2ο στάδιο η αντοχή του σκύλου στην άσκηση
είναι πολύ μειωμένη και η εμφάνιση σποραδικού βήχα εί
ναι σαφής, όπως και η μείωση του σωματικού του βάρους.
Σπάνια στο στάδιο αυτό, και ύστερα από έντονη καταπόνηση, είναι δυνατό να εμφανιστεί και αιμόπτυση. Κατά το
3ο στάδιο τα συμπτώματα είναι έντονα. Ο σκύλος παρου
σιάζει κακή θρεπτική κατάσταση, γενικευμένη μυϊκή αδυ
ναμία, έντονο βήχα, δύσπνοια και ταχύπνοια (ακόμη και
κατά την ανάπαυση), αιμόπτυση και διόγκωση της κοιλιάς
(ασκίτης και ηπατοσπληνομεγαλία). Στο στάδιο αυτό ο
σκύλος, ακόμη και μετά από μικρή άσκηση, μπορεί να εμ
φανίσει ραγδαία επιδείνωση με οξεία δύσπνοια και πυρε
τό. Τα παραπάνω συμπτώματα προέρχονται από τη χρό
νια πνευμονική υπέρταση και δεξιά συμφορητική καρδια
κή ανεπάρκεια και θρομβοεμβολή, ενώ μπορεί να παρου| 245

σιαστούν και προβλήματα στα νεφρά (σπειραματονεφρίτιδα). Στη βαρύτερη μορφή
του σταδίου αυτού (οξύ σύνδρομο κοίλης φλέβας) ο σκύλος εμφανίζει πλήρη ανορεξία,
λήθαργο, εμετούς, μεγάλη δυσκολία στην αναπνοή, αναιμία, ίκτερο (πορτοκαλί το εσω
τερικό των χειλέων και των βλεφάρων), κόκκινα ούρα, καταπληξία και θάνατο.

1 0 .1 .4 . Διάγνωση
Η διάγνωση στο πρώτο στάδιο της νόσου μπορεί να γίνει τυχαία κατά τη διενέργεια
αιματολογικών εξετάσεων για άλλα νοσήματα ή κατά την εργαστηριακή προληπτική
εξέταση. Στο 2ο και 3ο στάδιο η διάγνωση βασίζεται στη συμπτωματολογία του ζώου,
στην αιματολογική εξέταση, στη βιοχημική και στην ορολογική εξέταση του αίματος,
όπως επίσης και σε διάφορες άλλες, ειδικές και μη, εργαστηριακές εξετάσεις. Η ακτινο
λογική εξέταση του θώρακα είναι πολύ σημαντική λόγω της ύπαρξης τυπικών ακτινογραφικών ευρημάτων της νόσου, η έκταση των οποίων υποδηλώνει και τη βαρύτητα
της νόσου.
Η ανεύρεση μικροφιλαριών θα πρέπει να συνοδεύεται πάντα από την ταυτοποίηση
τους γιατί μπορεί να είναι άλλες πολύ λιγότερο παθογόνες (Dirofillaria repens) ή μη
παθογόνες (Dipetalonem a reoonditum). Η απουσία μικροφιλαριών κατά την εξέταση
δεν υποδηλώνει και απουσία νόσου (πιθανότητα σφάλματος έως και 30%). Παρά το
γεγονός ότι καμία διαγνωστική μέθοδος από μόνη της δεν αποδεικνύει 100% την
ύπαρξη της Διροφιλαρίωσης στον σκύλο, ο συνδυασμός της συμπτωματολογίας με την
ακτινολογική και αιματολογική διερεύνηση προσφέρει, σχετικά εύκολα, διέξοδο στο
διαγνωστικό δίλημμα του κτηνίατρου.

1 0 .1 .5 . Θεραπευτική αντιμετώπιση
Η αντιμετώπιση της Διροφιλαρίωσης πρέπει να γίνεται με πολύ προσοχή και μόνο
από κτηνίατρο με εμπειρία στην ιατρική του σκύλου, γιατί τα ίδια φάρμακα που χρησι
μοποιούνται για την ίαση, όταν δεν χρησιμοποιηθούν στο κατάλληλο θεραπευτικό σχή
μα και με τη δέουσα προσοχή, είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν το σκύλο στο θάνατο. Η
θεραπεία έχει ως στόχο για τα δύο πρώτα στάδια της νόσου τη θανάτωση των ενηλίκων
παρασίτων και των μικροΤα ενήλικα θηλυκά γεννούν
Τα μολυσμένα
φιλαριών, ενώ για το τρί
προνύμφες οι οποίες
κουνούπια με το
Κυκλοφορούν στο αίμα από
τσίμπημα
όπου μολύνουν τα κουνούπια
το στάδιο αρχικά τη δια
μολύνουν το ζώο με
προνύμφες
τήρηση του ζώου στη ζωή
και αμέσως μετά την προο
δευτική μείωση των ενηλί
κων και την εξάλειψη των
μικροφιλαριών. Για τη θα
νάτωση των ενηλίκων στη
διάθεση των κτηνιάτρων
υπάρχει σήμερα η μελαρσομίνη, που με την κα
Τα άωρα ενήλικα
τάλληλη χορήγηση είναι
μεταναστεύουν στις
Οι προνύμφες
πνευμονικές
μεταναστεύουν στον
αποτελεσματικότερη και
αρτηρίες και στην καρδιά
υποδόριο ιστό όπου
Ωριμάζουν μέχρι το στάδιο
ασφαλέστερη της θειακετων άωρων ενηλίκων
ταρσαμίδης που χρησιμο
ποιήθηκε κατά αποκλειΣχέδιο: Σμαρώ Σωτηράκη
I ?4β

οτικότητα στο παρελθόν. Η θανάτωση των μικροφιλαριών γίνεται 4-6 εβδομάδες μετά
την θανάτωση των ενηλίκων και χρησιμοποιούνται η μιλμπεμυκίνη, η ιβερμεκτίνη (όχι
σε Collie, Shetland Sheepdog και στους μιγάδες τους) και η μοξιδεκτίνη. Η χορήγηση
ακετυλοσαλικιλικού οξέως ή ηπαρίνης, 2-3 εβδομάδες πριν έως και ένα μήνα μετά την
ενηλικιοκτόνο αγωγή, θεωρείται ότι βοηθά στην εξάλειψη των βλαβών των αγγείων και
μειώνει τον κίνδυνο θρομβοεμβολής.
Έλεγχος της αποτελεσματικότητας της παραπάνω αγωγής θα πρέπει να γίνεται ένα
μήνα μετά τη μικροφιλαριοκτόνο αγωγή, και στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος
απαιτείται η επανάληψη των φαρμάκων με διαφορετικό πρωτόκολλο. Στην περίπτωση
επιτυχίας της αγωγής πρέπει να ξεκινά η μηνιαία προληπτική χορήγηση του μικροφιλαριοκτόνου φαρμάκου.
Όλα τα ζώα πρέπει να βρίσκονται υπό αυστηρό περιορισμό της κινητικής τους δρα
στηριότητας καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας τους. Οι σκύλοι που βρίσκονται στο
δεύτερο στάδιο της νόσου και παρουσιάζουν επιπρόσθετα δεξιά συμφορητική καρδια
κή ανεπάρκεια καθώς και αυτοί που βρίσκονται στο τρίτο στάδιο με προβλήματα στην
καρδιά, στο ήπαρ και στους νεφρούς, θα πρέπει να ακολουθήσουν ανάλογη συμπτωματική αγωγή, πριν την ειδική αγωγή της νόσου. Στους σκύλους που βρίσκονται στο
τρίτο στάδιο και παρουσιάζουν το σύνδρομο της οπίσθιας κοίλης φλέβας, θα πρέπει να
προηγηθεί χειρουργική αφαίρεση ενήλικων παρασίτων με την χρήση ειδικής λαβίδας,
πριν την εφαρμογή τροποποιημένης ενηλικιοκτόνου αγωγής, για να αυξηθεί η πιθανό
τητα επιβίωσης. Η χειρουργική αφαίρεση των παρασίτων στα ζώα αυτά είναι απαραίτη
τη, γιατί ο αριθμός των ενήλικων παρασίτων είναι μεγάλος και όταν αυτά σκοτώνονται
γίνονται περισσότερο επικίνδυνα για τον σκύλο.
Η πρόγνωση της νόσου εξαρτάται από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται. Καλή για το
πρώτο στάδιο, επιφυλακτική για το δεύτερο και δυσμενής για το τρίτο. Οι σκύλοι ερ
γασίας που βρίσκονται στο τρίτο στάδιο, σπάνια μπορούν να συνεχίσουν την εργασία
τους μετά τη θεραπευτική αγωγή.

10.1.6. Πρόληψη
Η πρόληψη της νόσου είναι πλέον σήμερα στην χώρα μας επιβεβλημένη. Εί
ναι γεγονός ότι, παρά τη χρήση ειδικών εντομοαπωθητικών κολάρων και σπρέι,
η μόλυνση του σκύλου είναι δύσκολο να αποφευχθεί, εκτός και αν εξασφαλίζεται
εγκλεισμός το βράδυ σε κλειστό χώρο με σήτα και εντομοαπωθητική συσκευή.
Σ ε σκύλους όμως που μόλις μολύνθηκαν (μέχρι και 6 εβδομάδες πριν), φάρμακα
όπως η μιλμπεμυκίνη και η ιβερμεκτίνη μπορούν να διακόψουν την εξέλιξη της
L3 προνύμφης. Τα φάρμακα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα για την πρόληψη της
Διροφιλαρίωσης σε μηνιαία χορήγηση είναι σε μορφή χαπιών, η μιλμπεμυκίνη
(Interceptor®) και η μοξιδεκτίνη (Cydectin®), και σε μορφή σταγόνων με εφαρμογή
στο δέρμα (spot on), η σελαμεκτίνη (Stronghold®). Πρόκειται να κυκλοφορήσει και
σε ενέσιμη μορφή η μοξιδεκτίνη (Guardian®) με διάρκεια δράσης πάνω από 6 μήνες.
Τα χάπια θα πρέπει να χορηγούνται μία φορά τον μήνα, τους μήνες που υπάρχουν κου
νούπια και οπωσδήποτε από Απρίλιο μέχρι και Νοέμβριο.
Η παρουσία κουνουπιών σε πολλές περιοχές της χώρας μας, ακόμη και το χειμώνα
όταν δεν είναι πολύ βαρύς, οδήγησαν πολλούς επιστήμονες στο να συμβουλεύουν τη
μηνιαία προληπτική αγωγή καθ'όλη τη διάρκεια του έτους (αν και θερμοκρασίες κάτω
των 14° C δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη των προνυμφών μέσα στα κουνούπια).
Η προληπτική χορήγηση πρέπει να αρχίζει στην ηλικία που αρχίζει και το εμβολιακό
πρόγραμμα, δηλαδή περίπου δύο μηνών. Σ ε περίπτωση που δεν χορηγηθεί μία δόση
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και περάσουν πάνω από 5 εβδομάδες από την προηγούμενη χορήγηση, η προληπτική
αγωγή θα πρέπει να συνεχιστεί κανονικά σύμφωνα με την καινούρια ημερομηνία χο
ρήγησης και μετά από 6 έως 7 μήνες να γίνει ορολογική εξέταση παρουσίας αντιγόνου
ενήλικων παρασίτων.
Πριν την έναρξη της αγωγής, πρέπει να προηγείται εργαστηριακός έλεγχος του ζώου,
για το ενδεχόμενο να παρασιτείται ήδη από τη διροφιλάρια και να παρουσιάζει μικροφιλαριαιμία. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει πρώτα να πραγματοποιείται η θεραπεία.
Σημαντικό είναι να καθαρίζεται τακτικά η περιοχή διαβίωσης του σκύλου, να μην
υπάρχουν στάσιμα νερά και υδατοσυλλογές και γενικά να αποφεύγονται συνθήκες ευ
νοϊκές για τα κουνούπια (αυξημένη υγρασία και θερμοκρασία). Το σκυλόσπιτο να είναι
ευάερο και, αν χρησιμοποιείται στρωμνή, να αλλάζεται τακτικά. Η χρήση εντομοπαγίδων μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης και για άλλα σημαντικά νοσήματα του
σκύλου που μεταδίδονται με έντομα.

10.2.

Λεΐσμανίωση
ΣΜΑΡΩΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗ
Δρ Κτηνίατρου

Η λεΐσμανίωση είναι ένα από τα συχνότερα νοσήματα του σκύλου στη χώρα μας
καθώς και σε όλες τις χώρες της Μεσογείου και οφείλεται στο παράσιτο Leishm ania
infantum . Το παράσιτο αυτό προσβάλλει επίσης και τον άνθρωπο.
Η Leishm ania μεταδίδεται από ζώο σε ζώο με τις μολυσμένες σκνίπες (φλεβοτόμους).
Συγκεκριμένα, όταν η σκνίπα τσιμπήσει ένα μολυσμένο σκύλο, παίρνει τα παράσιτα
στον δικό της οργανισμό όπου αυτά αλλάζουν μορφή και πολλαπλασιάζονται. Στη
συνέχεια, αφού περάσουν περίπου 14 ημέρες από την πρόσληψη του παρασίτου από
αυτές, οι (θηλυκές) σκνίπες με τη σειρά τους μολύνουν τον σκύλο τσιμπώντας τον για
να μυζήσουν αίμα. Στο σκύλο το παράσιτο το βρίσκουμε στα κύτταρα του αίματος (μακροφάγα), όπου μπορεί να πολλαπλασιάζεται, προκαλώντας έτσι την καταστροφή του
μολυσμένου κυττάρου που σπάει. Στη συνέχεια τα παράσιτα διασπείρονται και προ
σβάλλουν τους ιστούς (κυρίως το δέρμα) και τα εσωτερικά όργανα του ζώου.
Σ ε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου το νόσημα είναι συχνό (ενζωοτικές περιοχές), τα
περισσότερα μολυσμένα ζώα αρχικά δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Όσοι μολυσμένοι
σκύλοι δεν αναπτύξουν ανοσία, θα εμφανίσουν τη νόσο. Τα πιο συχνά συμπτώματα που
μπορεί να παρατηρήσουμε αρχικά είναι η απώλεια τριχώματος ειδικά στην επιφάνεια
των πτερυγίων των αυτιών, γύρω από τα μάτια, το επιρρίνιο και τα πόδια του ζώου. Στη
συνέχεια στα σημεία αυτά μπορεί να παρατηρηθούν έλκη (πληγές). Εάν η ασθένεια προ
χωρήσει, το ζώο χάνει βάρος, έχει κακή γενική κατάσταση και ακολουθούν άλλα πολλά
συμπτώματα. Μπορεί επίσης να παρατηρήσουμε ό,τι τα νύχια του ζώου μεγαλώνουν
υπερβολικά.
Τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται συνήθως μετά από 2-18 μήνες μετά τη μόλυνση,
έχει παρατηρηθεί δε έναρξή τους έως και 7 χρόνια μετά. Η επιτυχία της θεραπείας
εξαρτάται πολύ από την έγκαιρη διάγνωση. ΓΓ αυτό συνιστάται η άμεση επίσκεψη στον
κτηνίατρο, όταν παρατηρήσουμε κάτι από τα παραπάνω. Σ ε περίπτωση που δε γίνει
καμία προσπάθεια θεραπείας του ζώου, τότε το πιο πιθανό είναι αυτό να πεθάνει λόγω
χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας.
Η θεραπεία πρέπει να ξεκινά μόλις διαγνωστεί η λεΐσμανίωση σύμφωνα με τις οδη
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γίες του κτηνιάτρου, ανεξάρτητα από το αν ο σκύλος εμφανίζει ή μη συμπτώματα. Η
θεραπεία συνήθως είναι αποτελεσματική εκτός εάν το παράσιτο έχει προκαλέσει στον
οργανισμό πολύ σοβαρές βλάβες που είναι μη αναστρέψιμες. Υπάρχουν αρκετά θερα
πευτικά σχήματα που εφαρμόζονται από τους κτηνιάτρους και χορηγούνται τόσο με
ενέσεις όσο και από το στόμα. Η θεραπεία διαρκεί επί μακρό χρόνο, στη διάρκεια του
οποίου γίνονται συχνοί επανέλεγχοι της κατάστασης του ζώου.
Στη χώρα μας η νομοθεσία, θέλοντας να προστατεύσει τη δημοσία υγεία, απαγορεύ
ει τη θεραπεία των σκύλων που πάσχουν ή είναι μολυσμένοι από λεΐσμανίωση, συστή
νει μάλιστα τη θανάτωσή τους. Το μέτρο αυτό, όμως, εκτός του ότι είναι πολύ σκληρό,
δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό ειδικότερα στην Ελλάδα, όπου ο έλεγχος του συνό
λου των σκύλων είναι αδύνατος λόγω του μεγάλου αριθμού των αδέσποτων ζώων. Θα
πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι το ποσοστό των σκύλων που είναι μολυσμένοι, χωρίς
να εμφανίζουν συμπτώματα, είναι πολύ μεγάλο. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω και σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι οι υπεύθυνες για τη μόλυνση σκνίπες έχουν τη δυνατότη
τα πτήσης 2-3 km, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ο αριθμός των σκύλων που πιθανά
θα έδινε τη δυνατότητα ςπις σκνίπες να μολύνουν έναν άνθρωπο είναι πολύ μεγάλος.
Από την άλλη μεριά με την εφαρμογή θεραπείας στο δικό μας μολυσμένο (με ή χωρίς
συμπτώματα) σκύλο πετυχαίνουμε όχι μόνο τη θεραπεία ή την αποτροπή της εμφάνι
σης των συμπτωμάτων του νοσήματος αλλά και τη μείωση της δυνατότητας μόλυνσης
των σκνιπών από αυτόν.
Μεγάλη σημασία για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη σωστή πρόληψη του
νοσήματος έχει η σωστή ενημέρωση των ιδιοκτητών ζώων και η γενικότερη αντιμετώ
πιση του προβλήματος των αδέσποτων. Τα μέτρα πρόληψης πρέπει να περιλαμβάνουν
την εμπόδιση της μετάδοσης του παρασίτου από το σκύλο στη σκνίπα και το αντίθετο.
Είναι χρήσιμο λοιπόν να γνωρίζουμε τη βιολογία των σκνιπών.
Τα έντομα αυτά είναι δραστήρια τους μήνες Απρίλιο - Νοέμβριο ανάλογα με τις
καιρικές συνθήκες. Τρέφονται με χυμούς από φυτά και μόνο τα θηλυκά τρέφονται με
αίμα. Τσιμπούν τις απογευματινές και βραδινές ώρες κυρίως σε εξωτερικούς χώρους
και σπάνια μπαίνουν μέσα στα σπίτια. Τις βρίσκουμε συνήθως σε αγροτικές περιοχές, σε
κήπους και σε πάρκα. Γεννούν τα αυγά τους σε περιοχές όπου υπάρχουν οργανικά υλικά
(ξύλα, φύλλα, χόρτα, σκουπίδια κλπ).
Για την αποφυγή της μόλυνσης πρέπει να γίνεται προσπάθεια προστασίας των ζώων
από τα τσιμπήματα των σκνιπών. Για το σκοπό αυτό προτείνεται ο περιορισμός των
ζώων μέσα στο σπίτι ή σε χώρους που προστατεύονται από κατάλληλες σήτες, για μία
ώρα τουλάχιστον πριν τη δύση του ηλίου μέχρι και μία ώρα μετά την ανατολή. Προσο
χή, το πλέγμα των σητών αυτών πρέπει να είναι πολύ πιο πυκνό από αυτό που χρησιμο
ποιούμε για τα κουνούπια (οι σκνίπες είναι 2,5-3 χιλιοστά σε μήκος). Επίσης συνιστάται
η εφαρμογή στα ζώα διαφόρων εντομοαπωθητικών ουσιών. Το περιβάλλον διαβίωσης
των σκύλων πρέπει να είναι καθαρό και απαλλαγμένο, κατά το δυνατό, από άχρηστες
οργανικές ύλες. Συστήνεται επίσης ο συχνός έλεγχος των ζώων για τυχόν μόλυνση από
το παράσιτο αυτό με ειδικές εξετάσεις που γίνονται από τους κτηνιάτρους.
Ο άνθρωπος, καίτοι δύσκολα, μπορεί πάντως να μολυνθεί από το παράσιτο αυτό,
έχουν δε αναφερθεί τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπινης ασθένειας σε διάφορες χώρες της
Μεσογείου. Ο κίνδυνος φαίνεται να είναι πολύ μικρός, ειδικότερα εάν λάβουμε υπόψη
ότι, ενώ η μόλυνση του σκύλου είναι πολύ συχνή, τα κρούσματα στον άνθρωπο είναι
σπανιότατα.
Η ασθένεια στον άνθρωπο αφορά περισσότερο άτομα με ανοσοκατασταλτικό νόση
μα (λ.χ. καρκινοπαθείς στους οποίους γίνεται χημειοθεραπεία, ασθενείς με AIDS κ.α.)
και είναι θεραπεύσιμη.
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10.3.

Α ο κ α ρ ίδ ω ο η τω ν σ α ρ κ ο φ ά γ ω ν
ΣΜΑΡΩΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗ
Δρ Κτηνίατρου

Οφείλεται στην παρουσία, μέσα στο λεπτό έντερο των σαρκοφάγων, σκωλήκων του
γένο υςToxocara στα νεαρά ζώα KaiToxascaris leonina στα ενήλικα (σκύλος, γάτα, αλε
πού κλπ). Ανεξάρτητα από το είδος του παρασίτου, η ασκαρίδωση των σαρκοφάγων
συναντιέται κυρίως σε ζώα που ζουν σε υγρό και βρώμικο περιβάλλον ή σε ζώα που
εκτρέφονται ομαδικά σε κυνοτροφεία, γατοτροφεία και εκτροφές αλεπούδων, ιδιαίτε
ρα εάν οι χώροι αυτοί δεν καθαρίζονται καλά και συχνά.
Οι ενήλικες ασκαρίδες έχουν μήκος 6-15cm και ζουν στο έντερο των ζώων έως και
10 μήνες. Εκεί παράγουν αυγά που βγαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον με τα κόπρα
να. Τα αυγά αυτά στο εξωτερικό περιβάλλον, μετά από 1-3 εβδομάδες, μπορούν να
μολύνουν το επόμενο ζώο, που τα προσλαμβάνει συνήθως με την τροφή (όταν αυτή
χορηγείται στο δάπεδο) ή το νερό. Πιο επικίνδυνη από τα παραπάνω παράσιτα είναι η
μορφή Τ. canis, γιατί εκτός του τρόπου μόλυνσης που αναφέρθηκε παραπάνω (δηλαδή
με την κατάποση αυγών του παρασίτου), προσβάλει κουτάβια από όταν ακόμη είναι
έμβρυα μέσα στη μήτρα της μητέρας τους ή αμέσως μετά τη γέννησή τους κατά το
θηλασμό. Επιπλέον, μετά τη μόλυνση τα παράσιτα (συγκεκριμένα οι προνύμφες) πριν
φτάσουν στο έντερο για να ενηλικιωθούν, περιπλανώνται σε διάφορα όργανα του ζώου
προκαλώντας σημαντικά προβλήματα. Στην περίπτωση που η μόλυνση αφορά τους
ενήλικους σκύλους, οι προνύμφες του παρασίτου εντοπίζονται σε διάφορα σημεία του
σώματος του ζώου, όπου παραμένουν, πέφτουν σε κάποιο είδος λήθαργου και μετά
από κάποιο χρονικό διάστημα ψοφούν. Εάν όμως βρίσκονται στο σώμα σκύλας που
κυοφορεί, τότε δραστηριοποιούνται, μεταναστεύουν στη μήτρα και μολύνουν τα έμ
βρυα. Η μόλυνση του σκύλου από Τ. canis είναι αρκετά συχνή στη χώρα μας και πρέπει
να υποψιαζόμαστε το νόσημα όταν παρατηρούμε στα κουτάβια αδυναμία, απίσχνανση,
και πεπτικές διαταραχές. Άλλα συμπτώματα που μπορεί να παρατηρηθούν είναι βήχας,
ρινικό έκκριμα, συχνοί εμετοί ιδίως μετά τα γεύματα, καθυστέρηση ανάπτυξης, περιο
δική βλεννώδης διάρροια, ανορεξία, διογκωμένη και επώδυνη κοιλιά.
Η θεραπεία είναι απλή και γίνεται με αντιπαρασιτικά σκευάσματα που υπάρχουν σε
πολλές μορφές στο εμπόριο, είναι εξίσου αποτελεσματικά και χορηγούνται σύμφωνα
με τις οδηγίες των κτηνιάτρων. Η πρόληψη στηρίζεται στη λήψη υγειονομικών μέτρων
και στην εφαρμογή καλά προγραμματισμένων προληπτικών αποπαρασιτισμών. Ειδικά
αν πρόκειται για ομαδικές εκτροφές, επιβάλλεται ο καλός καθαρισμός των κλουβιών
(θερμό ατμό, διάλυμα καυστικής σόδας, φλογοβόλο), η συχνή αλλαγή στρωμνής και η
καταστροφή των κοπράνων (κάψιμο, θάψιμο). Η συστηματική πρόληψη στους κυνη
γετικούς σκύλους είναι πιο δύσκολη, επειδή τα ζώα αυτά περιφέρονται συχνά σε διά
φορους ανεξέλεγκτους χώρους. Έτσι για τα ζώα αυτά προτείνεται να γίνεται περιοδικά,
κάθε τρίμηνο, προληπτικός αποπαρασιτισμός.
Το παράσιτο αυτό όμως αφορά και τη δημόσια υγεία, γιατί από αυτό μπορεί να μολυνθεί
και ο άνθρωπος. Συγκεκριμένα, οι β'σταδίου προνύμφεςτων ασκαρίδων (κυρίωςτηςΤ. canis)
αποτελούν τα αίτια του συνδρόμου των «σπλαχνικώς μεταναστευουσών προνυμφών». Ο
άνθρωπος μολύνεται όταν καταναλώσει τα ώριμα αυγά των ασκαρίδων και αυτό συμβαίνει
συνήθως crra μικρά παιδιά με τη γαιοφαγία. Στο οργανισμό του ανθρώπου το παράσιτο αυτό
δεν μπορεί να φτάσει στο έντερο και να εξελιχθεί σε ενήλικο και έτσι οι προνύμφες του περιπλανώνται στο οργανισμό και συνήθως δεν προκαλούν καμία ενόχληση. Το πρόβλημα όμως
εμφανίζεται όταν, πολύ σπάνια βέβαια, οι προνύμφες εντοπιστούν στον οφθαλμό.
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Πρέπει να τονισθεί ό ,ιι παρά τη μεγάλη συχνότητα της μόλυνσης των κουταβιών από
ασκαρίδες και την κατά συνέπεια έντονη μόλυνση του περιβάλλοντος με ώριμα (εμβυοφόρα) αυγά, η κλινική νόσηση στον άνθρωπο είναι σπανιότατη.
Τα σωστά μέτρα πρόληψης αφορούν την έγκαιρη και σωστή θεραπεία των κουταβιών
σε συνδυασμό με την εφαρμογή βασικών κανόνων υγιεινής. Έτσι λοιπόν αν τα κουτάβια
που μολύνθηκαν από τη μήτρα της μητέρας τους θεραπευθούν μέσα στις 3 πρώτες
εβδομάδες της ζωής τους, οι ασκαρίδες δεν προλαβαίνουν να παράγουν αυγά και να
μολύνουν το περιβάλλον. Στη συνέχεια πρέπει να ακολουθεί μια δεύτερη θεραπεία
στην ηλικία των 2 περίπου μηνών για την καταστροφή των ασκαρίδων που πιθανόν να
έχουν μολύνει τα κουτάβια τον πρώτο μήνα της ζωής τους. Σ ε περίπτωση που τα κουτά
βια έρχονται στο σπίτι σε ηλικία μεγαλύτερη των 3 μηνών θα πρέπει να θεραπεύονται
άμεσα και στη συνέχεια να επαληθεύεται η απουσία αυγών στα κόπρανα, με εξέταση
κοπράνων που θα γίνει από τον κτηνίατρο. Πρέπει να τονίσουμε ό,τι ο οποιοσδήποτε
κίνδυνος απειλεί τα παιδιά δεν πηγάζει απαραίτητα από την ιδιοκτησία κουταβιού, αλλά
από το σύχνασμα του παιδιού σε πάρκα και παιδότοπους όπου στο χώμα μπορεί να
υπάρχουν αυγά ασκαρίδων. Είναι σημαντικό επίσης ότι δεν είναι όλα τα αυγά των ασκα
ρίδων επικίνδυνα, γιατί μόνο τα ώριμα (εμβρυοφόρα) είναι ικανά για μόλυνση, γεγονός
που περιορίζει ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες μόλυνσης του ανθρώπου.

10.4.

Εχινοκκόκωση - Υδατίδωση
στον άνθρωπο και τα ζώα
ΣΜΑΡΩΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗ
Δρ Κτηνίατρου

Η υδατίδωση ή κυστική εχινοκόκκωση είναι χρόνια νόσος των χορτοφάγων και παμ
φάγων θηλαστικών αλλά και του ανθρώπου. Το νόσημα αυτό, ιδιαίτερα στη χώρα μας,
έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι τόσο για τα ζώα, που συνήθως δε νοσούν, αλλά για τη δη
μόσια υγεία (μακροχρόνια νόσηση του ανθρώπου με συχνές επιπλοκές) και την εθνική
οικονομία (μείωση της παραγωγικότητας των ζώων, έξοδα καταπολέμησης κ.α.).
Οφείλεται στην παρουσία, μέσα στα διάφορα όργανα και ιστούς, των υδατίδων ή
εχινοκοκκικών κύστεων που είναι οι προνυμφικές μορφές της ταινίας Echinococcus
granulosus του σκύλου.
Τα ενήλικα παράσιτα (εχινοκοκκικές ταινίες) βρί
σκονται στο έντερο του
σκύλου. Εκεί, 5-6 εβδο
μάδες μετά τη μόλυνση
του σκύλου, ενηλικιώνο
νται και παράγουν τα αυγά
τους. Το μήκος τους φτά
νει τα 4-7 mm και η διάρ
κεια ζωής τους έως και τα
δύο χρόνια. Η παρουσί
α των ταινιών αυτών στο
σκύλο συνήθως δεν προ
Βιολογικός κύκλος Echinococcus granulosus
καλεί νόσημα. Τα αυγά των
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παρασίτων αυτών, όμως, που βγαίνουν στο εξωτε
ρικό περιβάλλον με τα κόπρανα του σκύλου, μπο
ρεί να μολύνουν πολλά είδη ζώων και τον άνθρω
πο. Στον οργανισμό των παραπάνω τα παράσιτα
δεν θα βρεθούν στο έντερο, αλλά σε διάφορα ση
μεία του σώματος όπου θα δημιουργήσουν τις λε
γάμενες υδατίδες κύστεις. Οι υδατίδες κύστεις είναι
κύστεις που περιέχουν μεγάλο αριθμό μορφών του
παρασίτου που λέγονται σκωληκοκεφαλές και εντο
πίζονται σε διάφορα όργανα, συνήθως στους πνεύ
μονες και το συκώτι.
Συνοψίζοντας, λοιπόν, στο βιολογικό κύκλο του
παρασίτου αυτού εντάσσονται:
α) τα διάφορα ζώα και ο άνθρωπος, που είναι εν
διάμεσοι ξενιστές του Ε. granulosus, και μολύνονται
καταπίνοντας τα αυγά της ταινίας, που διασπείρονται στο περιβάλλον με τα κόπρανα των μολυσμένων από την ταινία αυτή σκύλων και
β) ο σκύλος και τα λοιπά σαρκοφάγο του γένους Canis (λύκος, τσακάλι) που είναι
τελικοί ξενιστές του Ε. granulosus και μολύνονται από την ενήλικη ταινία τρώγοντας
τις γόνιμες υδατίδες κύστεις που βρίσκονται στα σπλάχνα των προσβλημένων από
υδατίδωση ζώων.
Η συχνότητα μόλυνσης του σκύλου από το παράσιτο αυτό στη χώρα μας έχει βρεθεί
να είναι: ποιμενικοί σκύλοι 50,4%, φύλακες 26,9% , κυνηγετικοί 19,2%, αδέσποτοι πόλε
ων 9,3% και ζώα συντροφιάς 0-1 %. Τα ποσοστά αυτά ορίζουν και το βαθμό επικινδυνότητας μόλυνσης των ζώων σε σχέση με τις δραστηριότητές τους. Επίσης σε ό,τι αφορά
τη χώρα μας και την παρουσία του παρασίτου, μπορούμε να πούμε ό,τι υπάρχουν δύο
επιδημιολογικοί κύκλοι: α) ο ποιμενικός, που συμπληρώνεται μεταξύ κυρίως του προ
βάτου και του σκύλου και β) ο συνανθρωπικός, όπου ο σκύλος μεταφέρει τη μόλυνση
στον άνθρωπο. Οι δύο αυτοί κύκλοι συνήθως αλληλοεμπλέκονται.
Τις υδατίδες κύστεις στη χώρα μας τις βρίσκουμε κυρίως στο πρόβατο αλλά επίσης
και σε πολλά άλλα είδη ζώων όπως στις αίγες, τα βοοειδή, το χοίρο, το άλογο, το ελάφι,
το λαγό, τα άγρια μηρυκαστικά κ.α. Ο άνθρωπος δε μολύνεται από τη βρώση τέτοιων
κύστεων. Η προέλευση της ανθρώπινης μόλυνσης γίνεται μόνο με την πρόσληψη των
αυγών του εχινοκόκκου (που βρίσκονται στα κόπρανα του μολυσμένου σκύλου) και
μπορεί να γίνει: 1. με την επαφή με σκύλους ή 2. τρώγοντας άπλυτα λαχανικά (μαρού
λια, ντομάτες, λάχανα κ.α.)
ή φρούτα που έχουν μα
C\
ζευτεί από το χώμα, όπου
μπορεί να έχουν μολυνθεί
•St,
απευθείας από κόπρανα.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά
τη δυνατότητα μόλυνσης
των κυνηγών, υπάρχει και
i
η περίπτωση μόλυνσης
Ech inococcus multi/ocularis
όταν αυτοί έρχονται σε
.ί Ή στενή επαφή με
άγρια
σαρκοφάγο.
Οι αρχές στις οποίες
βασίζεται ένα πρόγραμμα
ελέγχου ή καταπολέμησης
Σχέδιο: Σμαρώ Σωτηράκη
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της νόσου είναι: Ί . Η ενημέ
ρωση της κοινής γνώμης.
2. Η πρόληψη της μόλυν
σης των σκύλων και των
άγριων σαρκοφάγων (απο
τελεσματική καταστροφή
όλων των μολυσμένων
σπλάχνων και πτωμάτων
των παραγωγικών ζώων).
3. Η μείωση του αριθμού
μολυσμένων σκύλων και
αγρίων σαρκοφάγων με
την εφαρμογή σωστού
προγράμματος αποπαρασιτισμών και ελέγχου του
Βιολογικός κύκλος Ech in ococcu s granulosus
πληθυσμού των ζώων αυ
τών. 4. Η εξυγίανση του περιβάλλοντος (καταστροφή των αυγών του εχινοκόκκου). Στη
χώρα μας η αντιμετώπιση της νόσου γίνεται με την εφαρμογή Εθνικών Προγραμμάτων
που βρίσκονται σε ισχύ από το 1983 (σύμφωνα με προεδρικά διατάγματα και οδηγίες
της ΕΕ) και εστιάζονται σε αυστηρούς ελέγχους στα σφαγεία και στην εφαρμογή προ
γραμμάτων μείωσης του αριθμού των αδέσποτων σκύλων (καταγραφή του πληθυσμού
όλων των σκύλων, στειρώσεις των θηλυκών κ.α.).
Σημαντικά σημεία που πρέπει να τονισθούν είναι ότι: Οι σκύλοι δεν πρέπει να έχουν
πρόσβαση σε ωμά σπλάγχνα ζωών (στα σφαγεία, ύπαιθρο, άταφα πτώματα ζώων). Οι
κυνηγετικοί σκύλοι πρέπει να θεραπεύονται υποχρεωτικά κάθε 5-6 εβδομάδες, κατά
τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, και μία φορά 5-6 εβδομάδες μετά το τέλος
της. Οι σκύλοι συντροφιάς και ειδικότερα όταν αυτοί διατρέφονται με μαγειρεμένο
φαγητό ή με έτοιμες ζωοτροφές δεν μολύνονται με το παράσιτο και δεν διασπείρουν
αυγά του παρασίτου στο περιβάλλον, άρα δε χρειάζονται συχνούς αποπαρασιτισμούς
εκτός εάν βγαίνουν έξω στην ύπαιθρο (π.χ. σε εξοχικά το καλοκαίρι) οπότε και πρέπει
να θεραπεύονται 5-6 εβδομάδες μετά την έξοδό τους αυτή. Πολύ σημαντική είναι η
περισυλλογή των κοπράνων των σκύλων μετά τη θεραπεία και αποστείρωσή τους, γιατί
κανένα από τα αντιεχινοκοκκικά φάρμακα δεν σκοτώνει τα αυγά της ταινίας. Ο μόνος
ασφαλής τρόπος είναι το βράσιμο (10' στους 60° C ; ή 1' στους 100° C) ή αλλιώς το
κάψιμο ή το θάψιμο. Εξίσου σημαντική είναι η τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής,
όπως είναι το πλύσιμο των χεριών πριν από το φαγητό ή αμέσως μετά την επαφή με
κάποιο άγνωστο σκύλο και η αποφυγή κατανάλωσης ωμών ή άπλυτων λαχανικών και
φρούτων (ειδικότερα στην ύπαιθρο ή σε κάποιο εστιατόριο, όπου αμφιβάλλουμε για τις
συνθήκες υγιεινής).

ιο.5.

Τριχινέλλωση
ΣΜΑΡΩΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗ
Δρ Κτηνίατρου

Η τριχινέλλωση είναι μια παρασίτωση του πεπτικού και κυρίως του μυϊκού συστήμα
τος του ανθρώπου και άλλων πενήντα και πλέον θηλαστικών που προκαλείται από τα
νηματώδη παράσιτα του γένουςΤποΜηθΙΐΒ.Το νόσημα αυτό αποτελεί μία από τις σπου
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δαιότερες παρασιτικές ζωονόσους, για την οποία το κρέας του χοίρου και του αγριόχοι
ρου αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή μόλυνσης του ανθρώπου. Τα ενήλικα παράσιτα
εντοπίζονται στο λεπτό έντερο του ανθρώπου και των ζώων, όπου γεννούν προνύμ
φες, οι οποίες στη συνέχεια μεταναστεύουν και εγκαθίστανται στους γραμμωτούς μύες
όπου μπορούν να παραμείνουν ενεργές για χρόνια. Το επόμενο ζώο ή άνθρωπος μολύνεται όταν μαζί με το κρέας καταναλώνει και τις προνύμφες αυτές. Ο άνθρωπος λοιπόν
μολύνεται τρώγοντας ωμό ή κακοψημένο κρέας μολυσμένο με προνύμφες. Κλινικά η
μόλυνση του ανθρώπου εκδηλώνεται αρχικά με συμπτώματα οξείας τροφικής δηλη
τηρίασης που αντιστοιχούν στο στάδιο της ενηλικίωσης των παρασιτών στο έντερο.
Περίπου μία εβδομάδα αργότερα - όταν οι προνύμφες φτάνουν στους μύες - ο ασθενής
εμφανίζει συνήθως πυρετό, μυαλγίες, υποδόρια οιδήματα (κυρίως στο πρόσωπο), αδυ
ναμία, υπονύχιες αιμορραγίες και μυοκάρδιά. Η τριχινέλλωση είναι νόσημα που κατά
καιρούς εμφανίζεται και ξαναεμφανίζεται στα ζώα και τον άνθρωπο σε διάφορα σημεία
του κόσμου και υπολογίζεται ό,τι συνολικά έχουν μολυνθεί περίπου 11 εκατομμύρια
άνθρωποι σε όλη την υφήλιο και έχουν προκληθεί σημαντικές οικονομικές απώλειες.
Για να γίνει εύκολα κατανοητός ο τρόπος μετάδοσης του παρασίτου θα ορίσουμε
δύο επιζωοτιολογικούς κύκλους: α) τον οικιακό, όπου συμμετέχει το είδος Trichinella
spiralis, και β) τον δασόβιο όπου, εκτός της Trichinella spiralis, συμμετέχουν και όλοι οι
άλλοι γενότυποι του παρασίτου. Ο οικιακός κύκλος αφορά το χοίρο, τα συνανθρωπικά
τρωκτικά (κυρίως τον επίμυ) και τον άνθρωπο. Ο χοίρος συνήθως μολύνεται τρώγοντας
ωμά υπολείμματα κρεάτων, τρωκτικά ή με τον κανιβαλισμό. Τα ζώα που σχετίζονται με
τον δασόβιο κύκλο είναι σαρκοφάγο ζώα, με τάσεις για κανιβαλισμό και νεκροφαγία,
όπως για παράδειγμα τα διάφορα τρωκτικά, ο αγριόχοιρος, η αλεπού, η αρκούδα, ο λύ
κος, ο ασβός κ.α. Ωστόσο κυρίως υπεύθυνα για τη διατήρηση του παρασίτου στη φύση
είναι τα τρωκτικά, που διαιωνίζουν τη μόλυνση τους με τον κανιβαλισμό, και δευτερευόντως οι αλεπούδες που μολύνονται τρώγοντας τα μολυσμένα αυτά τρωκτικά. Βεβαίως
οι κύκλοι αυτοί μπορούν να αλληλοεμπλέκονται.
Μέχρι πρόσφατα οι διάφορες επιζωοτίεςτης νόσου αυτής αποτελούσαν μεμονωμένα
περιστατικά, τοπικού χαρακτήρα, και αφορούσαν κυρίως την κατανάλωση μολυσμένου
an o Trichinella spiralis χοιρινού κρέατος από μια και μόνο πηγή. Σημαντική επίσης είναι
και η αύξηση των περιστατικών που οφείλονται στα δασόβια είδη του παρασίτου είτε
άμεσα, μετά από κατανάλωση κρέατος θηραμάτων, ή έμμεσα μέσω της διασποράς
του παρασίτου από τα ζώα αυτά στα οικόσιτα ζώα. Πρόσφατα επίσης έχει αποδειχτεί
ότι ανθρώπινες επιζωοτίες μπορεί να προκληθούν και από την κατανάλωση κρέατος
χορτοφάγων, εκτός του
αλόγου, ζώων όπως είναι
τα πρόβατα, σι αίγες και τα
βοοειδή. Η εξάπλωση του
νοσήματος
επηρεάζεται
σημαντικά από ανθρώ
πινες
δραστηριότητες,
όπως η εκτροφή ζώων στο
ύπαιθρο, το κυνήγι, αλλά
και κοινωνικοοικονομικές
αλλαγές. Έτσι η επανεμφάνιση της τριχινέλλωσης
στον άνθρωπο είναι εμφα
νής τόσο στις υπό ανάπτυ
ξη χώρες (Κίνα, Αργεντινή,
B l O n v y m v ^ ι \u r v ι , ο μ ι ι α ι ι α
Βιετνάμ) όσο και στις
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αναπτυγμένες χώρες (It
- τ ^ λία. Ισπανία, Βαλκάνια). Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα Βαλκάνια
(Βουλγαρία, Ρουμανία ---πρώην Γιουγκοσλαβία εξαιτίας του πρόσφατου εμφύλιου
πόλεμου που οδήγησε <
-----διάσπαση της χώρας) τα τελευταία 20 χρόνια οι επιπτώσεις
της επανεμφάνισης α υ τ ·— ^1 < Π™ν δραματικές.
Στη χώρα μας με ειδ ι*___διατάγματα απαγορεύεται η διατροφή χοίρων με ωμά υπο
λείμματα σφαγείων, v o c s ^ ^ ^ M 8* ^ εστιατορίων, κρεοπωλείων, οικοτροφείων κτλ. Ομοί
ως απαγορεύεται η βό(— -·■ Κ Π σ η των χοίρων στους σκουπιδότοπους των πόλεων, καθώς
και η εγκατάσταση χ ο ιρ
—>στασίων σε απόσταση μικρότερη των 6 χιλιομέτρων από τους
χώρους αυτούς. Ε π ϊσ η « = ; επιβάλλεται η καταπολέμηση των τρωκτικών των σφαγίων
και των χοιροστασίων
Π υγιεινή εναποθήκευση των τροφών. Υποχρεωτική είναι η
εξέταση όλων των σ φ α — ζ ε μ έ ν ω ν χοίρων σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ με τη μέθοδο
της υποβοηθούμενης μ.
μαγνητικό αναδευτήρα τεχνητής πέψης ομαδικών δειγμάτων
(MSMPSD) Κάθε χοιρινά ci> αψάγιο που βρίσκεται μολυσμένο πρέπει να κατάσχεται και
να καταστρέφεται ή ν ο * _ ^ξυγιαίνεται. Η εξυγίανση γίνεται με κατάψυξη (-25° C για 10
ημέρες, εφόσον το
εΧει διάμετρο έως 25 cm, ή για 20 ημέρες για διάμετρο 25
-50 cm) ή με θ έ ρ μ α ν σ η * (Π θερμοκρασία στο κέντρο της κρεατομάζας να φθάνει του
λάχιστον στους 60° C, τττ~ ^ ρίπου μισή ώρα βρασμού για κάθε kg κρέατος). Σ ε ό,τι αφορά
την Ελλάδα (τελευ τα ίεζζΛ αναφορά ανθρώπινης επιζωοτίας τη περίοδο 1982-1985 με
προσβολή 14 ατόμων),
^ ‘να>γεγονός ότι η αύξηση της συχνότητας της μόλυνσης τόσο
σε παραγωγικά όσο και_ <^τα άΥΡια ζώα στΠν Ανατολική Ευρώπη έχει αυξήσει επίσης τον
κίνδυνο εισαγωγής μολ___ ,^ σ μ έν ο υ από τριχινέλλα κρέατος. Ιδιαίτερα εάν λάβουμε υπόψη
την ιδιομορφία των ol »> %/όρων της, θα πρέπει να συνυπολογισθεί ότι μεγάλος αριθμός
αγρίων ζώων έχει σχετι. κ ώ εύκολΠ πρόσβαση σε ελληνικά εδάφη.
Η πρόληψη β α σ ίζετ < = » ι κυρίως στην ενημέρωση της κοινής γνώμης με έμφαση στην
ανάγκη του καλού ψηι---- τίμ α το ς και γενικά του μαγειρέματος του κρέατος και των κρε
ατοσκευασμάτων. Π ρ έ^ 3 Τ £1 να τονισθεί ότι το ψήσιμο ακόμη και μέσα στο φούρνο ή το
τηγάνισμα δεν σ η μ α ίν ^ Ε ΐ απαραίτητα την καταστροφή των προνυμφών, αν υπάρχουν.
Ακίνδυνο είναι το ψ η μ ε = ν ο κρέας όταν στην τομή του κέντρου του η σάρκα είναι λευκή.
Εάν υπάρχει έστω και C ^ χ ν ο ς ερυθρότητας, το κρέας πρέπει να ξαναψήνεται. Η κατάψυ
ξη στους -Ί 5° C για ? ι---- > ΠΜέρες, ενώ είναι επαρκής για την αποστείρωση των χοιρινών
κρεάτων, δεν επαρκεί ^ τ τ ά ν τ α για το κρέας όλων των θηραμάτων, που μπορεί να έχουν
μολυνθεί και με πιο α * . ν θ εκτικά στιί· Χα ΜΠλ ές θερμοκρασίες στελέχη του παρασίτου.
Πολύ σημαντικό επίσΓ| - C ε ίναι να τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής στον χειρισμό των θη
ραμάτων και να μην a c __ ρ ή νονται ύποπτα υπολείμματα ή πτώματα ζώων στο ύπαιθρο.
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Γρίπη των πτηνών
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΠΙΛΑΙΝΗ
^γτγ. Καθηγητή Κτηνιατρικής Σχολής Π.Θ.
ΠΕΡΙΚΛΗ ΜΠΙΡΤΣΑ
Δρ. Δρασολόγου Θηραματολόγου

Η γρίπη είναι πολι>
μεταδοτική ιογενής νόσος των οικόσιτων και άγριων πτηνών.
Εμφανίζεται με δύο μ_ « ο ρ Φ ^ TrK οξείας γενικευμένης νόσου με πολύ υψηλό ποσοστό
θνησιμότητας και της « α ν α π ν ε υ σ τ ικ ή ς λοίμωξης που συνοδεύεται από μείωση της ωοπαραγωγής. Η πρώτη χα_ ρακτηρίζεται ως γρίππη που οφείλεται σε πολύ παθογόνους ιούς
(Highly Pathogenic A w - i a n Influenza, ΗΡΑΙ), ενώ η δεύτερη μορφή είναι γνωστή ως γρίπη
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« j j v πτηνών που προκαλείται από ελαφρά παθογόνους ιούς (Low Pathogenic Avian
I m---- ifluenza, LPAI). Η γρίπη έχει ιδιαίτερη σημασία για τη συστηματική πτηνοτροφία. Ιδιαί- e r" -^Ξρα η γρίπη των πτηνών που προκαλείται από πολύ παθογόνους ιούς, έχει ως συνέπεια
μεγάλες οικονομικές απώλειες. Αυτές οφείλονται όχι μόνον στο υψηλό ποσοστό θνησι, ^ «ότητας, αλλά και στα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται, καθόσον η μορφή αυτή
-CT
Κ νόσου ανήκει στα νοσήματα του καταλόγου Α του διεθνούς γραφείου επιζωοτιών.
Φυσικοί ξενιστές των ιών της γρίπης είναι διάφορα είδη υδρόβιων πτηνών και ιδιαίτερα
■_ πάπιες, αλλά και θαλασσοπούλια (γλάροι, γλαρόνια κ.ά.), για τα οποία οι ιοί της γρίπης δεν
παθογόνοι. Οι όρνιθες, οι ινδόρνιθες και άλλα είδη εκτρεφόμενων πτηνών (φασιανοί,
j - r ^ Ξ ρ δ ικ ε ς , στρουθοκάμηλοι, κ.ά.) είναι ευπαθή στους ιούς της γρίπης, όπως και διάφορα
g : £ « ^ η θηλαστικών (άνθρωποι, χοίροι, φώκιες). Ο βαθμός όμως της ευαισθησίας που παρουc r ι «άζσυν σι ξενιστές αυτοί εξαρτάται κυρίως από τη λοιμογόνο δύναμη του στελέχους.
H γρίπη των πτηνών περιγράφηκε για πρώτη φορά στην Ιταλία το 1878. Κατά τη δι£Τ=»κεια της δεκαετίας του 1920 η γρίπη εμφανίστηκε στις ΗΠΑ, καθώς και σε χώρες της
ρ ν < ι^ 3 ρικής και της Ασίας. Το 1955 εξακριβώθηκε ότι ο αιτιολογικός παράγοντας της γρίγχ r~ M ζ των ορνίθων ήταν ιός γρίπης του υπότυπου Η7Ν7, ενώ έγινε γνωστή και η ύπαρξη
-λων ιών γρίπης των πτηνών με μικρότερη λοιμογόνο δύναμη. Επειδή διαπιστώθηκε
C f-tr m. πολύ λοιμογόνοι ιοί υπήρχαν και σε υπότυπους με τύπο αιμοσυγκολλητίνης Η 5,προx d x ^ 3 η κ ε η νόσος να χαρακτηρίζεται ως πολύ παθογόνος γρίππη, όταν υπάρχει υψηλό
τ- % ο ·<ποστό θνησιμότητας και ο υπεύθυνος ιός ανήκει σε υπότυπο με τύπους αιμοσυγ κ«=τζ>λλητίνης Η5ή Η?. Αντίστοιχα χαρακτηρίζεται ως ελαφρά παθογόνος γρίππη, όταν το
j r ο < 3 οστό θνησιμότητας είναι χαμηλό και οι υπεύθυνοι ιοί ανήκουν είτε σε υπότυπους
μ ε
τύπο αιμοσυγκολλητίνης Η5 και Η7, είτε σε οποιοδήποτε άλλο υπότυπο. Τα τελευταία
5Ο
_χρόνια έχουν σημειωθεί 18 επιζωοτίες (μαζικοί θάνατοι πτηνών) πολύ παθογόνου
γ ρ Γ ^τπης. Από αυτές, ιδιαίτερα καταστρεπτική ήταν η επιζωοτία που εμφανίσθηκε το
1 9 ^ 3 στις ΗΠΑ και είχε διάρκεια μέχρι το 1989, προκαλώντας σημαντικές οικονομικές
α τ τ ^ - ί)λ ε ιε ς . Στη δεκαετία του 1990 καταστρεπτικές επιζωοτίες παρατηρήθηκαν στην
/^υ^^^τραλία, το Πακιστάν, το Μεξικό και την Ιταλία. Η τελευταία επιζωοτία πολύ παθογ ό ^ ' " ου γρίππης σημειώθηκε το 1999 σε σμήνη ορνίθων και ινδορνίθων στη Β. Ιταλία, με
α τ τ <—« ΰ λ ειες περίπου 20 εκατομυρίων πτηνών σε 3 μήνες. Η οικονομική επιβάρυνση από
α υ "«^ *ί την επιζωοτία ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
Ο * ι ιοί της γρίπης των πτηνών δύσκολα προσβάλλουν άλλα ζωικά είδη και τον άνθρω
π ο - Ο ι ιοί του γένους Α της γρίπης διακρίνονται σε υπότυπους ανάλογα με την ορολογικ ή <^ι=*ντίδραση με τις γλυκοπρωτεϊνες της επιφάνειας του ιού [αιμοσυγκολλητίνες (Η) και
ν ε υ *= > α μ ινιδ ά σες (Ν)]. Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί 16 Η (Η1-Η16) και 9 Ν (Ν1-9)
γύ τ τ « = 3 ΐ. Κάθε ιός έχει έναν υπότυπο (ΗχΝψ) σε οποιονδήποτε συνδυασμό. Οι φορείς για
ό Λ ο » - ΐ ς τους υπότυπους του ιού της γρίπης των πτηνών είναι τα υδρόβια και παρυδάτια
π τ η·*»_^ά (κυρίως οι πάπιες και οι χήνες), στων οποίων το πεπτικό σύστημα πολλαπλασι
ά ζ ε τ ε αι ο ιός, συχνά χωρίς την παρουσία συμπτωμάτων. Στα άγρια υδρόβια πτηνά οι
υη ό «τύποι Η και Ν φαίνεται να είναι σταθεροί και δεν μεταλλάσσονται, όπως συμβαίνει
ότα>—■' οι ιοί προσβάλλουν οικόσιτα πτηνά.
Τ cm i στελέχη του ιού της γρίπης των πτηνών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα
μ ε τ · — ) λοιμογόνο τους δύναμη. Στελέχη του ιού γνωστά ως υψηλής λοιμογόνου δύνα
μης
< H ighly Pathogenic Avian Influenza - ΗΡΑΙ) προκαλούν θνησιμότητα που μπορεί
να cf> —τάσει το 100%. Ομως τα περισσότερα στελέχη του ιού είναι χαμηλής λοιμογόνου
§ ύ ν ο = *:μ η ς (Low Pathogenic Avian Influenza - LPAI) και προκαλούν ασυμπτωματικές λοιμ ώ ξ ^ Ξ ίς ή την εμφάνιση ήπιων συμπτωμάτων. Τα στελέχη LPAI συχνά απομονώνονται
στα tr^ a yp ia πτηνά ειδικά της τάξης Anseroformes (κύκνοι, πάπιες, χήνες κλπ). Αντίθετα
τα 0 - κ ^ ελ έχ η ΗΡΑΙ δεν διατηρούνται στους πληθυσμούς των άγριων πτηνών, αλλά μόνο
κατά
περίπτωση απομονώνονται στα άγρια πτηνά κατά τη διάρκεια εμφάνισης μαζικών
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θανάτων (επιζωοτιών) οικόσιτων πτηνών. Η ικανότητα των
LPAI στελεχών να μεταλλάσσο
νται σε ΗΡΑΙ, ειδικά στα πτηνά,
και η ποικιλότητα των ιών που
«κυκλοφ ορούν»

π τ η ιις

πλη

θυσμούς των άγριων πτηνών
δείχνουν την επιζωοτιολογική
σημασία των τελευταίων. Επιζωοτίες της γρίπης των πτηνών
μπορούν να συμβούν όταν
ένα LPAI στέλεχος εισχωρεί σε
Φωτά: Περικλής Μπίρτσας
πληθυσμό οικόσιτων πτηνών
και μεταλλάσσεται σε ΗΡΑΙ οπότε, όπως αποδείχτηκε, είναι δυνατή η μετάδοση σε
άνθρωπο.
Ανάλογα με τη μορφή της νόσου που προκαλούν όταν ενοφθαλμιστούν σε όρνιθες,
οι ιοί διακρίνονται σε απαθογόνους, σε ελαφρά παθογόνους και σε πολύ παθογόνους.
Οι τελευταίοι αυτοί ανήκουν μόνον σε υπότυπους με τύπους αιμοσυγκολλητίνης Η5 και
Η?. Αντίθετα, οι ελαφρά παθογόνοι ιοί ανήκουν σε διάφορους υπότυπους (π.χ, Η2, Η3,
Η4, Η6, Η9 κ.ά.), ακόμη και στους Η5 και Η7. Από τους ελαφρά παθογόνους ιούς γρίπης
των πτηνών ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν εκείνοι που ανήκουν σε υπότυπους
με τύπους αιμοσυγκολλητίνης Η5 και Η?, διότι είναι πιθανό να μεταβληθούν σε πολύ
λοιμογόνους, αν υποστούν μεταλλάξεις κατά τη διάρκεια συνεχών διόδων σε όρνιθες
ή ινδόρνιθες. Στις περισσότερες περιπτώσεις η μετάλλαξη ενός στελέχους ΗΡΑΙ λαμ
βάνει χώρα στα οικόσιτα πτηνά μετά την έκθεσή τους σε στελέχη LPAI. Η μόνη γνωστή
επιζωοτία, που οφειλόταν σε στελέχη ΗΡΑΙ, σε άγρια πτηνά, συνέβη σε ποταμογλάρονα
στην Ν. Αφρική το 1961. Τα άγρια πτηνά έχουν σπουδαίο ρόλο στο αρχικό στάδιο της
μετάδοσης του ιού της γρίπης, αλλά δεν θεωρείται ότι λειτουργούν ως «αποθήκες» στε
λεχών υψηλής λοιμογόνου δύναμης. Σ ε σύγκριση με τα άγρια πτηνά, που φυσιολογικά
δεν εμφανίζουν συμπτώματα της ασθένειας, τα οικόσιτα πτηνά είναι ιδιαίτερα ευαίσθη
τα στους υποτύπους Η5 και Η7.
Η παθογένεια της γρίπης των πτηνών εξαρτάται όχι μόνον από τη λοιμογόνο δύναμη
του μολύνοντος ιού, αλλά και από το είδος και την ηλικία του πτηνού που θα μολυνθεί.
Οι εκτρεφόμενες πάπιες δεν εμφανίζουν συμπτώματα, ακόμη και όταν μολυνθούν με
τους πλέον λοιμογόνους για τις όρνιθες και τις ινδόρνιθες ιούς γρίπης. Επιπλέον, η παθογένεια επηρεάζεται και από την ηλικία του πτηνού, αφού τα νεαρά άτομα είναι περισ
σότερο ευαίσθητα από τα ενήλικα, όπως και από το επίπεδο ανοσίας των πτηνών που
θα μολυνθούν. Ιδιαίτερη σημασία για την παθογόνο δράση των ελαφρά λοιμογόνων
ιών γρίπης έχει η σύμμεικτη μόλυνση των πτηνών με βακτήρια (π.χ. κολιβάκιλλος), κα
θόσον αυτά παράγουν ένζυμα, τα οποία είναι δυνατό να ενεργοποιήσουν σε μεγαλύτε
ρο βαθμό το πρόδρομο μόριο της αιμοσυγκολλητίνης και έτσι να αυξηθεί η διασπορά
των ιικών σωματιδίων στον οργανισμό των μολυνθέντων πτηνών.
Οι πολύ παθογόνοι ιοί διασπείρονται ταχέως σε όλο τον οργανισμό των μολυσμένων
πτηνών. Αντίθετα, ο πολλαπλασιασμός των ελαφρά παθογόνων ιών περιορίζεται στο
επιθήλιο της αναπνευστικής και της πεπτικής οδού χωρίς να επεκτείνεται σε άλλα εσω
τερικά όργανα. Η παθογόνος δράση των πολύ λοιμογόνων ιών εκδηλώνεται ταχύτατα.
Το πολύ υψηλό ποσοστό θνησιμότητας που παρατηρείται 1-2 ημέρες μετά τη μόλυνση
οφείλεται σε συμφόρηση και πνευμονικό οίδημα, λόγω καταστροφής του ενδοθηλίου
των αγγείων. Ο θάνατος των πτηνών που συμβαίνει μετά τις δύο πρώτες ημέρες από τη
μόλυνση είναι αποτέλεσμα βιοχημικών διαταραχών και δυσλειτουργίας πολλών εσω
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τερικών οργάνων.
Αντίθετα,
επειδή ο πολλαπλασιασμός των
ελαφρά λοιμογόνων ιών περιο
ρίζεται στο αναπνευστικό και
το πεπτικό σύστημα, η παθογόνος δράση τους εξαρτάται από
την έκταση των κατεστραμμέ
νων κυττάρων του αναπνευ
στικού επιθηλίου και τη δράση
βακτηρίων που επιπλέκουν την
αρχική λοίμωξη.
Ο χρόνος επώασης ποικίλλει
και κυμαίνεται από μερικές
ώρες μέχρι λίγες ημέρες. Τα
συμπτώματα εξαρτώνται από τη λοιμογόνο δύναμη του ιού, το είδος, την ηλικία και
το επίπεδο ανοσίας των πτηνών, καθώς επίσης και από την παρουσία βακτηρίων που
επιπλέκουν την αρχική λοίμωξη. Στην εξέλιξη της νόσου σημαντικό ρόλο παίζουν και
παράγοντες του περιβάλλοντος. Τα συμπτώματα χαρακτηρίζονται από διαταραχές του
αναπνευστικού, του πεπτικού, του αναπαραγωγικού και του νευρικού συστήματος.
Η μορφή της νόσου που οφείλεται σε πολύ παθογόνους ιούς εκδηλώνεται αρχικά με
ξαφνικούς θανάτους μερικών νεαρών πτηνών, ενώ στα μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία
επιβιώνουν από τη λοίμωξη για περισσότερο από 48 ώρες, παρατηρούνται έντονα
αναπνευστικά συμπτώματα (ρόγχοι, πταρμοί), δακρύρροια, εμφάνιση οιδημάτων στο
κεφάλι και τον τράχηλο, διάρροια κ.α. Στα πτηνά που βρίσκονται σε περίοδο ωοπαραγωγής παρατηρείται διακοπή της ωοτοκίας. Το ποσοστό της θνησιμότητας φθάνει
το 100% και είναι το ίδιο τόσο στις ινδόρνιθες, όσο και στις όρνιθες. Σημαντικές οικο
νομικές απώλειες προκαλεί και η μορφή της νόσου που οφείλεται σε ελαφρά παθογόνους ιούς, ιδιαίτερα μάλιστα στις εκτροφές των ινδορνίθων. Εκδηλώνεται με ανορεξία,
μείωση της ωοπαραγωγής, αναπνευστικά συμπτώματα και διόγκωση των υποκογχίων
κόλπων. Τα συμπτώματα επιδεινώνονται όταν υπάρχουν δευτερογενείς βακτηριακές
λοιμώξεις (π.χ. E.coli, μυκοπλάσματα) ή επιδράσουν στρεσσικοί παράγοντες του περι
βάλλοντος (ανεπαρκής εξαερισμός, υπερπληθυσμός).
Η απέκκριση του ιού γίνεται κυρίως με τα κόπρανα, αλλά και με τις αναπνευστικές εκκρίσεις. Κύρια πηγή διασποράς του ιού είναι τα κόπρανα rat τα ρυπασμένα με αυτά εν
δύματα και υποδήματα του προσωπικού των μολυσμένων εκτροφείων, αλλά και διάφο
ρα σκεύη. Οι φυσικοί ξενιστές των ιών της γρίπης είναι διάφορα είδη άγριων υδρόβιων
πτηνών και κυρίως μεταναστευτικό υδρόβια της τάξης των χηνόμορφων (αγριόπαπιες),
καθώς και θαλασσοπούλια (γλάροι, κύκνοι, γλαρόνια, πούφινοι κ.ά.). Στα πτηνά αυτά η
λοίμωξη είναι ασυμπτωματική, η απέκκριση όμως του ιού γίνεται σε μεγάλες ποσότητες
με τα κόπρανα. Στις περιοχές που θα εμφανιστεί η νόσος αρχικά μολύνονται οι οικόσιτες
πάπιες και χήνες, χωρίς να εμφανίζουν συμπτώματα. Από αυτές συνήθως μολύνονται οι
ινδόρνιθες αλλά και άλλα είδη πτηνών που εκτρέφονται σε ανοικτού τύπου εκτροφές. Η
μόλυνση των ορνίθων της συστηματικής πτηνοτροφίας συνήθως γίνεται από μηχανική
μεταφορά στην εκτροφή ελαφρά λοιμογόνου ιού των υπότυπων Η5 και Η?, ο οποίος, αν
υποστεί μετάλλαξη, είναι δυνατό να μετατραπεί σε πολύ παθογόνο, αν η επιζωοτία είναι
παρατεταμένη. Πιθανές πηγές μόλυνσης των πτηνών της συστηματικής πτηνοτροφίας
είναι επίσης οι επιφανιακές υδατοσυλλογές που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ως
πηγές πόσιμου ύδατος για τα πτηνά.
Ιοί της γρίπης των πτηνών έχουν απομονωθεί σε περισσότερα από 88 είδη άγριων
πτηνών. Μελέτες έδειξαν ότι περίπου το 15% των υδροβίων και το 2% των υπολοίπων
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ειδών είναι προσβεβλημένα
από ιό της γρίπης σε οποια
δήποτε χρονική στιγμή. Άλλες
ερευνητικές εργασίες έδειξαν
ότι το ποσοστό αυτό σε παρυόάτιο πτηνά (^οροόριοί,
μάνες κλπ) μπορεί να φτάσει το
30%. Η πιθανότητα εντοπισμού
του ιού στα υδρόβια αυξάνει
κατά τη διάρκεια του φθινοπώ
ρου και του χειμώνα. Η ύπαρξη
και η παρουσία του ιού έχει σχέ
ση με το στέλεχος, το είδος και
την ηλικία του πτηνού, τις μετα
κινήσεις του, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, την αλατότητα και το pH του. Π.χ. οι
νεαρές πάπιες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να προσβληθούν και να λειτουργήσουν
ως φορείς. Άμεση ή έμμεση επαφή οικόσιτων με υδρόβια πτηνά μπορεί να αποτελέσει
την αρχή μια μόλυνσης. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ένα στέλεχος ΗΡΑΙ μπορεί
να μεταδοθεί από οικόσιτα πτηνά σε άγρια (ψαρόνια κ.λπ) αλλά φαίνεται ότι δεν μπορεί
να παραμείνει για πολύ μεταξύ των πληθυσμών τους. Πτηνά που έχουν εκτεθεί στο ιό
και έχουν επιζήσει μπορεί να μεταδίδουν τον ιό μέσω του στόματος ή των περιττωμά
των. Το νερό είναι ένα καλό μέσο για τη μετάδοση στελεχών LPAI και έτσι εξηγείται με
ρικώς η υψηλή παρουσία του στα υδρόβια και παρυδάτια πτηνά που συγκεντρώνονται
σε μεγάλους αριθμούς σε υγροτόπους. Ο ιός παραμένει μολυσματικός στο νερό για 4
έως 200 ημέρες ανάλογα με την θερμοκρασία και άλλους παράγοντες. Αυτό δείχνει το
σημαντικό ρόλο των υδροβίων στη μετάδοση του ιού σε μονάδες εκτροφής πτηνών
που βρίσκονται κοντά σε υγροτόπους. Ο χρόνος παρουσίας του ιού μειώνεται με την
αύξηση της αλατότητας και του pH του νερού. Σε κάποιες μελέτες έχει διαπιστωθεί
μεγάλη συγκέντρωση ιού και αντισωμάτων σε αβγά υδρόβιων και παρυδάτιων πτηνών.
Ωστόσο ο ρόλος των αβγών στη μετάδοση του ιού είναι άγνωστος έως σήμερα.
Η κλινική διάγνωση θα στηριχθεί στα συμπτώματα και τις αλλοιώσεις που ανάλογα με
τη μορφή της νόσου δείχνουν ένα οξύ και πολύ μεταδοτικό νόσημα ή μια αναπνευστική
λοίμωξη που συνοδεύεται από μείωση ωοπαραγωγής. Η μορφή της νόσου που οφεί
λεται σε πολύ παθογόνους ιούς θα πρέπει να διαφοροποιηθεί από την ψευδοπανώλη,
ενώ στην ελαφρά μορφή από νοσήματα που προκαλούν αναπνευστικά συμπτώματα,
όπως η λαρυγγοτραχειϊτιδα. Η εργαστηριακή διάγνωση στηρίζεται στην απομόνωση
και ταυτοποίηση του ιού και το χαρακτηρισμό της λοιμογόνου δύναμης του στελέ
χους.
Η πρόληψη στηρίζεται κυρίως σε υγειονομικά μέτρα. Σε ορισμένες χώρες έχουν χρη
σιμοποιηθεί και αδρανοποιημένα εμβόλια για τον έλεγχο των επιζωοτιών. Επειδή όμως
στα εμβολιασμένα σμήνη ιοί γρίπης εξακολουθούν να κυκλοφορούν με κίνδυνο να δημιουργηθούν παθογόνα στελέχη, για το λόγο αυτό σι εμβολιασμοί δεν ενδείκνυνται, αν
και περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις απώλειες. Επίσης λαμβάνονται μέτρα προφύλα
ξης ώστε να μην έρχονται σε επαφή άγρια πτηνά και ιδιαίτερα υδρόβια με εκτρεφόμενα
είδη. Απολυμάνσεις και έλεγχος των επισκεπτών στις εκτροφές. Τέλος δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται για το πότισμα των πτηνών νερό που προέρχεται από επιφανειακές
υδατοσυλλογές, οι οποίες είναι πιθανό να μολυνθούν, καθόσον οι ιοί της γρίπης διατη
ρούνται σ' αυτές. Όταν εκδηλωθεί πολύ παθογόνος γρίπη τα μέτρα που λαμβάνονται
είναι εκείνα των νοσημάτων της λίστας Α του διεθνούς γραφείου επιζωοτιών.
Από το 1997, οι μολύνσεις των πτηνών από τον ιό της γρίπης έλαβαν ιδιαίτερη ση
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μασία, εξαιτίας των αυξανόμε
νων περιστατικών σοβαρών
μολύνσεων ανθρώπων από
πτηνά, κυρίως στην Ασία. Στο
παρελθόν υπήρξαν σποραδικά
μολύνσεις ανθρώπων από πτη
νά οφειλόμενα σε στελέχη του
ιού της γρίπης Η7Ν7 και Η5Ν1
(υψηλής λοιμογόνου δύναμης)
και Η9Ν2 (χαμηλής λοιμογόνου
δύναμης) στην Ευρώπη και
στην Ασία. Η ύπαρξη ενδημι
κών μολύνσεων σε χώρες της
Ασίας, τα τελευταία 7 έτη, δη
λώνει ότι ο ιός συνεχίζει να μολύνει το περιβάλλον και υπάρχει εν δυνάμει κίνδυνος για
τη μετάδοσή του σε ανθρώπους.
Ο κίνδυνος συνίσταται στο γεγονός της συνύπαρξης στο ίδιο άτομο του ιού της
γρίπης των πτηνών και του ανθρώπινου ιού της γρίπης, με συνέπεια να είναι σημα
ντικά μεγάλες οι πιθανότητες δημιουργίας ενός νέου ιού με χαρακτηριστικά υψηλής
μεταδοτικότητας από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι εμβολιασμοί
στον άνθρωπο έχουν στόχο την προστασία από τον ανθρώπινο ιό, έτσι ώστε να μει
ωθεί δραστικά η πιθανότητα να βρεθεί σε ένα άτομο ταυτόχρονα ο ιός της γρίπης των
πτηνών και του ανθρώπου. Αυτό είναι που φοβάται η διεθνής επιστημονική κοινότητα
και όχι τόσο η μολυσματικότητα του στελέχους των πτηνών. Στο παρελθόν υπήρξαν
σποραδικά μολύνσεις ανθρώπων από οικόσιτα πτηνά οφειλόμενα σε στελέχη του ιού
της γρίπης Η7Ν7 και Η5ΝΊ (υψηλής λοιμογόνου δύναμης) και Η9Ν2 (χαμηλής λοιμογόνου δύναμης) στην Ευρώπη και στην Ασία. Θα πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι και
σε αυτή την περίπτωση, από τα δεδομένα της Ασίας, η μετάδοση του ιού είναι πολύ
δύσκολη και αφορά τους επιβεβλημένα διαβιούντες πλησίον των μολυσμένων πτηνών,
όπως εκτροφείς, κτηνιάτρους κ.α., δίχως να έχει επιβεβαιωθεί η μετάδοση της νόσου
από την κατανάλωση τροφών. Εδώ και 7 χρόνια από την έναρξη των περιστατικών στην
Ασία, έχουν θανατωθεί 150 εκατομμύρια πτηνά και έχουν αποβιώσει περισσότεροι από
120 άνθρωποι. Ωστόσο στελέχη του επικίνδυνου ιού απομονώθηκαν μόνο σε νεκρά η
ημιθανή άγρια πτηνά που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν τα οποία φαίνεται ότι μολύνθηκαν, από τα οικόσιτα.
Τα περισσότερα αποδημητικά πτηνά διαθέτουν αντισώματα για τα περισσότερα
στελέχη του ιού. Όταν, όμως, νέος ιός τρυπώσει σε πτηνοτροφείο μεταδίδεται με την
ταχύτητα της φωτιάς από πτηνό σε πτηνό. Σε κάθε νέο κρούσμα, ο ιός υφίσταται κάποια
μετάλλαξη. Ο μεταλλαγμένος ιός μπορεί να μολύνει τα αποδημητικά πτηνά, που σταθ
μεύουν για να ξαποστάσουν σε ορυζώνες ή λίμνες, τις οποίες χρησιμοποιούν τα οικόσι
τα πτηνά. Αλλά και τότε, η διάδοση του φονικού ιού θα περιοριστεί διότι προφανώς τα
ημιθανή αποδημητικά πτηνά δεν μπορούν να πετάξουν μακριά. Ίσως αυτό εξηγεί την
παράδοξη πορεία του ιού σήμερα.
Μια άλλη οδός μετάδοσης είναι η εμπορία νεοσσών. Στη Νιγηρία, λόγου χάρη, όπου
εμφανίστηκε το Η5Ν1 γινόταν εισαγωγή νεοσσών από Κίνα και Τουρκία, χώρες που
είχαν ήδη πληγεί από τη γρίπη. Μαζικοί θάνατοι άγριων πτηνών παρατηρήθηκαν σε
Αζερμπαϊτζάν και Γερμανία, ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και στην
Ελλάδα βρέθηκαν μολυσμένοι, κυρίως, νεκροί κύκνοι. Ωστόσο, υδρόβια πτηνά που
ζουν στα ίδια ενδιαιτήματα παραμένουν υγιή.
Οι αρχές στο Χονγκ Κονγκ, την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα, την Αυστραλία και τη Νέα
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Ζηλανδία εξέτασαν χιλιάδες αποδημητικά πτηνά την τελευταία διετία και δε διαπίστω
σαν ούτε μια μόλυνση. Από την άλλη, λοιμωξιολόγοι από την Ασία και την Κίνα εξέτασαν
δείγματα από 13 χιλιάδες αγριόπαπιες στους βάλτους του Χονγκ Κονγκ και της ανατο
λικής Κίνας και 51 χιλιάδες πάπιες σε κινέζικες αγορές. Όπως διαπιστώθηκε πάπιες που
έμοιαζαν υγιείς μετέδιδαν ιό, φονικό για τα οικόσιτα πτηνά. Άλλωστε, τα στελέχη του
Η5Ν1 απέκτησαν τόσο σαφή τοπικά χαρακτηριστικά ώστε οι ερευνητές θεωρούν ότι η
μετάδοση γίνεται μεταξύ οικόσιτων πτηνών- από πτηνοτροφείο σε πτηνοτροφείο- και
όχι από τα άγρια πτηνά.
Με δεδομένα ότι:
1. Μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί μετάδοση ιού της γρίπης των πουλερικών από
άγρια πτηνά στον άνθρωπο
2. Εδώ και δεκαετίες υπάρχουν στελέχη του ιού στα άγρια πτηνά
3. Σ ε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το 15% των υδρόβιων και παρυδάτιων πτηνών κα
θώς και το 2% των υπολοίπων είναι φορείς στελεχών ιού της γρίπης
4. Ο ιός δεν επιβιώνει σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 70 °C (κατά το μαγείρεμα)
5. Δεν έχει απομονωθεί στέλεχος ΗΡΑΙ σε εύρωστα άγρια πτηνά (εκτός από μια περί
πτωση το 1961 στην Ν. Αφρική)
Δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή για μετάδοση ιού της γρίπης από τα
άγρια πτηνά στον άνθρωπο. Αν οποιοσδήποτε κυνηγός βρει νεκρό, ή ημιθανές, ή ανή
μπορο να πετάξει άγριο πτηνό παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει με τις κατά τόπους
Δ/νσεις Κτηνιατρικής.
Για την αποτροπή εμφάνισης στελέχους ΗΡΑΙ ιού σε οικόσιτα πτηνά συστήνεται:
- Η αποφυγή επαφής οικόσιτων και άγριων πτηνών (στο φυσικό περιβάλλον, σε υπαί
θριες αγορές κ.λπ.)
- Η τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής από τους κυνηγούς (σχολαστικό πλύσιμο χε
ριών μετά το χειρισμό των θηραμάτων όπως οφείλουν να κάνουν πάντα)
- Η αποφυγή επισκέψεων σε ορνιθοτροφεία, εκτροφεία θηραμάτων και σε χώρους που
διαβιούν οικόσιτα πουλερικά (πάπιες, χήνες, κότες) από άτομα που έχουν επισκεφτεί
πρόσφατα υγροτόπους στους οποίους έχουν εντοπιστεί κρούσματα θανάτων άγριων
πτηνών.

11.

Κυνηγετικά όπλα
ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ
Δασολόγου Θηραματολόγου, Μηχανολόγου
11.1. Ιστορική αναδρομή στα κυνηγετικά όιιλα
Τα σημερινά κυνηγετικά όπλα είναι στην ουσία απόγονοι του αρκεβούζιου του 14°“
αιώνα μ.Χ., το οποίο ήταν εμπροσθογεμές και λειτουργούσε με φυτίλι. Το φυτίλι άναβε
και ενεργοποιούσε την πυρίτιδα μέσω ενός μηχανισμού σκανδάλης. Τα όπλα αυτά αποτέλεσαντην εποχή εκείνη μια επανάσταση σε σχέση με τα προηγούμενα. Ονομάστηκαν
διεθνώς Matchlock (Εικ. 1.1) και δεν είχαν τη δυνατότητα βολής σε κινητό στόχο, λόγω
της πολύ αργής πυροδότησης. Ωστόσο στον ακίνητο στόχο, δηλ. στα μεγάλα θηρά
ματα μετά από προσεκτική και αθόρυβη προσέγγιση, ήταν αποτελεσματικά. Γύρω στα
1520 εμφανίστηκε, το όπλο με τσακμακόπετρα στο οποίο η πυροδότηση γινόταν με
περιστροφικό πυρολιθικό μηχανισμό, στιγμιαία. Το όπλο αυτό ονομάστηκε Wheellock
και απόκτησε χιλιάδες θιασώτες κυνηγούς σ'όλη την Ευρώπη, αφού η στιγμιαία εκπυρσοκρότηση έδινε τη δυνατότητα βολών σε κινητούς στόχους. Ακολούθησε το όπλο με
κοινό πυρολιθικό μηχανισμό, γνωστό ως
Flintlock, και στη συνέχεια εμφανίστηκε
το όπλο με καψύλλιο που γύρω στα 1825
αρχίζει να παράγεται μαζικά.
Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα αποτελεί
την περίοδο με την ταχύτερη εξέλιξη στην
τεχνολογία των κυνηγετικών όπλων. Την
περίοδο αυτή κατασκευάζονται δίκανα
πλαγιόκανα ή αλληλεπίθετα, με μετάβαση
από τα εμπροσθογεμή στα οπισθογεμή,
από τις δαμασκηνές κάνες στις χαλύβδινες
και από τα εξώσφυρα (με έξω τα κοκκάρια)
στα εσώσφυρα (με εσωτερικά κοκκάρια).
Στα τέλη του 19ου αιώνα κατασκευάζονται
στην Αμερική τα πρώτα επαναληπτικά
(Χράπα χρούπα, με κινητό ουραίο και
Lever action) και με την ανατολή του 20ου
αιώνα τα πρώτα ημιαυτόματα. Κατά τη
διάρκεια του 20ου αιώνα δεν έχουν γίνει
σημαντικές αλλαγές ως προς τη φιλοσοφία
και τις αρχές λειτουργίας των πυροβόλων
κυνηγετικών όπλων. Εχουν γίνει όμως πολύ
σημαντικές επιμέρους βελτιώσεις, με απο-

Εικ. 1.4. Πυροδότηση με καψΰλιο

Εικ. 1.5. Εξώσφυρο δίκανο

Εικ. 1.3. Flintlock

Εικ. 1.6. Εσώσφυρο δίκανο

τέλεσμα σήμερα τα κυνηγετικά όπλα να αποτελούν τέλεια μηχανήματα από πλευράς
εργονομίας και ασφάλειας του χρήστη.

11.2. Γενική περιγραφή του κυνηγετικού όπλου
11.2.1. Ο ρισμός
Πυροβόλα λέγονται τα όπλα, στα οποία η προώθηση του βλήματος γίνεται με την
παραγόμενη ενέργεια από την καύση της πυρίτιδας. Είναι δηλαδή «μηχανές εσωτερικής
καύσεως», οι οποίες μετατρέπουν την παραγόμενη θερμότητα από την καύση της πυρί
τιδας σε κινητική ενέργεια, η οποία αποδιδόμενη στο βλήμα ή στα σκάγια της γόμωσης,
θα τα στείλει από το όπλο μέχρι το σώμα του θηράματος, για να το καταβάλουν.
Κυνηγετικό όπλο είναι το επωμιζόμενο πυροβόλο τυφέκιο, με μη πτυσσόμενο κοντάκι, που έχει μήκος κάνης τουλάχιστον πενήντα (50) εκ. και συνολικό μήκος τουλάχιστον
ενός (1) μέτρου και έχει το εσωτερικό της κάνης λείο*.

11.2.2. Τύποι λειόκανων όπλων
Τα λειόκανα όπλα διακρίνονται, ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης της κάνης με τη
(*) Κυνηγετικά όπλα υπάρχουν και με το εσωτερικό της κάνης ραβδωτό. Η χρήση τους όμως για
κυνήγι δεν επιτρέπεται προς το παρόν από την Ελληνική νομοθεσία, γι αυτό δεν αναφερθούμε σ'
αυτά στο παρόν.
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βάση τους, σε δύο κατηγορίες: Τα
αρθρωτά και τις καραμπίνες.
Αρθρω τά είναι εκείνα που η
κάνη (ή οι κάνες) συνδέεται με
τη βάση δια μέσου ενός πείρου
(άρθρωση) και, περιστρεφόμενη
γύρω απ'αυτόν, οπλίζει τον μηχανι
σμό πυροδότησης και ταυτόχρονα
δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη
να γεμίσει το όπλο με φυσίγγια τα
οποία τοποθετούνται «με το χέρι»
απ'ευθείας στη θαλάμη.

7α αρθρωτά όπλα διακρίνονται σε:
> Μ ονόκανα: Είναι αυτά που
φέρουν μία κάνη

Εικ. 2.1 Γέμισμα αρθρωτού μετοχέρι

Εικ. 2.2 Μονόκανο

► Δίκανα: Είναι αυτά που φέρουν δύο κάνες και διακρίνονται σε:
►►Πλαγιόκανα: Κάνες τοποθετημένες η μια δίπλα στην άλλη (Εικ. 2.3).

Εικ. 2.3 Πλαγιόκανο δίκανο

» Αλληλεπίθετα. Κάνες τοποθετημένες η μια επάνω στην άλλη. Συνήθως τα αποκαλούμε με τον αντίστοιχο γαλλικό όρο, ως « Σουπερποζέ» (Εικ. 2.4).

Εικ. 2.4 Αλληλεπίθετο δίκανο ή Σουπερποζέ
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Καραμττίνες είναι τα όπλα εκείνα που η κάνη τους είναι «φυτεμένη» στη βάση, ακλό
νητη, και τα φυσίγγια τοποθετούνται πρώτα στην αποθήκη και, ακολούθως, ένας ειδι
κός μηχανισμός αφενός τα προωθεί στη θαλάμη και αφετέρου οπλίζει τον μηχανισμό
πυροδότησης. Οι καραμπίνες διακρίνονται σε:
► Επαναληπτικές: Είναι αυτές που μετά από κάθε βολή, ο μηχανισμός προώθησης
του φυσιγγίου από την αποθήκη στη θαλάμη, καθώς και ο μηχανισμός εξώλκευσης
του κάλυκα και όπλισης του πυροδοτικού μηχανισμού λειτουργούν χειρωνακτικά
από τον χειριστή. Σ'αυτή την κατηγορία ανήκουν:
►►Οι καραμπίνες με μοχλό οπλίσεωςτον ξυστό. Αποκαλούνται και χράπα χρούπα ή
pump action (Εικ. 2.5).

Ε ικ . 2.5 Καραμπίνες "χράπα-χρούπα"

►►Οι καραμπίνες με κινητό ουραίο ή bolt action, (Εικ. 2.6).

Εικ. 2 .6 Καραμπίνα με κινητό ουραίο

►► Οι καραμπίνες με μοχλό οπλίσεως τον υποφυλακτήρα της σκανδάλης ή lever
action (Εικ. 2.7)

Εικ. 2.7 Lever action

► Ημιαυτόματες ή αυτογεμείς: Είναι αυτές που μετά από κάθε βολή, ο μηχανισμός
προώθησης του φυσιγγίου από την αποθήκη στη θαλάμη και ο μηχανισμός εξώ λ
κευσης του κάλυκα και όπλισης του πυροδοτικού μηχανισμού λειτουργούν αυτόμα
τα, εκμεταλλευόμενοι την ενέργεια που παράγεται από την καύση της πυρίτιδας, και
με κάθε τράβηγμα της σκανδάλης πυροδοτούν μόνον ένα φυσίγγιο (Εικ. 2.8).

Ε ικ . 2.8 Καραμπίνες ημιαυτόματες
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11.2.3. Κύρια σημεία του κυνηγετικού όπλου - περιγραφή

Εικ . 2 .9 Κύρια σημεία του όπλου: 1. Μεγάλη κλίση, 2. Μικρή κλίση, 3. Μοχλός ανοίγματος (πεταλούδα),

4. Ασφάλεια, 5. Πρσσωμίδα, 6. Κοντάκι, 7. Μ ήκος κοντακίου, 8. Σκανδάλη, 9. Υποφυλακτήρας της
σκανδάλης, 10. Βάση (μπάσκουλα), Τ Ί. Ξυστός (πάπια), 72. Κάνες, 13. Υποστηρίγματα της ρίγας,
14. Στόμιο της κάνης, 15. Ρίγα, 16. Στόχαστρο

> Κοντάκι. Στο πίσω μέρος του όπλου βρίσκεται το κοντάκι με το οποίο ο κυνηγός

επωμίζει το όπλο, ώστε οι κάνες του όπλου να ευθυγραμμιστούν με το στόχο. Το
κοντάκι κατασκευάζεται από ξύλο, συνήθως καρυδιάς και σπανιότερα οξυάς, σε
φθηνές κατασκευές, ή από συνθετική ύλη (πλαστικό). Στο πίσω μέρος φέρει κατάλ
ληλα διαμορφωμένη προσθήκη, την προσωμίδα (πέλμα), η οποία έχει δύο ρόλους:
Αφενός την απορρόφηση μέρους της ανάκρουσης λόγω της ελαστικής της κατα
σκευής και αφετέρου την καλή πρόσφυση του κοντακιού στον ώμο του κυνηγού
με την κατάλληλη διαμόρφωση της επιφάνειάς της. Το κοντάκι στο πρόσθιο τμήμα
του και στην επιφάνεια την οποία αγκαλιάζει η παλάμη του κυνηγού, φέρει πυκνή ή
αραιή χάραξη, τη λεγάμενη «ψάθα», η οποία σταθεροποιεί το χέρι του κυνηγού στη
σωστή θέση τη στιγμή της βολής.
Τα κοντάκια, ως προς τη μορφή τους και τη θέση που τοποθετείται η παλάμη του σκο
πευτή επ'αυτών, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
►►Αγγλικού τύπου (αγγλέ), τα οποία προορίζονται για δισκάνδαλα όπλα, ώστε κατά
την μετακίνηση του δείκτη από τη μια σκανδάλη στην άλλη, η παλάμη να γλιστρά
προς τα πίσω χωρίς πρόβλημα.
►►Π ιστολοειδή (πιστολά), τα οποία προορίζονται για μονοσκάνδαλα όπλα και προ
σφέρουν στον σκοπευτή καλύτερη αίσθηση πρόσφυσης απ'ότι τα προηγούμενα.
►► Η μιπιστολοειδή (ντεμιπιστολέ), τα οποία αποτελούν μια ενδιάμεση κατηγορία
των δύο προηγουμένων, συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά
τους.

Ε ικ . 2 .1 0 Τύποι κοντακιών

Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες κοντακιών που χρησιμοποιούνται σε πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις, όπως τα «μόντε κάρλο» που χρησιμοποιούνται στα όπλα του τραπ,
τα Βαυαρικά που χρησιμοποιούνται σε όπλα για μεγάλο θήραμα, τα «λαιμός κύκνου»,
κ.ά.
Το πιο σπουδαίο όμως στοιχείο που πρέπει να γνωρίζει ο σκοπευτής ή ο κυνηγός,
είναι ότι στα λειόκανα όπλα το ρόλο του κλεισιοσκοπίου τον έχει το κοντάκι. Πρέπει
ί
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δηλ. οι διαστάσεις του να είναι τέτοιες που να ταιριάζει απόλυτα στον χρήστη, ώστε
μόλις επωμίσει και η προσωμίδα «φωλιάσει» στην κλείδωση του ώμου και το ζυγωμα
τικό του προσώπου «καθήσει» πάνω στη ράχη του κοντακιού, η κόρη του ματιού του
να βρίσκεται σε μια ευθεία που ορίζεται από την ακή του στοχάστρου και το σημείο
που βρίσκεται 5 mm ψηλότερα από την αρχή της ρίγας, δηλ. αμέσως μπροστά από τη
βάση.
Το κοντάκι καθορίζεται από τις εξής τέσσερις βασικές διαστάσεις:
►► Τη μεγάλη κλίση: Είναι η κατακόρυφη απόσταση από τη νοητή προέκταση της
ρίγας μέχρι την πάνω άκρη της προσωμίδας.
►► Τη μικρή κλίση: Είναι η κατακόρυφη απόσταση από τη νοητή προέκταση της
ρίγας μέχρι τη μπροστά πάνω άκρη της ράχης του κοντακιού.
►► Την παρέκκλιση: Είναι η οριζόντια απόσταση από το κατακόρυφο επίπεδο που
τέμνει το όπλο, χωρίζοντάς το σε δύο απόλυτα συμμετρικά τμήματα, μέχρι το κέ
ντρο της πάνω άκρης της προσωμίδας. Για τους δεξιόχειρες αυτή η παρέκκλιση είναι
προς τα δεξιά και λέγεται cast o ff και για τους αριστερόχειρες προς τ' αριστερά και
λέγεται cast on.
►► Το μή κος: Είναι η απόσταση από τη σκανδάλη (την πρώτη όταν πρόκειται για
δισκάνδαλο όπλο) μέχρι το κέντρο της προσωμίδας.
► Βάση: Αμέσως μπροστά από το κοντάκι βρίσκεται η βάση του όπλου, η οποία έχει
σκοπό να στεγάσει τον μηχανισμό πυροδότησης (σκανδάλη, σχαστηρία, σφύρα,
επικρουστήρες, οπλιστήρες κ.ά.) όσον αφορά στα αρθρωτά όπλα ή τους μηχανι
σμούς προώθησης του φυσιγγίου από την αποθήκη στη θαλάμη, εξώ λκευσης του
κάλυκα και πυροδότησης, όσον αφορά στις καραμπίνες. Πάνω στη βάση βρίσκεται
προσαρτημένη η σκανδάλη, προστατευμένη από τον υποφυλακτήρα της, καθώς και
η ασφάλεια, η οποία διαφέρει από κατασκευαστή σε κατασκευαστή.
►►Μηχανισμός πυροδότησης

Εικ. 2.11 Μηχανισμός πυροδότησης σε αλληλεπίθετο δίκανο

■ Τα μέρη
1. Η σκανδάλη
• Είναι ο μοχλός με τον οποίο ο κυνηγός ενεργοποιεί την πυροδότηση του φυσιγ
γίου, τραβώντας τον με τον δείκτη (δάκτυλο). Η σκανδάλη εδράζεται στο κάτω
μέρος της βάσης και προστατεύεται από τον υποφυλακτήρα της, έτσι ώστε να
αποφεύγονται τυχαίες εκπυρσοκροτήσεις.
• Όλα τα όπλα με μία κάνη (αρθρωτά ή καραμπίνες) φέρουν μία σκανδάλη. Τα δίκανα μπορεί να φέρουν και δύο (μία για κάθε κάνη)
• Η σκανδάλη κατασκευάζεται με ιδιαίτερες προδιαγραφές. Στα λειόκανα όπλα το
τράβηγμά της πρέπει να είναι «ξερό», χωρίς καθόλου κενά, και να δίνει την αίσθη
ση ενός γυαλιού που σπάει.
• Πολύ σημαντική είναι η ρύθμιση του βάρους της, δηλ. της δύναμης σε kg που
χρειάζεται να ασκηθεί για να ενεργοποιηθεί. Το βάρος αυτό πρέπει να κυμαίνεται
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από 1,5 kg για την πρώτη και 1,7 kg για τη δεύτερη σκανδάλη μέχρι 3,5 kg το μέ
γιστο. Πιο ελαφριά σκανδάλη είναι επικίνδυνη, διότι μπορεί να εκπυρσοκροτήσει
με το παραμικρό άγγιγμα, ενώ πιο βαριά είναι δύσχρηστη διότι η προσπάθεια που
καταβάλει ο δείκτης του χειριστή επηρεάζει τη σκόπευση.
2. Η σχαστηρία. Είναι ο μοχλός ο οποίος ασφαλίζει τη σφύρα στην οπλισμένη θέση
και με το τράβηγμα της σκανδάλης την απασφαλίζει και καθιστά δυνατή την πυ
ροδότηση. Βρίσκεται στο εσωτερικό της βάσης.
3. Η σφύρα
• Είναι ένα κομμάτι συμπαγές ατσάλι το οποίο, περιστρεφόμενο σε ειδική άρθρω
ση (πείρο) και ωθούμενο από τη δύναμη ελατηρίου σπειροειδούς ή σχήματος V,
χτυπά τον επικρουστήρα.
• Σ ε ορισμένα πλαγιόκανα, συνήθως παλαιότερης τεχνολογίας, οι σφύρες (κοκόρια)
ήταν τοποθετη μένες εξωτερικά στα πλάγια της βάσης. Τα όπλα αυτά ονομάζονται
εξώσφυρα.
4. Ο επικρουστήρας. Αυτόνομος ή ενσωματωμένος στη σφύρα, είναι η γνωστή
«βελόνα» η οποία μεταδίδει το χτύπημα της σφύρας στο καψύλι του φυσιγγίου.
■ Η λειτουργία
Κατά την όπλιση, οι οπλιστήρες στα αρθρωτά όπλα
ή το κλείστρο στις καραμπίνες μετακινούν προς τα
πίσω τη σφύρα μέχρις ότου η αιχμηρή άκρη της σχαστηρίας εισχωρήσει στην ειδική εγκοπή και την ασφα
λίσει. Στη φάση αυτή το ελατήριο συσπειρώνεται και
αποθηκεύει μηχανική ενέργεια. Με το τράβηγμα της
σκανδάλης περιστρέφεται η σχαστηρία, απελευθερώj- .
,
,
,
Εικ. 2.12 Πυροδοτικοί; μηχανισμός
νει τη σφυρά και η αποδιδομενη σ αυτήν ενεργεια του
Λ
ελατηρίου την κινεί ταχύτατα και περιστροφικά προς τον επικρουστήρα. Η κρούση αυτή
μεταφέρεται στο καψύλιο, το οποίο προκαλεί και την πυροδότηση του φυσιγγίου.
►► Η γέμιση
• Αρθρωτά. Στα αρθρωτά όπλα η γέμιση δηλ. η τοποθέτηση φυσιγγίων στη θαλά
μη γίνεται «με το χέρι».
• Καραμπίνες. Στις καραμπίνες το πρώτο φυσίγγι τοποθετείται στη θαλάμη και τα
δύο άλλα στη αποθήκη πυρομαχικών. Μετά την πρώτη βολή, στις μεν ημιαυτόμα
τες η απόρριψη του άδειου κάλυκα και το πέρασμα του επόμενου φυσιγγίου από
την αποθήκη στη θαλάμη γίνεται αυτόματα, στις δε επαναληπτικές η διαδικασία
αυτή γίνεται με κίνηση του μοχλού οπλίσεως από τον χειριστή.
►► Το κλείδωμα β ά σ η ς και κάνης. Το κλείδωμα μεταξύ κάνης και βάσης είναι πολύ ση
μαντικό, διότι είναι αυτό που προσδίδει στιβαρότητα στο όπλο σαν κατασκευή και
δεν θα επιτρέψει τη διαφυγή αερίων προς τα πίσω κατά την εκπυρσοκρότηση.
• Αρθρωτά. Στα αρθρωτά όπλα το κλείδωμα αυτό γίνεται με τα λεγάμενα «κλειδιά»
και το άνοιγμα με τη βοήθεια της «πεταλούδας», την οποία ο χειριστής κινεί περι
στροφικά με τον αντίχειρα. Η περιστροφική κίνηση της κάνης ή των κανών γύρω
από το κεντρικό πείρο (άρθρωση), χωρίς να λύνεται το όπλο, επιτυγχάνεται δε με
τη βοήθεια του ξυστού.
• Καραμπίνες. Στις καραμπίνες το κλείδωμα γίνεται με το κλείστρο, το οποίο όταν
«κλείσει», αγκιστρώνεται στην «ουρά» της κάνης με ένα ειδικά κατασκευασμένο
«κλειδί». Το κλειδί «ξεκλειδώνεται» με το τράβηγμα του μοχλού οπλίσεως που
ανοίγει το κλείστρο.
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►► Οι εξω λκείς. Εξωλκέας είναι ο μηχανισμός με τον οποίο βγαίνει από τη θαλάμη ο
άδειος κάλυκας.
• Αρθρωτά. Στα μονόκανα και στα δίκανα οι εξωλκείς είναι δύο ειδών:
►Ν Απλοί. Αυτοί με το άνοιγμα του όπλου εξάγουν ελαφρώς τον κάλυκα από τη
θαλάμη και ο χειριστής τον τραβά ακολούθως με το χέρι του.
►Μ Αυτόματοι. Αυτοί με το άνοιγμα του όπλου εκτινάσσουν τον κάλυκα βίαια έξω
από τη θαλάμη.
• Καραμπίνες. Στις καραμπίνες ο εξωλκέας είναι τοποθετημένος πάνω στο κλεί
στρο και στο εμπρόσθιο τμήμα αυτού, οπότε κινούμενο αυτό προς τα πίσω,
τραβά τον άδειο κάλυκα από τη θαλάμη και τον απορρίπτει έξω από τη βάση του
όπλου (πλάγια).
►► Η ασφάλεια. Η ασφάλεια των κυνηγετικών όπλων είναι ένα κομβίο τοποθετημένο
στη βάση του όπλου και, πιο συγκεκριμένα, στα μεν αρθρωτά είναι συνήθως πίσω
από την πεταλούδα, στις δε καραμπίνες στον υποφυλακτήρα της σκανδάλης.
►Ν Προσοχή! Η ασφάλεια των περισσότερων όπλων (χαμηλής και μεσαίας ποι
ότητας) ασφαλίζει μόνο τη σκανδάλη και όχι τις σφύρες και έτσι το όπλο μπορεί
να εκπυρσοκροτήσει με ένα δυνατό χτύπημα. Το πραγματικά ασφαλές όπλο είναι
αυτό, που όχι μόνο είναι «άδειο» αλλά είναι και «ανοιχτό» («σπασμένο» αν είναι
αρθρωτό ή με πίσω το κλείστρο αν είναι καραμπίνα).
► Κάνη (ες).
►►Γενικά χαρακτηριστικά.
Μπροστά από την βάση και προσαρτημένη σ' αυτή βρίσκεται η κάνη (ή οι κάνες
αν πρόκειται για δίκανο), η οποία στα μεν αρθρωτά προσαρτάται στη βάση με τη
βοήθεια ειδικών κατασκευών, των λεγάμενων «κλειδιών», στις δε καραμπίνες είναι
φυτεμένη στο πάνω μέρος της βάσης και στερεώνεται με ειδικό δακτύλιο, που είναι
συγκολλημένος σ'αυτή (την κάνη) και αγκαλιάζει περιμετρικά την σωληνωτή απο
θήκη, στης οποίας το άκρο βιδώνεται περικόχλιο που την σταθεροποιεί.
►Ν Ρόλος της κάνης είναι να οδηγήσει το βλήμα ή τα σκάγια στα πρώτα εκατοστά
της διαδρομής τους και να τους προσδώσει ευθεία πορεία προς το στόχο.
►Ν Είναι κατασκευασμένες από ειδικούς χάλυβες, συνήθως νικελιοχρωμιομολυβδαινιούχους, και σε πολλά όπλα έχουν εσωτερικά επίστρωση χρωμίου για προ
στασία από τη διάβρωση.
►H Στα λειόκαννα όπλα του εμπορίου το μήκος των κανών κυμαίνεται από 51 έως
91 (ΐΓη.Ταόπλαμε μήκος κάνης 51 -6 1 cm προορίζονται για κυνήγι δάσους (μπε
κάτσα, αγριόχοιρος), αυτά με 66 - 71 cm για γενική χρήση και αυτά με 76 - 91 cm
για κυνήγι με καρτέρι (φάσσα, υδρόβια, τσίχλες, κ.ά.)
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Εικ. 2 .13 Η κάνη

►►To εσωτερικό (το κοίλο). Σύμφωνα με την εικ 2.13 στο εσωτερικό της κάνης δια
κρίνουμε:
1. Τη θαλάμη που είναι ο χώρος όπου τοποθετείται το φυσίγγιο. Το μήκος της
είναι 65 mm (2ΊΔ " ) ή 70 mm (23Λ ") για τα απλά όπλα και 76 mm (3 ") για τα όπλα
magnum. Σήμερα υπάρχουν και θαλάμες 89 mm (31/2"), στα λεγόμενα «souper
magnum» όπλα. Τα magnum και souper magnum όπλα χρησιμοποιούν φυσίγγια
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που στο ίδιο διαμέτρημα φέρουν γομώσεις με μεγαλύτερο βάρος πυρίτιδας και
σκαγίων και μπορούν να έχουν αποτελέσματα σε αποστάσεις οριακές για τα απλά
όπλα.
2. Τ ο ν κ ώ ν ο σ υ ν α ρ μ ο γ ή ς . Είναι ο κώνος ο οποίος αποτελεί τη μετάβαση από τη
θαλάμη στον «αυλό» (κυρίως κάνη). Ο κώνος συναρμογής συντελεί ώστε κατά
την πυροδότηση του φυσιγγίου τα χείλη του κάλυκα να ξεδιπλωθούν έτσι, ώστε
τα σκάγια να περάσουν ομαλά από το φυσίγγιο στον αυλό και να μην υπάρξει
διαφυγή αερίων μπροστά απ'αυτά.
3. Τ ο ν α υ λ ό . Αυτός αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κοίλου της κάνης και έχει
σχήμα κατά κανόνα κυλινδρικό.
4. Τ ο τ σ ο κ ( σ ύ σ φ ι ξ η ) . Στα τελευταία 5 cm της κάνης υπάρχει μια κωνική διαμόρφω
ση του κοίλου της κάνης, η οποία καταλήγει πάλι σε κυλινδρικό σχήμα λίγο πριν
το στόμιο και η οποία στενεύει τη διάμετρο του κοίλου από 0,1 έως 1,2 mm. Η δι
αμόρφωση αυτή γίνεται για να προσδώσει στα σκάγια πιο στενόμακρη δέσμη με
αποτέλεσμα μεγαλύτερη συγκέντρωση στο στόχο και άρα μεγαλύτερο ωφέλιμο
βεληνεκές.
► Στον πίνακα 2 .7 και στην εικ. 2.14 γίνεται κατανοητός ο ρόλος του τσοκαρίσματος της
κάνης στη βλητική της απόδοση.
Π ίνα κα ς 2.1 Βλητική απόδοση των κυριότερωντσοκαρισμάτων στο διαμέτρημα Cal. 72

Ονομασία τσοκ

Διαφορά διαμέτρων
αυλού - στομίου (mm)

Συνήθεις
ενδείξεις

Βλητικές
αποδόσεις*

Κύλινδρος

0

Cyl ή *****

40%

Βελτιωμένος
κύλινδρος ή 1/4

0,1 - 0,3

Imp. Cyl. ή ****

50%

Ντεμίτσοκ ή 1/2

0,4 - 0,6

Mod ή ***

60%

3/4

0,7 - 0,8

Imp. Mod ή **

65%

Φ ούλτσοκ

1

Full ή *

70%

* Β λη τική α π ό δ ο σ η είνα ι το π ο σ ο σ τ ό τω ν σ κα γιώ ν π ο υ θα μπ ει μ έσ α σ ε κύ κλο δ ια μ έτρ ο υ 76 cm
μετά από β ο λή μ ε γό μ ω σ η 32 gr σ κα γιώ ν No 5 ή 3 σ ε α π ό στα σ η 36 m.

36m

32m

23m

Κύκλος διαμέ
τρου 76cm
Εικ. 2 .14 Αποστάσεις που επιτυγχάνονται οι ίδιες βλητικές αποδόσεις με τρία διαφορετικά τσοκαρίσματα.
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• Προτεινόμενη χρήση τσοκαρισμάτων:
►Μ Κύλινδρος ή βελτιωμένος κύλινδρος σε κυνήγι δάσους
►Η Ντεμί τσόκ έως φουλ τσοκ σε ανοιχτά πεδία
►Ν % ή φουλ τσοκ σε κυνήγι βάλτου
• Χρήσιμες πληροφορίες για τα τσοκαρίσματα:
►Μ Στα πλαγιόκανα δίκανα συνήθως η δεξιά κάνη, που αντιστοιχεί στην πρώτη
σκανδάλη, φέρει πιο ανοιχτά τσόκ από την αριστερή. Στα αλληλεπίθετα (σου
περποζέ) συνήθως η κάτω κάνη, που αντιστοιχεί στην πρώτη σκανδάλη, φέρει το
πιο ανοιχτό τσοκ. Ετσι πάντα η κάνη που αντιστοιχεί στη δεύτερη σκανδάλη έχει
μεγαλύτερο ωφέλιμο βεληνεκές.
►Η Εξειδικευμένοι οπλουργοί μπορούν να ρυθμίσουν (ανοίξουν) τα τσοκ ενός
όπλου, αρκεί οι κάνες να μην είναι εσωτερικά χρωμιωμένες.
►Μ Στην αγορά διατίθενται και όπλα με εναλλάξιμα (βιδωτά) τσοκ, εσωτερικά ή
εξωτερικά.
►►Το εξωτερικό
5. Οι εξωλκείς. Πάνω στην κάνη ή κάνες βρίσκονται προσαρτημένοι οι εξωλκείς,
μόνο στα αρθρωτά όπλα, των οποίων η λειτουργία περιγράφηκε παραπάνω.
6. Τα κλειδιά. Πάνω στην κάνη (ες) των όπλων βρίσκονται και τα κλειδιά με τα οποία
«κλειδώνει» η κάνη με τη βάση στα αρθρωτά ή η κάνη με το κλείστρο στις καρα
μπίνες. Η λειτουργία τους περιγράφηκε παραπάνω.
7. Τα σκοπευτικά όργανα
• Η ρίγα. Στο επάνω μέρος της κάνης των μονόκανων, των αλληλεπίθετων δίκανων
και των καραμπινών βρίσκεται συνήθως η ρίγα, που υποβοηθά την σκόπευση,
προσφέροντας καλύτερο οπτικό πεδίο. Στα πλαγιόκανα δίκανα η ρίγα βρίσκεται
μεταξύ των δύο κανών.
® Το στόχαστρο. Στο εμπρόσθιο μέρος της ρίγας, κοντά στο στόμιο, είναι τοποθε
τημένο το στόχαστρο, το οποίο βοηθά τον σκοπευτή να ευθυγραμμίσει την κάνη
του όπλου προς τον στόχο.
• Σκοπευτικά ραβδωτού. Υπάρχουν όπλα τα οποία είναι κατασκευασμένα για να
βάλουν μονόβολα και οι κάνες τους είναι κατασκευασμένες με προδιαγραφές
ειδικές για τον σκοπό αυτό. Στις κάνες αυτές δεν υπάρχει η κλασική ρίγα, αλλά
έχουν τοποθετηθεί από τους κατασκευαστές μεταλλικά σκοπευτικά όργανα ρα
βδωτού όπλουδηλ. στόχαστρο μπροστά και κλισιοσκόπιο πίσω. Οι κάνες αυτές
είναι γνωστές ως «slug».
► Ξυστός (πάπια). Αυτός είναι το ξύλινο ή πλαστικό τμήμα του όπλου, που βρίσκεται
προσαρτημένο με ποικίλους τρόπους στο κάτω μέρος της κάνης ή των κανών και
έχει το ρόλο να προσφέρει λαβή στο σκοπευτή, βοηθώντας τον να κατευθύνει το
όπλο προς το στόχο. Ο ξυστός φέρει χάραξη ψάθας στα σημεία που τον αγκαλιάζει
το χέρι του σκοπευτή, προσφέροντας έτσι καλύτερη πρόσφυση.

11.3. Διαμετρήματα
Διαμέτρημα είναι η εσωτερική διάμετρος της κάνης και πιο συγκεκριμένα η διάμε
τρος του «αυλού». Το διαμέτρημα των λειόκανων πυροβόλων όπλων δεν μετριέται
με μετρικές μονάδες μήκους (mm), ούτε με αγγλοσαξωνικές (ίντσες). Μετριέται με το
λεγόμενο Cal. (Calibre: Καλίμπρ). Τα συνηθέστερα διαμετρήματα είναι τα: Cal. 1 2 ,1 6 ,2 0 ,
28,32 και 36. Υπάρχουν όμως και τα: Cal. 8 ,1 0 και 24 τα οποία είναι σπανιότερα. To Cal
36 στην Αμερική κυρίως, το αποκαλούν και 410, επειδή η διάμετρος του «αυλού» αυτού
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του διαμετρήματος είναι ίση με 0 ,4 1 0 ".
Για να καταλάβουμε τι σημαίνει Cal ας
δώσουμε ένα παράδειγμα: Cal 12 είναι η
διάμετρος μιας σφαίρας (μπάλας) από κα
θαρό μολύβι που ζυγίζει 1/12 της λίμπρας
(1 λίμπρα = 453,6 γρ) δηλ. 453,6:12 = 37,8
γρ. Μια σφαίρα από καθαρό μολύβι που
ζυγίζει 37,8 γρ περνάει ακριβώς από μια
κάνη δωδεκάρα. Όπως γίνεται αντιληπτό
το Cal 16 είναι στενότερο από το Cal 12,
το Cal 20 στενότερο από το Cal 16, κ.ο.κ.
Η βασική διαφορά μεταξύ των διαμετρη
μάτων είναι ότι τα μεγάλα έχουν δυνατότητα βολής βαρύτερων γομώσεων σε σκάγια,
απ' ότι τα μικρότερα. Και στα μικρά και στα μεγάλα διαμετρήματα, πάντως, υπάρχουν
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, πλεονέκτημα των μεγάλων διαμε
τρημάτων είναι οι καλές κατά κανόνα κατανομές που αποδίδουν οι κάνες τους, ενώ πλε
ονέκτημα των μικρότερων διαμετρημάτων είναι η ελαφρότερη κατασκευή των όπλων
και το μειωμένο λάκτισμα.

11.4. Πυρομαχικά
11.4.1. Τα φυσίγγια
65
6 5 on 6 7 5

ι ’.**TV*’*»·*%

*

·»■<*

Παραδοσιακό

Σύγχρονο

Εικ. 4.1 Παραδοσιακό και σύγχρονο φυσίγγιο με τα μέρη τους

► Περιγραφή. Το φυσίγγιο του λειόκανου (Εικ. 4.1) αποτελείται από:
1. Μία πλαστική ή χάρτινη θήκη.
2. Ένα κυλινδρικό μεταλλικό τμήμα, το «πυθμένιο», το οποίο καταλήγει σε πατούρα, ώστε να επιτυγχάνεται η εξώλκευση.
Το πυθμένιο και η θήκη μαζί αποτελούν τον «κάλυκα». Είναι το τμήμα του φυσιγ
γίου που απομένει στη θαλάμη του όπλου μετά τη βολή. Οι κάλυκες, ανεξαρτήτως
του διαμετρήματος, έχουν μήκος ανάλογο με τη θαλάμη για την οποία προορίζο
νται. Ετσι έχουμε κάλυκες μήκους από 65 έως 70 mm για κάνες με θαλάμη 70 mm
(2 % "), 76 mm για κάνες με θαλάμη 76 mm (3 " «magnum») και 89 mm για κάνες
με θαλάμη 89 mm ( 3V2" «souper magnum»).
Προσοχή: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φυσίγγια μικρότερου μήκους σε
μεγαλύτερη θαλάμη. Το αντίθετο απαγορεύεται. Υπάρχει κίνδυνος βλάβης του
όπλου ή ακόμη και ρίξηςτης κάνης. Για να αποφευχθούν τέτοια λάθη οι κατασκευ
αστές αναγράφουν επάνω στην κάνη το διαμέτρημα και το μήκος της θαλάμης
μαζί π.χ. Cal. 12 - 70 ή 12 - 2 % ".
3. Το καψύλι στο κέντρο του πυθμενίου, το οποίο χτυπά ο επικρουστήρας του
όπλου.
4. Το κλείσιμο, το οποίο γίνεται ή με ένα δισκοειδές χαρτονάκι πάχους 1 mm και
γύρισμα των χειλιών του κάλυκα (ρέλιασμα) ή με αστεροειδές θερμικό «δίπλωμα»
των χειλιών του κάλυκα.
5. Την πυρίτιδα, η οποία βρίσκεται σ'επαφή με το καψύλι και αναφλέγεται απ'αυτό
σε χρόνο 1/1000 του δευτερολέπτου.
6. Τη βυσμάτωση, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στα σκάγια και την πυρίτιδα. Είναι
αυτή που, ωθούμενη από την πίεση των παραγόμενων αερίων από την καύση της
πυρίτιδας, ωθεί με τη σειρά της τα σκάγια προς το στόμιο της κάνης και εμποδίζει
ταυτόχρονα το πέρασμα αερίων προς τα σκάγια. Τα βύσματα διακρίνονται στα
παραδοσιακά, που μπορεί να είναι κατασκευασμένα από μαλλί (κετσέ) ή πεπιε
σμένο χαρτί, και στα σύγχρονα που έχουν τη μορφή κυαθίου (κύπελου) και είναι
κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο. Τα σύγχρονα, οι λεγόμενοι συγκεντρωτήρες, δίνουν καλύτερα βλητικά αποτελέσματα και ως προς την συγκέντρωση και
ως προς την κατανομή.
7. Τα σκάγια, τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα στο πάνω μέρος του φυσιγγίου,
μεταξύ του βύσματος και του κλεισίματος, είναι αυτά που θα φύγουν απ'την κάνη
και θα ταξιδέψουν προς το στόχο με σκοπό να τον πλήξουν. Στις περιπτώσεις που
το βύσμα είναι συγκεντρωτήρας, το μεγαλύτερο μέρος των σκαγιών βρίσκεται
μέσα σ' αυτόν και έτσι αποφεύγεται η τριβή τους με τα εσωτερικά τοιχώματα της
κάνης.
8. Τον διασπορέα, ο οποίος είναι μια πλαστική σταυροειδής διάταξη, που βρίσκεται
μέσα στον συγκεντρωτήρα κα έχει σκοπό να αυξήσει την διασποράτων σκαγιών
σε κοντινές αποστάσεις, όπως π.χ. στο κυνήγι της μπεκάτσας. Η αποτελεσματικότητα του διασπορέα είναι μεγαλύτερη στις τσοκαρισμένες κάνες παρά στις «ανοι
χτές».
► Λειτουργία.
Με το χτύπημα του επικρουστήρα στο καψύλι, αυτό παράγει ισχυρό σπινθήρα, ο
οποίος κάνει την πυρίτιδα να αναφλεγεί βίαια δηλ. να εκραγεί και να παράγει μεγάλη
ποσότητα αερίων. Τα αέρια αυτά, επειδή βρίσκονται σε περιορισμένο χώρο (φυσίγ
γιο), αναπτύσσουν πολύ ισχυρή πίεση. Η πίεση των αερίων ωθείτο βύσμα και αυτό
με τη σειρά του τα σκάγια, τα οποία ανοίγουν το κλείσιμο του φυσιγγίου και κινού
νται προς το στόμιο της κάνης με μεγάλη ταχύτητα.
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11.4.2.

Τα σκάγια

► Γ ε νικ ά χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά

Τα σκάγια είναι πολυάριθμα μικροσκοπικά βλήματα με σχήμα κατά κανόνα
σφαιρικό που περιέχονται στην ίδια γόμωση. Με ελάχιστες εξαιρέσεις (κυβικά ή
φακοειδή σκάγια, σκάγια από ελαστικό) έχουν σχήμα απόλυτα σφαιρικό και είναι
κατασκευασμένα συνήθως από κράμα μόλυβδου και αντιμονίου και μπορεί να είναι
επινικελωμένα ή επιχαλκωμένα, για να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη διάτρηση. Επίσης
κατασκευάζονται και σκάγια ατσάλινα για ειδικές χρήσεις, κυρίως στο βάλτο, όπου
ο μόλυβδος μπορεί να προκαλέσει μολυβδίαση στις πάπιες. Το βάρος της γόμωσης
των σκαγιών δεν είναι σταθερό στο ίδιο διαμέτρημα, αλλά κυμαίνεται μέσα σε όρια
που έχει καθορίσει η διεθνής πρακτική και τα οποία έχουν σχέση με την αντοχή των
όπλων και το μήκος της θαλάμης.
Πίνακας 4.1 Βάρος γόμωσης σκαγιών στα διάφορα διαμετρήματα ανάλογα με το μήκος της θαλάμης.

Μήκος θαλάμης
Διαμέτρημα
Cal

65 - 70 mm ή
2 V i" - 2 % "
Κανονική

70 mm ή 2 % "
Semi magnum

76 mm ή 3 "
Magnum

89 mm ή 3% "
Super magnum

12

28* - 36 gr

36 - 40 gr

40 - 52 gr

52 - 64 gr

16

24 - 32 gr

-

-

20

21 - 2 8 gr

-

2 8 -3 6

-

24

1 8 - 2 5 gr

-

-

-

28

1 6 -2 1 gr

-

-

-

32

1 2 - 1 5 gr

-

-

-

36

8 -1 5 gr

-

16-21

-

* Τα φυσίγγια Cal 12 που προορίζονται για το άθλημα του Trap φέρουν γόμω ση 24 γρ σκαγιών,
γιατί έτσι ορίζουν οι κανονισμοί του αθλήματος.
* * Η παύλα σημαίνει ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη γόμω ση στο διαμέτρημα.
► Τα ν ο ύ μ ε ρ α τ ω ν σ κ α γ ιώ ν

Τα σκάγια είναι τυποποιημένα σε νούμερα από το 0 έως το 12 έτσι, ώστε όσο αυ
ξάνεται το νούμερο να μικραίνει η διάμετρος του σκαγιού. Μεταξύ δύο διαδοχικών
νούμερων η διαφορά στη διάμετρο είναι 1/4 του χιλιοστού. Όσο πιο βαριά είναι η
γόμωση τόσο πιο πολλά σκάγια στο ίδιο νούμερο παίρνει, και όσο πιο μεγάλα είναι
τα σκάγια και επομένως πιο μικρό το νούμερό τους, τόσο πιο λίγα σκάγια παίρνει η
γόμωση του ιδίου βάρους.
► Ο ι ε π ιλ ο γ έ ς

»;4vd A o ya μ ε την κάνη: Βάζουμε γενικά φυσίγγι με πιο ψιλά (μεγαλύτερο No) σκά
για στην πρώτη βολή και με χοντρότερα στη δεύτερη ή τρίτη (αν έχουμε αυτογεμές), για να έχουμε αυξημένο βεληνεκές στη δεύτερη και τρίτη βολή.
Κ>Λνάλθ{/α μ ε την εποχή: Χρησιμοποιούμε πιο χοντρά σκάγια στο ίδιο θήραμα αν
το κυνηγήσουμε χειμώνα απ' ότι το καλοκαίρι, γιατί το χειμώνα τα μεν τριχωτά
έχουν πιο πλούσιο τρίχωμα, τα δε πτερωτά πιο πλούσια πούπουλα.
!>MvdAoya με το θήραμα: Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε προτεινόμενα νού
μερα σκαγιών και βάρη γομώσεων στο Cal 12, για διάφορα είδη θηραμάτων. Οι
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Πίνακας 4.2 Ονομασία και διάμετρος σκαγιών με την τυποποίηση διαφόρων χωρών
ΙΤΑΛΙΑ

Α ΓΓΛΙΑ

Δ ιά μ ε τ ρ ο ς

No

(m m )

ΓΑ Λ Λ ΙΑ

No

Δ ιά μ ε τρ ο ς
(m m )

No

Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΑ

Δ ιά μ ε τ ρ ο ς
(m m )

ΗΠΑ

No

Δ ιά μ ε τ ρ ο ς
(m m)

No

Δ ιά μ ε τ ρ ο ς
(m m )

12

1,50

12

1,57

12

1,25

12

1,25

12

11

1,70

11

1,67

11

1,50

11

1,50

11

1,52

10

1,90

10

1,78

10

1,75

10

1,75

10

1,78

9,5

2,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1,27

9

2,10

9

2,03

9

2,00

9

2,00

9

2,03

-

-

-

-

8,5

2,10

-

-

-

-

8

2,30

8

2,21

8

2,25

8

2,25

8

2,29

7,5

2,40

-

-

7,5

2,40

Τ7

2,41

7,5

2,41
2,54

7

2,50

7

2,41

7

2,50

7

2,50

7

6

2,70

6

2,59

6

2,75

6

2,75

6

2,79

5

2,90

5

2,79

5

3,00

5

3,00

5

3,05

4

3,10

4

3,05

4

3,25

4

3,25

4

3,30

3

3,30

3

3,25

3

3,50

3

3,50

3

3,56

2

3,50

2

3,43

2

3,75

2

3,75

2

3,81

1

3,70

1

3,63

1

4,00

1

4,00

1

4,08

0

3,90

Β

3,91

0

4,25

0

4,25

Β

4,33

2/0

4,10

ΒΒ

4,09

-

-

-

-

ΒΒ

4.60

3/0

4,30

ΒΒΒ

4,32

-

-

-

-

-

-

διακυμάνσεις που βλέπουμε είναι ανάλογες με το τσοκάρισμα της κάνης και την
απόσταση που τουφεκάμε συνήθως τα θηράματα αυτά.
►►Ανάλογα μ ε τον τύπο της β ολή ς: Τα θηράματα, όταν βρίσκονται σε κίνηση είναι
πιο ευάλωτα απ'ότι όταν στέκονται ακίνητα και ιδίως τα πτερωτά, διότι όταν πετούν εκθέτουν μεγαλύτερο όγκο του σώματός τους στη δέσμη των σκαγιών. Γι
αυτό όταν ρίχνουμε σε μια καθιστή πάπια, για παράδειγμα, χρειάζεται να χρησι
μοποιήσουμε ένα νούμερο πιο ψιλά σκάγια απ' ότι θα χρησιμοποιήσουμε αν ήταν
σε πτήση.
Πίνακας 4.3 Κατάλληλο νούμερο σκαγιών και βάρος γόμωσης στο Cal 12 για διάφορα είδη θηραμάτων

ΘΗΡΑΜΑ
ΛΑΓΟΣ
ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΟ
ΑΓΡΙΟΧΗΝΑ
ΠΑΠΙ (ΜΕΓΑΛΟ)

ΣΚΑΓΙΑ No

ΒΑΡΟΣ ΓΟΜΩΣΗΣ

3 -4-5

35 - 37 γρ.

7

34 - 36 γρ.

0-3

36 - 52 γρ.

4 -5 -6

36 - 42 γρ.

ΣΑΡΣΕΛΑ

6 -7

33 - 35 γρ.

ΠΕΡΔΙΚΑ

6 -7

33 - 35 γρ.

ΜΠΕΚΑΤΣΑ

8 -9

3 2 - 3 4 γρ.

7

32 - 34 γρ.

ΚΑΛΙΜΑΝΑ
ΦΑΣΣΑ

5-6

34 - 42 γρ.

ΤΡΥΓΟΝΙ

7-8

31 - 3 3 γρ.

ΤΣΙΧΛΟΚΟΤΣΥΦΑ

9 -10

30 - 32 γρ.

ΟΡΤΥΚΙ

8-11

30 - 32 γρ.
275

11.4.3.

Οι σεβροτίνες (δράμια)

> Γενικά χαρακτηριστικά
Οι σεβροτίνες ή δράμια είναι σφαιρίδια (μπίλιες) τέτοιας διαμέτρου που δεν
εντάσσονται στην κλασική ταξινόμηση και αρίθμηση των σκαγιών και σε καμιά
περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως σκάγια, αφού έχουν και εντελώς δια
φορετική βλητική συμπεριφορά. Η διάμετρός τους κυμαίνεται από 5 έως 9,6 mm.
Συνήθως είναι μολύβδινα, μπορεί όμως να είναι και επινικελωμένα ή επιχαλκωμένα. Σπανιότερα είναι κατασκευασμένα και από άλλα κράματα, εκτός του μολύβδου.
Τα φυσίγγια που έχουν γομώσεις με δράμια στην αγορά ονομάζονται συνήθως
με τον αριθμό των σφαιριδίων που φέρουν π.χ. οκτάβολα, εννιάβολα κ.ο.κ. Στον
παρακάτω πίνακα δίνονται οι τυποποιήσεις διαφόρων χωρών στην ονομασία των
σεβροτινών.
Π ίνακας 4 .4 Εμπορική ονομασία και διάμετρος σεβροτινών με την τυποποίηση διαφόρων χωρών

Διάμετρος (mm)

ΙΤΑΛΙΑ

5,00

5/0

ΑΓΓΛΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΗΠΑ

4/0

4/0

Τ

ΑΑΑ

5,16

5/0 ή 43G

5,25
5,60

CAB

6/0

6/0

6,20

7/0

C4

27G

C3

P.V ή 20G

3 ΒΚ

6,35
6,80

8/0

7,40

9/0

SSG

7,62

C2

7,90

C1 Β

12G

0 ΒΚ
9G

SG

8,40
9,14

1 ΒΚ

10/0

8,13
8,60

2 ΒΚ

P.IV

7,50

8,00

F
4 ΒΚ

6,10

C1

11/0

00 ΒΚ

Ρ.ΙΙΙ
000 ΒΚ

LG

0000 ΒΚ

9,60

► Επιλογές
Τα δράμια χρησιμοποιούνται για βολές μικρών και μεσαίων αποστάσεων στο κυνήγι
των μεγάλων τριχωτών θηραμάτων. Στη χώρα μας χρησιμοποιούνται εκτεταμένα
στο κυνήγι του αγριόχοιρου, αφού είναι το μόνο μεγάλο θήραμα που κυνηγιέται
στους ανοιχτούς κυνηγότοπους. Τα δράμια δεν συμπεριφέρονται βλητικά σαν τα
σκάγια και σε μικρές αποστάσεις, δηλ. έως 10 μέτρα, έχουν την ίδια ισχύ περίπου με
το μονόβολο. Σ ε καμιά περίπτωση δεν δημιουργούν στο θήραμα το λεγόμενο «υ
δραυλικό πλήγμα», όπως το μονόβολο ή η βολίδα του ραβδωτού, αλλά τα πολλαπλά
τους τραύματα είναι εξίσου δραστικά, αρκεί να βάλλονται από μικρές αποστάσεις,
ώστε να διατηρούν υψηλές ταχύτητες, οι οποίες θα δώσουν και την απαραίτητη
διατρητικότητα.
Για τον αγριόχοιρο, στις συνθήκες που τον κυνηγάμε στη χώρα μας, καλό είναι να
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χρησιμοποιούνται δράμια διαμέτρου τουλάχιστον 8,4 mm και όχι μικρότερα. Τα σ υ
νήθη φυσίγγια των 70 mm που κυκλοφορούν στο εμπόριο περιέχουν 9 δράμια των
8,4 - 8,6 mm, 8 δράμια των 9,14 mm ή 6 δράμια των 9,6 mm. Υπάρχουν βέβαια και
εκδόσεις semi m agnum και m agnum , που έχουν αναλογικά περισσότερα δράμια.
Αυτά τα πυρομαχικά, πάντως, δεν πρέπει να βάλλονται σε αγριόχοιρο από απόστα
ση μεγαλύτερη των 30 m.

11.4.4. Τα μονόβολα
► Γενικά χαρακτηριστικά
Τα μονόβολα είναι φυσίγγια που προορίζονται για λειόκανα όπλα και η γόμωσή
τους περιέχει μία μόνο βολίδα. Στο εμπόριο κυκλοφορούν πολλοί τύποι βολίδων
που προορίζονται για το σκοπό αυτό, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους στη μορφή
και στο βάρος.

Εικ. 4.2 Διαφόρων τύπων μονόβολα: Foster, Blonteau, Gualandi, Sauvestre, Brenneke & Brenneke Cal. 36
Οι κυριότεροι τύποι είναι:
►► To παραδοσιακό βόλι που είναι μια συμπαγής σφαίρα (μπάλα) από μόλυβδο, δια
μέτρου ελαφρώς μικρότερης από τη διάμετρο της κάνης. To Cal. 12 για παράδειγμα
έχει διάμετρο 17,6 mm και βάρος 33 γρ. περίπου. Ο τύπος αυτός της βολίδας απο
τελεί την αρχαιότερη μορφή βολίδας των πυροβόλων όπλων και χρησιμοποιήθηκε
αποκλειστικά για περισσότερο από τρεις αιώνες.
►► Η βολίδα τύπου Brenneke με τις χαρακτηριστικές ελικοειδείς ραβδώσεις και την
κατευθυντήρια μάλλινη ή πλαστική τάπα που είναι βιδωμένη στο πίσω μέρος της.
►
► Η βολίδα τύπου Foster, κωδωνοειδούς μορφής, η οποία φέρει και αυτή χαρακτηρι
στικές ελικοειδείς ραβδώσεις.
►► Οι βολίδες απορριπτομένου κελύφους, οι οποίες έχουν αρκετά μικρότερη διάμε
τρο από αυτή της κάνης. Οι βολίδες αυτές, για να καθοδηγηθούν από την κάνη, περι
βάλλονται από ένα συνθετικό κυλινδρικό κέλυφος εξωτερικής διαμέτρου ίσης με τη
διάμετρο της κάνης, το οποίο εφάπτεται σ' αυτήν. Κατά την έξοδό της από την κάνη
το κέλυφος απορρίπτεται και η βολίδα ταξιδεύει μόνη της, εμποδιζόμενη λιγότερο
από την αντίσταση του αέρα λόγω της μικρότερης διαμέτρου της. Έτσι διατηρεί την
ταχύτητά της για μεγαλύτερη απόσταση και επιτυγχάνει τροχιά περισσότερο ευθύγραμμη. Το κέλυφος έχει ταυτόχρονα και το ρόλο του βύσματος.
► Επιλογές
►► Πρέπει να χρησιμοποιούμε πάντα το μονόβολο που στο όπλο μας φέρνει τα καλύτε
ρα αποτελέσματα και να μην το αλλάζουμε κάθε τόσο. Για να το βρούμε αυτό πρέπει
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να κάνουμε δοκιμαστικές βολές και να επιλέξουμε το φυσίγγιο εκείνο που στα 75
μέτρα θα βάλει 5 βολές σε κύκλο 20 εκατοστών.
►► Τα διαμετρήματα που είναι κατάλληλα για τα ελληνικά δεδομένα είναι:
° Για τον αγριόχοιρο το Cal 12 - 70 ή Cal 12 - 76
° Για το ζαρκάδι και τον αίγαγρο στις Ε.Κ.Π. το Cal 20 - 70 ή Cal 20 - 76
►► Για μονόβολα πρέπει να χρησιμοποιούμε πάντα κάνες με το λιγότερο δυνατό τσοκάρισμα. Οι καλύτερες επιδόσεις γίνονται με τον κύλινδρο (*****) ή τον βελτιωμένο
κύλινδρο (****).
►► Όταν χρησιμοποιούμε συχνά μονόβολα, καλό είναι να προμηθευτούμε όπλο με ειδι
κή κάνη για μονόβολα (slug) ή ανταλλακτική ειδική κάνη για το ήδη υπάρχον όπλο
μας. Αν τα οικονομικά μας δεν μας επιτρέπουν μια από τις δύο παραπάνω λύσεις,
μπορούμε να απευθυνθούμε σ' έναν οπλουργό για να μας τοποθετήσει πάνω στη
ρίγα αφαιρούμενα σκοπευτικά ραβδωτού (στόχαστρο μπροστά και κλεισιοσκόπιο
πίσω). Με τους παραπάνω τρόπους θα βελτιώσουμε πολύ την ακρίβεια του όπλου
μας με μονόβολο.
> Ορθή χρήση
►► Βολές με μονόβολα δεν πρέπει να επιχειρούνται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των
150 m, διότι μακρύτερα τα αποτελέσματά τους είναι πενιχρά και ως προς την ακρί
βεια και ως προς την κινητική τους ενέργεια.
►► Όταν τουφεκάμε με μονόβολο πρέπει να είμαστε σίγουροι για τον ασφαλή τερματι
σμό της βολής.

11.5. Βεληνεκές
•

Γενικές πληροφορίες
Βεληνεκές είναι η ευθεία που ενώνει το στόμιο της κάνης με το σημείο τερματισμού
του βλήματος. Λέγοντας σημείο τερματισμού, εννοούμε είτε το σημείο του εδάφους
όπου θα προσκρούσει το βλήμα μετά την πτήση του, είτε κάποιο ανυπέρβλητο εμπό
διο, είτε κάποιο όριο που η πτήση του βλήματος πέραν αυτού δεν έχει κανένα νόημα.
Πιο απλά είναι η μεγαλύτερη απόσταση στην οποία, με δεδομένες συνθήκες, ένα βλή
μα μπορεί να πλήξει έναν στόχο. Το βεληνεκές εξαρτάται από πολλούς παράγοντες,
οι σπουδαιότεροι των οποίων είναι: Η γωνία βολής ως προς τον ορίζοντα, η αρχική
ταχύτητα (στο στόμιο της κάνης), η διάμετρος του βλήματος, το βάρος του βλήματος,
η πυκνότητα και η ταχύτητα του αέρα, η αεροδυναμική του βλήματος κλπ.

•

Το βεληνεκές στο λειόκανο
Για πρακτικούς λόγους στο λειόκανο διακρίνουμε τρία βεληνεκή:

► Το ωφέλιμο βεληνεκές που είναι η μεγαλύτερη απόσταση στην οποία, όταν το θήρα
μα τουφεκιστεί με δεδομένο νούμερο σκαγιών, η δέσμη τους θα έχει τέτοια πυκνό
τητα ώστε να χτυπήσουν το θήραμα τόσα σκάγια που να προκαλέσουν τη σίγουρη
καταβολή του. Στην πράξη η απόσταση αυτή είναι τα 40 m.
► Το μέγιστο βεληνεκές ασφαλείας που είναι η απόσταση στην οποία θα φτάσουν τα
σκάγια μας όταντουφεκίσουμε με γωνία β ο λ ή ς+15° ως προς τον ορίζοντα. Εμπειρι
κά αυτή η απόσταση είναι σε μέτρα ίση με τη διάμετρο των σκαγιών σε mm X 80. Για
παράδειγμα για σκάγια No 9 που έχουν διάμετρο 2 mm η απόσταση αυτή είναι 2 X
80 = 140 m, ενώ για σκάγια No 4 με 3 mm διάμετρο η απόσταση αυτή είναι 3 X 80 =
240 m. Το βεληνεκές αυτό εκφράζει και τη συνήθη απόσταση ασφαλείας.
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► Το απόλυτο μ έγιστο βεληνεκές που είναι η απόσταση στην οποία θα φτάσουν τα
σκάγια μας όταν τουφεκίσουμε με γωνία βολής +45° ως προς τον ορίζοντα. Στην
απόσταση αυτή όμως, επειδή τα βόλια θα έχουν διανύσει μεγάλη διαδρομή, η αντί
σταση του αέρα θα έχει ανακόψει την ταχύτητά τους αρκετά και έτσι δεν θα έχουν
αρκετή ενέργεια, ώστε να προκαλέσουν σοβαρό πλήγμα σε άνθρωπο που θα βρεθεί
μέσα στη δέσμη τους. Πολλές φορές όμως τα σκάγια, είτε από πρόβλημα στην κάνη
είτε από ιδιαιτερότητα του φυσιγγίου, προκαλούν συσσωματώσεις με ικανό βάρος
που παρά τη μεγάλη απόσταση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό σε άνθρωπο. Το
ενδεχόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο όταν πρόκειται για δράμια ή για μονό
βολα. Όπως φαίνεται και στην εικ. 5.1 τα μονόβολα Cal. 12 μπορούν να ταξιδέψουν
μέχρι 1100 m, ενώ τα δράμια μέχρι 600 m, στο επίπεδο της θάλασσας.
Προσοχή! Δεν πρέπει να τουφεκάμε προς τα πάνω με μεγάλη γωνία βολής με
δράμια ή μονόβολα, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το σημείο πτώσης τους
στο έδαφος. Επίσης όταν τουφεκάμε πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι σε απόσταση
ασφαλείας, όπως αυτή καθορίζεται από την εικ. 5.1, δεν υπάρχει άνθρωπος, αυτο
κίνητο, τρακτέρ, κατοικία, ζώο ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να βλαφθεί από
τη βολή μας.

11.6. Σκόπευση
•

Γενικές πληροφορίες
Η βολή με λειόκανο όπλο σε κινητό στόχο, αποτελεί μια διαδικασία πολύ διαφορετι
κή από τη βολή σε ακίνητο στόχο. Για να μάθουμε λοιπόν να ρίχνουμε με λειόκανο
σε κινητό στόχο, πρέπει να ξεχάσουμε όλα αυτά που μας είπαν στο στρατό και όλα
όσα μάθαμε ρίχνοντας με αεροβόλο στην παιδική μας ηλικία.
Πριν από οτιδήποτε άλλο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τρείς πολύ βασικές αρχές:
1ον. Σκοπεύουμε με ανοιχτά και τα δύο μάτια (διόφθαλμη σκόπευση).
2™. Η σκόπευση του κινητού στόχου είναι «χονδρική» και στην ουσία είναι μια κα
τάδειξη του στόχου, σαν να τον παρακολουθούμε δείχνοντάς τον με τον δείκτη μας
(δάκτυλο) και
3ον. Επειδή ο κινητός στόχος κινείται, απαιτεί πάντα την ανάλογη προσκόπευση.
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► Για να καταφέρουμε να σκοπεύουμε με
τα δυο μάτια ανοιχτά πρέπει πρώτα να
βρούμε ποιο είναι το κυρίαρχο μάτι μας.
Για να το βρούμε αυτό πρέπει να βάλου
με τα χέρια μας σε θέση όπως δείχνει η
εικ. 9.1, ακολούθως να σκοπεύσουμε με
τα δύο μάτια ανοιχτά ένα αντικείμενο
μέσα από το κενό που δημιουργείται
ανάμεσα στις δύο παλάμες και να φέ
ρουμε σιγά - σιγά τα χέρια μας προς το
πρόσωπό μας. Θα δούμε ότι η τρύπα θα
ρθεί και θα «κολλήσει» στο ένα από τα
δυό μας μάτια. Αυτό είναι και το κυρίαρ
χο μάτι μας. Αφού βρήκαμε το κυρίαρχο
μάτι μας, ξέρουμε πλέον ότι πρέπει να
επωμίζουμε στον ώμο της πλευράς αυτής. Συνήθως το κυρίαρχο μάτι ταυτίζεται και
με το κυρίαρχο χέρι, δηλ. οι περισσότεροι δεξιόχειρες έχουν κυρίαρχο το δεξί μάτι
και οι περισσότεροι αριστερόχειρες το αριστερό μάτι. Με τη διόφθαλμη σκόπευση
το κυρίαρχο μάτι σκοπεύει, διότι αυτό στην ουσία ελέγχει τη σκοπευτική γραμμή
(μάτι - στόχαστρο - στόχος), και το άλλο μάτι βοηθάει ώστε να μη χαθεί το βάθος
του πεδίου, δηλ. να έχουμε διαρκώς την αίσθηση της απόστασης. Έτσι η εστίαση
της προσοχής μας γίνεται επάνω στο στόχο και όχι στο στόχαστρο, που είναι και το
ζητούμενο της σκόπευσης του κινητού στόχου.
► Η μέση ταχύτητα των σκαγιών που ταξιδεύουν προς το στόχο είναι της τάξης των
400 m/sec, στο στόμιο της κάνης, και των 200 m/sec στα 35 m. Προφανώς χρειάζεται
κάποιος χρόνος για να διανύσουν αυτή την απόσταση. Επίσης από τη στιγμή κατά
την οποία ο εγκέφαλος θα δώσει την εντολή της πυροδότησης μέχρι να ξεκινήσει
η πυροδότηση (τράβηγμα σκανδάλης - χτύπημα επικρουστήρα) και να βγούν τα
σκάγια από την κάνη, χρειάζεται πάλι κάποιος χρόνος. Στο χρονικό αυτό διάστημα,
όμως, ο κινητός στόχος μετακινείται. Είτε λοιπόν ο στόχος είναι ιπτάμενος (πουλιά)
είτε επίγειος (λαγός), ποτέ δεν σκοπεύουμε ακριβώς επάνω του, αλλά πάντα λίγο πιο
μπροστά. Αυτό λέγεται προσκόπευση. Για μια συγκεκριμένη κάνη και ένα συγκεκρι
μένο φυσίγγιο, η προσκόπευση εξαρτάται από την απόσταση και την ταχύτητα του
στόχου - θηράματος καθώς και από τη γωνία της πορείας του σε σχέση με τον σκο
πευτή - κυνηγό. Για παράδειγμα, σε μια τραβέρσα η προσκόπευση, όταν το θήραμα
περνά στα 35 μέτρα, είναι διπλάσια απ'ότι αν περνούσε στα 20 μέτρα.
°

Τρόπος σκόπευσης
Μέθοδοι σκόπευσης κινητού στόχου υπάρχουν πολλές, αλλά η πιο ενδεδειγμένη
θεωρείται η λεγάμενη «swing». Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή ο κυνηγός, από την
στιγμή ακόμη που αρχίζει την επώμιση, φέρνει το στόμιο της κάνης πίσω από το
θήραμα. Μόλις το όπλο «κλειδώσει» στον ώμο, το κινεί παράλληλα με το θήραμα, το
«προσπερνά» και, όταν το στόχαστρο προσπεράσει το κεφάλι του θηράματος, τραβά
τη σκανδάλη, χωρίς να σταματήσει να κινεί το όπλο. Στο «προσπέρασμα» ο σκο
πευτής πρέπει να σκεπάσει τη θέα του θηράματος με την κάνη, ώστε το στόχαστρο
να δείχνει ψηλότερα από το θήραμα και η βολή να έχει ελαφρώς ανοδική πορεία.

• Κανόνες σκόπευσης
1. Δεν σκοπεύουμε ούτε πολύ ψηλά ούτε πολύ πίσω. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας
ότι η δέσμη των σκαγιών δεν έχει τη μορφή πλάκας, αλλά είναι μια δέσμη που
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Εικ. 6.2 To "swing"
μοιάζει με μπάλα του «ράκμπι» και στα 35 μέτρα έχει διάμετρο 2,5 m και μήκος 4
με 5 m. Οπότε αν σκοπεύσουμε κατευθείαν επάνω στο στόχο ή κάνουμε μικρή
προσκόπευση, τότε τα σκάγια θα περάσουν πίσω από το στόχο. Αν πάλι κάνουμε
υπερβολικά μεγάλη προσκόπευση, πιθανόν ο στόχος να χτυπηθεί από την ουρά
της δέσμης.
2. Όταν τουφεκάμε κοπαδιαστά πουλιά, ποτέ δε ρίχνουμε μέσα στο κοπάδι, αλλά
πάντα επιλέγουμε ένα πουλί και το σκοπεύουμε σαν να ήταν μόνο του.

11.7. Συντήρηση
Στο κυνήγι το όπλο μας είναι εκτεθειμένο στη σκόνη και πολλές φορές στη βροχή.
Επίσης, όσο καλά πυρομαχικά και αν χρησιμοποιούμε, πάντα μέσα στην κάνη θα μεί
νουν κατάλοιπα της καύσης της πυρίτιδας. Πρέπει λοιπόν να καθαρίζεται τακτικά. Το
πόσο τακτικά εξαρτάται από το είδος της χρήσης, από τις συνθήκες που έχει εκτεθεί το
όπλο, από το αν η κάνη είναι επιχρωμιωμένη εσωτερικά ή όχι και από την ποιότητα των
λιπαντικών που χρησιμοποιούμε.
•

•

Εργαλεία συντήρησης
Τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση του όπλου μας είναι:
► Μια ξύλινη ή μεταλλική βέργα καθαρισμού της κάνης
► Μια συρμάτινη βούρτσα καθαρισμού της κάνης
► Υγρό καθάρσεως του κοίλου της κάνης
► Λιπαντικό
► Καθαρή βενζίνη ή διαλυτικό νίτρου
► Βαμβακερό ύφασμα
► Ενας ζουμπάς 3 mm
► Μία σειρά κατσαβίδια καλής ποιότητας
► Ένα πινέλο πλάτους 2 cm
Ενέργειες
Τακτική συντήρηση
Πρώτα - πρώτα λύνουμε το όπλο μας και, αν είναι καραμπίνα, με τη βοήθεια του
ζουμπά βγάζουμε τον μηχανισμό της σκανδάλης. Απλώνουμε όλα τα εξαρτήματα
πάνω σε τραπέζι, αφού έχουμε στρώσει κάποιο υπόστρωμα που μπορεί να είναι
ένας μουσαμάς, κάποιο παλιό ύφασμα ή εφημερίδες. Σκουπίζουμε καλά με το βαμ

►
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βακερό ύφασμα όλα τα μέρη του όπλου για να φύγουν σκόνη και πιθανή υγρασία.
Μετά, με στεγνό πάντα ύφασμα τοποθετημένο στη βέργα, περνάμε πολλές φορές
την κάνη μέχρι το ύφασμα να βγαίνει καθαρό. Κατόπιν αφού βρέξουμε μετολιπαντικό ένα κομμάτι υφάσματος, περνάμε μια λίπανση το κοίλο της κάνης και ακολούθως
λιπαίνουμε και όλες τις εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες του όπλου. Ακολούθως
με καθαρά κομμάτια υφάσματος περνάμε την κάνη πολλές φορές, μέχρι να τη
σκουπίσουμε καλά. Το ίδιο κάνουμε και για τα εξωτερικά μέρη. Επιθεωρούμε τον
μηχανισμό της σκανδάλης χωρίς να τον λύσουμε, και τον φυσάμε να πέσουν σκόνες
και πιθανά σκουπίδια. Επιθεωρούμε τα ξύλινα μέρη για τυχόν ρωγμές και τα σκου
πίζουμε με ελαφρώς βρεγμένο με νερό ύφασμα, αν υπάρχουν λάσπες ή άλλα υλικά.
Συναρμολογούμε το όπλο και το τοποθετούμε στον οπλοβαστό, ο οποίος κλειδώνει
και είναι απρόσιτος σε παιδιά και ανεύθυνους ενήλικες.
► Ετήσια συντήρηση

Μιά φορά το χρόνο και συνήθως μετά τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου, κάνουμε
μια πιο επισταμένη συντήρηση στο όπλο μας. Εκτός όλων των παραπάνω που κά
νουμε στις τακτικές συντηρήσεις, αφού λύσουμε το όπλο, παίρνουμε ένα - ένα τα
εξαρτήματάτου και τα ξεπλένουμε με καθαρή βενζίνη ή διαλυτικό νίτρου με τη βο
ήθεια ενός πινέλου. Με την πλύση αυτή καθαρίζουν και απομακρύνονται στερεοποιημένα λιπαντικά και οποιαδήποτε άλλη ακαθαρσία υπάρχει. Ιδιαίτερα σχολαστικό
πλύσιμο χρειάζεται ο μηχανισμός της σκανδάλης και το επανατατικό ελατήριο και
ο οδηγός του, στις περιπτώσεις των καραμπινών που τα στεγάζουν μέσα στο κο
ντάκι. Επίσης διαβρέχουμε το κοίλο της κάνης με το ειδικό υγρό καθαρισμού και το
αφήνουμε όση ώρα απαιτείται (από τις οδηγίες του κατασκευαστή του) για να «φου
σκώσουν» οι μολυβδώσεις ή τα κατάλοιπα πολυαιθυλενίου. Ακολούθως τρίβουμε το
κοίλο της κάνης με τη συρμάτινη βούρτσα που την έχουμε τοποθετήσει στη βέργα,
για να «ξεκολλήσουν» τα κατάλοιπα. Αφού σκουπίσουμε καλά όλα τα σημεία του
όπλου μας, το λιπαίνουμε και μετά από λίγη ώρα το ξανασκουπίζουμε για να φύγουν
τα περιττά λιπαντικά. Αν τα ξύλινα μέρη είναι φινιρισμένα με λινέλαιο καλό είναι να
τα περνάμε μια επίστρωση κεριού. Το όπλο συναρμολογείται και τοποθετείται στον
οπλοβαστό. Αν κατά την επιθεώρηση πέσει στη αντίληψή μας οτιδήποτε που μας
προξενεί εντύπωση, πρέπει να επισκεφτούμε έναν οπλουργό.

11.8 Ασφαλής φύλαξη
Τα όπλα φυλάσσονται πάντα στη μόνιμη κατοικία μας και ποτέ σε εξοχικά, καλύβες,
αυτοκίνητα, αγροκτήματα κλπ. Η π λ η μ μ ελή ς φ ύ λα ξη απ οτελεί ποινικό α δ ίκημα και
δ ιώ κετα ι. Στο σπίτι τα όπλα πρέπει πάντα να βρίσκονται σε κλειδωμένο ερμάριο ή
οπλοβαστό και σε τέτοια κατάσταση, ώστε να μην είναι σε θέση να λειτουργήσουν. Τα
πυρομαχικά φυλάσσονται και αυτά σε κλειδωμένο ερμάριο, χωριστά από τα όπλα. Καλό
είναι τα όπλα να μη φυλάσσονται μέσα σε θήκη, γιατί πολλές φορές οι θήκες εγκλωβί
ζουν υγρασία και αναπτύσσονται ανεπιθύμητες οξειδώσεις.
Σ ε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να αποτελούν παιχνίδι των παιδιών.

11.9. Ασφαλής χρήση
ο

10 Β α σ ικο ί κανόνες ασφ αλούς χ ρ ή σ η ς του όπλου
1. Κάθε φορά που αγγίζουμε ένα όπλο να θεωρούμε ότι είναι γεμάτο
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2. Όταν έχουμε στα χέρια μας όπλο, ελέγχουμε διαρκώς που κοιτάζει η κάνη του.
Κρατάμε το όπλο στιβαρά με τα χέρια μας και ασφαλισμένο μέχρι τη στιγμή που
είμαστε έτοιμοι να πυροβολήσουμε. Ποτέ δεν ακουμπάμε το δάκτυλο στη σκαν
δάλη, παρά μόνο τη στιγμή που ετοιμαζόμαστε να πυροβολήσουμε.
3. Πριν πυροβολήσουμε αναγνωρίζουμε το στόχο και σιγουρευόμαστε ότι δεν υπάρ
χει τίποτε από πίσω στην απόσταση του μέγιστου βεληνεκοΰς. Είμαστε σίγουροι
ότι αναγνωρίζουμε τα θηρεύσιμα θηράματα, αλλιώς δεν λεγόμαστε κυνηγοί.
4. Ελέγχουμε πάντα την κάνη και τη βάση, ώστε να μην υπάρχουν ξένα σώματα και
χρησιμοποιούμε πάντα τα κατάλληλα πυρομαχικά.
5. Όταν δεν χρησιμοποιούμε το όπλο μας φροντίζουμε πάντα να είναι άδειο και
ανοιχτό, «σπασμένο» αν είναι αρθρωτό και με ανοιχτό το κλείστρο αν είναι καραμπίνα. Το όπλο μεταφέρεται από και προς τον κυνηγότοπο άδειο και μέσα σε
θήκη.
6 . Ποτέ δεν σκοπεύουμε κάτι που δεν προτιθέμεθα να πυροβολήσουμε. Δεν παίζου
με ποτέ με το όπλο.
7. Ποτέ δεν περνάμε φράχτες και δεν δρασκελίζουμε χαντάκια με το όπλο γεμάτο.
Ποτέ δεν τραβάμε το όπλο πιάνοντάς το από το στόμιο της κάνης.
8 Ποτέ δε ρίχνουμε μονόβολο σε επίπεδη σκληρή ή υδάτινη επιφάνεια. Όταν εξα
σκούμαστε στη σκοποβολή είμαστε σίγουρη για τον ασφαλή τερματισμό της
βολής μας πίσω από το στόχο.
9. Φυλάσσουμε πάντα τα όπλα και τα πυρομαχικά σε θέσεις που δεν μπορούν να
έχουν πρόσβαση παιδιά και ανεύθυνοι ενήλικες.
10. Ποτέ δεν κάνουμε χρήση οινοπνευματωδών πριν ή στη διάρκεια του κυνηγιού
και της σκοποβολής. Όπως λέγεται χαρακτηριστικά «οινόπνευμα και μπαρούτι
δεν κάνουν καλό κοκτέιλ»

.

• Τα ατυχήματα στο κυνήγι
Τα όπλα είναι μηχανήματα που έχουν κατασκευαστεί για να σκοτώνουν. Εκτός από
τα πολύ ψιλά σκάγια, όλα τα άλλα πυρομαχικά είναι ικανά να διατρήσουν το ανθρώ
πινο δέρμα και να προκαλέσουν τραυματισμό, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρό,
ανάλογα με την απόσταση βολής. Βέβαια σε περιπτώσεις τραυματισμού ανθρώπων
από μονόβολο ή σεβροτίνες τα τραύματα θα είναι πολύ σοβαρά ή και θανατηφόρα.
Ευτυχώς όμως στο κυνήγι τα ατυχήματα δεν είναι τόσα πολλά σε σύγκριση με άλλες
δραστηριότητες αναψυχής. Τα ατυχήματα που συμβαίνουν στους χώρους εργασίας
ή στο σπίτι είναι πολύ περισσότερα από αυτά που συμβαίνουν στο κυνήγι. Σύμφω
να με στατιστικές μελέτες, το ποσοστό των θανάτων από κυνηγετικά ατυχήματα
είναι πολύ χαμηλό, σχεδόν αμελητέο, σε σχέση με θανάτους από άλλα ατυχήματα.
Το κυνήγι είναι πιο ασφαλής δραστηριότητα από πολλές άλλες. Επειδή όμως όλοι
ασχολούμαστε με το κυνήγι για λόγους αναψυχής, πρέπει να φροντίζουμε διαρκώς,
ώστε τα ατυχήματα αυτά να εξαλειφθούν ή να περιοριστούν στο ελάχιστο. Ιδιαίτερη
προσοχή χρειάζεται στο κυνήγι του αγριόχοιρου, διότι διεξάγεται σε ορεινές δασώ
δεις περιοχές και τα πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται είναι πολύ ισχυρά.
Οι κύριες αιτίες ατυχημάτων
- Παραβίαση των κανόνων ασφαλούς μεταφοράς και φύλαξης (π.χ. μεταφορά γεμάτων
όπλων μέσα σε οχήματα).
- Λανθασμένη κρίση του κυνηγού (π.χ. λανθασμένη αναγνώριση του στόχου ή του
περιβάλλοντος του).
- Αδεξιότητα ή απειρία του κυνηγού (π.χ. πτώση, σε συνδυασμό με ανασφαλές κράτη
μα του όπλου κ.α.).
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Π ρόληψ η άτυχη ματων
Από τη στιγμή που θα τραβηχτεί η σκανδάλη τίποτε δεν μπορεί να σταματήσει τη
βολή. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε το ατύχημα να συμβεί. Γι'αυτό:
- Δεν κυνηγάμε αφηρημένοι.
- Κρατάμε τις αποστάσεις ασφαλείας.
- Γνωρίζουμε καλά και εφαρμόζουμε ενστικτωδώς τους κανόνες ασφαλούς χειρισμού
των όπλων.
- Χειριζόμαστε τα όπλα πάντα με υπευθυνότητα .
- Δεν πυροβολούμε, αν δεν έχουμε αναγνωρίσει με απόλυτη βεβαιότητα τον στόχο.
- Δεν μετακινούμαστε απροειδοποίητα σε χώρους ή σε συνθήκες περιορισμένης ορα
τότητας κατά τη διάρκεια του κυνηγίου.
- Στο κυνήγι του αγριόχοιρου αποφεύγουμε τα ρούχα παραλλαγής και προτιμάμε πά
ντα πορτοκαλί φωσφοριζέ γιλέκο και καπέλο.
- Επίσης πυροβολούμε έτσι, ώστε μετά
την τουφεκιά, τα βόλια μας να τερματί
σουν στο έδαφος με ασφάλεια.
Α σ φ α λές κράτημα του όπλου στον
κυνηγότοπο
Οι τρόποι που κρατάμε το όπλο στον
κυνηγότοπο είναι πολλοί και ο καθένας έχει
τους δικούς του κανόνες ασφαλείας. Κοινός
κανόνας όλων είναι ότι πάντα η κάνη πρέ
πει να «κοιτάει» ή τον ουρανό ή τη γή. Οι
σπουδαιότεροι τρόποι είναι οι παρακάτω:
ο

► Κράτημα «υπό μάλης»
1. Το όπλο «γαντζώνει» στον πήχη του
ενός χεριού με το κάτω μέρος της
βάσης και το μπράτσο σφίγγει το κο
ντάκι μέσα στη μασχάλη. Το στόμιο
της κάνης κοιτά το έδαφος.
2. Αυτός ο τρόπος δίνει απόλυτο έλεγ
χο της κάνης. Χρησιμοποιείται μόνο
όταν δεν προπορεύεται άλλος άν
θρωπος.
3. Ταιριάζει στις περιπτώσεις αρθρω
τών όπλων όταν είναι «ανοιχτά»
► Κράτημα στην «αγκαλιά».
2. Το ένα χέρι αγκαλιάζει με τον αγκώ
να την κάνη του όπλου από τον
ξυστό και με την παλάμη κρατάει τη
βάση. Το άλλο χέρι κρατάει τη λαβή
του κοντακιού.
3. Το κράτημα αυτό δίνει στον κυνηγό
μειωμένη ετοιμότητα.
► Κράτημα «στο ισχίο»
1. Το χέρι κρατά με την παλάμη το
όπλο από τη βάση και το εσωτερικό
του πήχυ σφίγγει το όπλο στο ισχίο.

Εικ. 8.1 Κράτημα του όπλου στον κυνηγότοπο
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2. Δ εν πρέπει να προπορεύεται άλλος άνθρωπος
Κράτημα «ανάχείρας».
1. Το ένα χέρι αγκαλιάζει με την παλάμη τη λαβή του κοντακιού και το άλλο τον
ξυστό. Αυτός ο τρόπος δίνει τον καλύτερο έλεγχο του όπλου.
► Κράτημα «επ'ώμου»
1 Το ένα χέρι κρατά το όπλο από τη λαβή του κοντακιού και το υπόλοιπο όπλο στη
ρίζεται στο ώμο στο ύψος της βάσης.
2. Το κράτημα αυτό ταιριάζει όταν περνάμε νερά ή υψηλή ποώδη βλάστηση. Δεν
πρέπει όμως να μας ακολουθεί άλλος άνθρωπος.
► Όπλο αναρτημένο στον ώμο
1. Το όπλο κρεμιέται στον ένα ώμο με τη βοήθεια του αορτήρα. Το στόμιο κοιτάει
τον ουρανό. Το χέρι κρατά τον αορτήρα λίγο κάτω από τον ώμο σφιχτά, ώστε να
διατηρείται τεντωμένος και να μη γλιστρά στο ώμο.
2. Το όπλο πρέπει να κατεβαίνει από τον ώμο, όταν πρέπει να περάσουμε κάποιο
εμπόδιο.
3. Το κράτημα αυτό ταιριάζει σε πολύωρο κυνήγι σε ανοιχτά πεδία.

►

Βασικές οδηγίες ασφαλούς χειρισμού του όπλου
Χρήση του μοχλού ασφάλειας
Εκπαιδευόμαστε μέχρι να μάθουμε να ενεργοποιούμε και απενεργοποιούμε μηχα
νικά τον μοχλό ασφάλειας του όπλου, χωρίς να στρέφουμε την προσοχή μας προς
αυτόν.
► Ασφαλής γέμιση
1. Πρώτα ελέγχουμε το στόμιο. Το στρέφουμε σε ασφαλή κατεύθυνση. Εποπτεύουμε
τον χώρο και βλέπουμε τις θέσεις των ανθρώπων που βρίσκονται στην περιοχή.
2. Ανοίγουμε το όπλο. Ελέγχουμε αν λειτουργεί σωστά. Το κρατάμε ανοιχτό. Ελέγ
χουμε την κάνη αν είναι καθαρή.
3. Βάζουμε τα φυσίγγια. Αν έχουμε καραμπίνα, μετράμε πόσα βάζουμε στην αποθήκη.
4. Κλείνουμε το όπλο, το οποίο είναι πλέον γεμάτο.
5. Ενεργοποιούμε την ασφάλεια.
6. Κρατάμε το όπλο με ασφάλεια.
► Ασφαλής απογέμιση
1. Απομακρύνουμε τα δάχτυλα από τη σκανδάλη.
2. Ελέγχουμε το στόμιο. Το στρέφουμε σε ασφαλή κατεύθυνση. Εποπτεύουμε τον
χώρο και βλέπουμε τις θέσεις των ανθρώπων που βρίσκονται στην περιοχή.
3. Ανοίγουμε το όπλο.
4. Βγάζουμε τα φυσίγγια.
5. Ελέγχουμε αν τα βγάλαμε όλα.
6. Αφήνουμε το όπλο «ανοιχτό».
►

12 .

Εξοπλισμός, πρόληψη και αντιμετώπιση
έκτα κτω ν κα τα σ τά σ εω ν

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΚΑΖΙΟΥ
Δασολόγου Θηραματολόγου
Ί 2.1. Γενικά
Η μεγάλη πυκνότητα οικισμών και οδικού δικτύου στην Ελληνική ύπαιθρο, η δυνα
τότητα χρήσης τετρακίνητων οχημάτων και κινητών τηλεφώνων και ο σχετικά ήπιος
τοπογραφικός χαρακτήρας των περισσότερων περιοχών άσκησης του κυνηγίου, δημι
ουργούν αίσθηση ασφάλειας στους Έλληνες κυνηγούς, με αποτέλεσμα να μη δίνουν
ιδιαίτερη σημασία στον εξοπλισμό όταν βγαίνουν για κυνήγι. Ωστόσο οι έντονες και
πολλές φορές δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας (κρύο και
χιόνια το χειμώνα, υψηλές θερμοκρασίες κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο), η
άσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας που συχνά περιλαμβάνει ορειβασία και πολύ
ωρη παραμονή σε άσχημες συνθήκες, το κακό ορεινό οδικό δίκτυο, η πλημμελής προ
ετοιμασία και ο ελλιπής εξοπλισμός, σε συνδυασμό με την άγνοια σε θέματα πρώτων
βοηθειών, καθιστούν την απόκτηση στοιχειωδών γνώσεων αντιμετώπισης δύσκολων
συνθηκών απαραίτητη.
Παλαιότερα το κυνήγι γινότανε σε περιοχές κοντά στους τόπους διαβίωσης, οι οποί
ες ήταν λίγο πολύ γνωστές και δεν απαιτούσε
πολύ χρόνο και χρήμα. Σήμερα η αύξηση του
μέσου εισοδήματος και του ελεύθερου χρό
νου, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης σε
μακρινές περιοχές, οδηγούν τους κυνηγούς σε
άγνωστες και πολλές φορές απρόβλεπτες και
δύσκολες καταστάσεις. Απώλεια σκυλιών και
αναμονή τους με πιθανή διανυκτέρευση, απώ
λεια προσανατολισμού σε ομίχλη ή άγνωστη
περιοχή, πιθανός τραυματισμός ή αδιαθεσία,
υποθερμία ή ηλίαση, αποκλεισμός από χιόνι,
κλείδωμα των κλειδιών μέσα στο αυτοκίνητο
και σκασμένα λάστιχα, τσίμπημα εντόμων και
φιδιών, ανεξέλεγκτα τσοπανόσκυλα, πτώση
κατά το περπάτημα σε ολισθηρά έδαφος, έκθε
ση σε πολύωρη βροχή ή χιόνι, είναι ενδεικτικά
μερικές από τις έκτακτες καταστάσεις στις
οποίες μπορεί να βρεθεί κάποιος κυνηγός.

I
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12.2.

Απαραίτητος εξοπ λισμός για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

- Κουτί πρώτων βοηθειών
- Μαχαίρι ή σουγιάς (πάντα μαζί μας)
- Νερό
- Φακός
- Κατάλληλες μπαταρίες
- Αδιάβροχα σπίρτα ή αναπτήρας θυέλλης (πάντα μαζί μας)
- Πυξίδα
- Σκοινί (πάντα μαζί μας)
- Πτυσσόμενο φτυάρι
- Κουβέρτα επβίωσης (πάντα μαζί μας)
- Ξηρούς καρπούς, σοκολάτες, ή άλλη πηγή τροφής υψηλής ενέργειας που δεν αλλοι
ώνεται εύκολα
- Ρεζέρβα στο αυτοκίνητο (πρόσφατα ελεγμένη)
- Αντιολισθητικές αλυσίδες (το χειμώνα)
- Εύφλεκτη ύλη για προσάναμμα (δαδί, χαρτί κ.λπ)
- Πρόσθετο και ανταλλακτικό ρουχισμό (κατάλληλο για την εποχή)
- Κινητό τηλέφωνο (πάντα μαζί μας)
- Ανταλλακτική μπαταρία
- Φορτιστής αυτοκινήτου (για κινητό)
- Γνώση για το χειρισμό όλων των παραπάνω

Ί 2.3. Φ αρμακείο - Κουτί πρώτων βοηθειών
Είναι απαραίτητο και πρέπει να βρίσκεται σε κάθε αυτοκίνητο κυνηγού ένα φαρμα
κείο - κουτί πρώτων βοηθειών που πρέπει να περιέχει τα παρακάτω, καθώς και όσα
αναφέρθηκαν προηγουμένως στο κεφάλαιο 9.9. «Πρώτες βοήθειες στα κυνηγόσκυλα»:
Εργαλεία
- Ψαλίδι
- Βελόνα
- Μυτερό μαχαιράκι
- Γάντια μιας χρήσης
-Τσιμπιδάκι
- Θερμόμετρο
- Παραμάνες ασφαλείας
Αντισηπτικά
- Καθαρό (λευκό) οινόπνευμα
- Betadine
- Οξυζενέ
Επιδεσμικό υλικό
- Βαμβάκι
- Ελαστικοί επίδεσμοι
- Γάζες απλές
- Γάζες βαζελινούχες
- Λευκοπλάστ
- Hansaplast
Κρέμες
- Κορτιζονούχα κρέμα (πάντα μαζί μας)
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- Αντισταμινική αλοιφή (πάντα μαζί μας)
Κ ο λύρια
- Κολύριο με αντισηπτικό για τα μάτια
Χάπια
- Παυσίπονα
- Αντιπυρετικά
- Αντιόξινα (για στομαχικές διαταραχές)
- Για τη διάρροια
Προσοχή: Πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος για τυχόν ληγμένα φάρμακα.
Χ ρ ή σ ιμ α τηλέφ ω να:
166: ΕΚΑΒ

12.4.

Πρακτικές συμβουλές για πετυχημένη κατασκήνωση

Προσχεδιασμένη ή αναγκαστική, η διαδικασία της κατασκήνωσης είναι ένα ενδεχό
μενο που μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε κυνηγός. Η μεγάλη ποικιλία προϊόντων σχετι
κών με την κατασκήνωση, σε συνδυασμό με το σχετικά χαμηλό κόστος κτήσης τους και
τον μικρό όγκο και βάρος τους, κάνουν την κατασκήνωση προσιτή και ενδιαφέρουσα,
αυξάνοντας ταυτόχρονα την επαφή με τη φύση. Μερικές γενικές οδηγίες για την ετοι
μασία και επιτυχημένη διαμονή σε προσχεδιασμένη κατασκήνωση στο ύπαιθρο είναι:
- Πριν την κατασκήνωση ελέγχουμε τον εξοπλισμό που πρόκειται να χρησιμοποιή
σουμε στο σύνολό του, αν είναι καλά συντηρημένος.
- Σκηνή και υπνόσακος πρέπει να είναι κατάλληλα για τις καιρικές συνθήκες που επι
κρατούν στην περιοχή την εποχή που κατασκηνώνουμε.
- Εξασφαλίζουμε εκ των προτέρων την απαιτούμενη διάρκεια ζωής των φακών και
των άλλων πηγών φωτός που θα έχουμε μαζί μας, προμηθευόμενοι τα κατάλληλα
αναλώσιμα (πετρέλαιο, μπαταρίες κλπ).
- Καθαρίζουμε και ισιώνουμε το μέρος στο οποίο πρόκειται να στήσουμε τη σκηνή
μας, έτσι ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο πρόκλησης φθορών στη σκηνή, αλλά
και να έχουμε πιο ξεκούραστο ύπνο.
- Σταθεροποιούμε τη σκηνή με πασσάλους και σκοινιά ακόμη και σε περίπτωση που
νομίζουμε ότι δε χρειάζεται.
- Για την αποφυγή εισόδου νερού στη σκηνή, σε περίπτωση βροχής, σκάβουμε περι
μετρικά αυτής (1 0 - 1 5 εκατοστά μακριά) αυλάκι βάθους 5 εκ..
- Για το άναμμα φωτιάς καλό είναι να έχουμε μαζί προσανάμματα. Αν δεν υπάρχει
προσάναμμα αναζητούμε ξερά ξύλα (ιδανικός είναι ο κέδρος) και με τη βοήθεια του
μαχαιριού ή του τσεκουριού κόβουμε από το εσωτερικό του μικρά και μυτερά κομ
ματάκια, τα οποία τα τοποθετούμε σαν πυραμίδα στο έδαφος, κάτω από την οποία
τοποθετούμε τη φλόγα.
- Αν ανάψουμε φωτιά, πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετήσουμε πέτρες γύρω από αυτή,
έτσι ώστε να έχει καλύτερη απόδοση και να μην είναι εύκολο να εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα.
- Δεν πρέπει να αφήνουμε ποτέ τη φωτιά να σβήσει μόνη της. Πριν πέσουμε για ύπνο
ή απομακρυνθούμε από την κατασκήνωση, τη σβήνουμε καλά, χρησιμοποιώντας
χώμα, πέτρες ή νερό. Αφού τη σβήσουμε, απομακρύνουμε και απομονώνουμε τα
εύφλεκτα υλικά από την εστία, προς αποφυγή αναζωπύρωσης.
- Οι μυρωδιές των σκουπιδιών προσελκύουν ζώα και γι αυτό καλό είναι να τοποθετού
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με τα σκουπίδια σε σακούλες
που κρεμάμε σε ψηλό κλαδί,
σχετικά μακρυά από τη σκηνή.
Δεν ξεχνάμε να τα πάρουμε
μαζί μας πριν εγκαταλείψουμε
την περιοχή.
Χρησιμοποιούμε
μεταλλικά
σκεύη κατά τη διάρκεια του
φαγητού
(πιάτα,
πιρούνια,
ποτήρια κλπ). Έτσι μειώνουμε
τον όγκο των σκουπιδιών και,
κατ'επέκταση, τη ρύπανση του
περιβάλλοντος.
Καλό είναι να γνωρίζουμε εκ των προτέρων αν υπάρχει νερό κοντά στην κατασκή
νωση και κατά πόσο αυτό είναι πόσιμο. Σ ε αντίθετη περίπτωση χρησιμοποιούμε το
νερό μόνο για πλύσιμο και όχι για πόση.
Αν πρόκειται να κατασκηνώσουμε για πολλές μέρες, μακριά από πηγές ανεφοδια
σμού ή από το αυτοκίνητο, υπολογίζουμε την ελάχιστη ποσότητα νερού που θα
χρειαστεί να πάρουμε μαζί.
Ανάλογα, υπολογίζουμε την απαιτούμενη ποσότητα τροφής και καλό είναι να παίρ
νουμε λίγη περισσότερη μαζί. Οι τροφές αυτές πρέπει να είναι υψηλής θρεπτικής
αξίας, να μην αλλοιώνονται εύκολα και να έχουν όσο το δυνατό λιγότερο βάρος. Αν
υπάρχει πόσιμο νερό κοντά στην κατασκήνωση, τα ζυμαρικά είναι μία καλή πρό
ταση που συνδυάζει όλα τα παραπάνω. Προτείνονται επίσης οι ξηροί καρποί, τα
αποξηραμένα φρούτα και οι σοκολάτες, ιδιαίτερα για χειμερινή κατασκήνωση.
Καλό είναι πριν την κατασκήνωση να έχουμε ενημερωθεί για τις καιρικές συνθήκες
που θα επικρατήσουν στην περιοχή, έτσι ώστε να είμαστε κατάλληλα προετοιμα
σμένοι.
Καθαρίζουμε προσεκτικά τη σκηνή πριν την αποθήκευση και την αφήνουμε να στε
γνώσει καλά, αν έχει πάρει υγρασία.
Σε περίπτωση που αναγκαστούμε να κατασκηνώσουμε μη έχοντας κατάλληλο
εξοπλισμό ακολουθούμε τα πα
ρακάτω:
- Επιλέγουμε υπήνεμο και προφυλαγμένο σημείο (όχι κάτω
από δέντρα αν πέφτουν κεραυ
νοί, όχι κάτω από βράχους αν
είναι σαθρό το πέτρωμα).
- Μ αζεύουμε ξύλα που θα χρη
σιμεύσουν για την κατασκευή
του σκελετού μιας πρόχειρης
σκηνής.
- Για το δέσιμο των ξύλων του
σκελετού χρησιμοποιούμε, αν
δεν έχουμε σκοινί, μακριά κομ
μάτια χόρτων που τα βάζουμε
το ένα δίπλα στο άλλο, δημι
ουργώντας ματσάκια.
- Ως τέντα χρησιμοποιούμε την
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κουβέρτα επιβίωσης ή κλαδιά (κατά προτίμηση κωνοφόρων).
- Συλλέγουμε ξερά ξύλα (αν είναι δυνατό).
- Δημιουργούμε προσάναμμα από σχίζες του εσωτερικού των ξύλων που μπορεί να
διατηρούνται ακόμα στεγνά.
- Ανάβουμε προφυλαγμένη με πέτρες φωτιά μπροστά από την είσοδο της υποτυπώ
δους σκηνής.
- Αν το έδαφος είναι βρεγμένο, προσπαθούμε να βρούμε στεγνό χώμα απομακρύνοντας το επιφανειακό και κατόπιν καθόμαστε ή ξαπλώνουμε.
- Περιμένουμε να καλυτερεύσουν οι συνθήκες (σε περίπτωση βροχής, έντονης χιονό
πτωσης ή ομίχλης) ή να ξημερώ σει (σε περίπτωση που νυχτώνει).
- Στο διάστημα της αναμονής φροντίζουμε να μην φοράμε βρεγμένα ρούχα και να
κρατούμε τη θερμοκρασία του σώματος κανονική.
- Η κατανάλωση αλκοόλ βοηθάει προσωρινά αλλά κάνει την κατάσταση χειρότερη
όσο περνάει η ώρα.

1 2 .5 .

Π ρ ώ τ ε ς β ο ή θ ε ιε ς ψ α

κ υ ν η γ ο ύ ς

Δ Η Μ Η Τ Ρ Η ΣΥΡΡΗ
Πρώτες βοήθειες είναι οι ενέργειες εκείνες που προσφέρει ένας μη ειδικός ως άμεση
και προσωρινή βοήθεια σε θύμα από ατύχημα ή ξαφνική ασθένεια, μέχρι να φθάσει η
βοήθεια ιατρού ή να μεταφερθεί ο ασθενής σε ιατρικό κέντρο. Για το λόγο αυτό οι πρώ
τες βοήθειες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν απλές και όχι υπερβολικές.
Βασικές οδηγίες
1) Κρατάτε τον ασθενή ξαπλωμένο άνετα με το κεφάλι στο επίπεδο του σώματος.
2) Αναζητήστε και εντοπίστε σοβαρές αιμορραγίες, σταμάτημα της αναπνοής, δηλη
τηρίαση, shock, τραύματα, εγκαύματα, κατάγματα, διαστρέμματα και εξαρθρώσεις.
Προσπαθήστε γενικά να βρείτε όλες τις ορατές βλάβες.
3) Να θυμάστε ότι: Το σταμάτημα της αναπνοής, η σοβαρή αιμορραγία και η δηλητη
ρίαση πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, πάντα με τη σειρά που αναφέρονται.
4) Κρατήστε τον τραυματία ζεστό.
5) Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
6) Μείνετε ήρεμοι και μη μετακινείτε τον τραυματία εκτός αν είναι απαραίτητο.
7) Ποτέ μη δίνετε υγρά σε άτομα που δεν έχουν τις αισθήσεις τους ή είναι τραυματισμέ
να στο στομάχι ή το κάτω μέρος του στήθους.

12.5.1. Τεχνητή αναπνοή
Η τεχνητή αναπνοή είναι απαραίτητη όταν ένας άνθρωπος δεν αναπνέει. Αφού δεν
αναπνέει ο εγκέφαλος νεκρώνεται μετά από 3 με 5 λεπτά, άρα επέρχεται οριστικά ο θά
νατος. Για τον λόγο αυτό η τεχνητή αναπνοή πρέπει να αρχίζει μέσα στα πρώτα 3 λεπτά
από τη στιγμή που κάποιος σταμάτησε να αναπνέει. Ακολουθούμε τα παρακάτω:

12.5.1.1. Μπρούμυτα
- Ξαπλώστε μπρούμυτα τον παθόντα και γυμνώστε τον, τουλάχιστον από τη μέση και
πάνω.
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- Τοποθετήστε ένα ρούχο ή κάτι άλλο μαλακό κάτω από το μέτωπό του, ώστε να υψω
θεί λίγο το κεφάλι του.
- Γονατιστέ και σκύψτε επάνω του και με τις παλάμες ανοιχτές πιέστε την κορυφή της
σπονδυλικής στήλης (λίγο κάτω από το σβέρκο) κανονικά και ρυθμικά - μια πιέζοντας
και μια σηκώνοντας τα χέρια σας - με το ρυθμό της δικής σας αναπνοής. Οι πιέσεις πρέ
πει να επαναληφθούν αρκετές φορές, έως ότου να ρυθμιστεί η αναπνοή του παθόντα.

12.5.1.2. Ανάσκελα
- Ξαπλώστε ανάσκελα τον παθόντα και γυμνώστε τον, τουλάχιστον από τη μέση και πάνω.
- Τοποθετήστε ένα ρούχο ή κάτι άλλο μαλακό κάτω από το λαιμό του στο τέλος της
σπονδυλική στήλης, ώστε να κρέμεται λίγο το κεφάλι του.
- Γονατιστέ και σκύψτε επάνω του και με τις παλάμες ανοιχτές πιέστε το στέρνο κανο
νικά και ρυθμικά - μια πιέζοντας και μια σηκώνοντας τα χέρια σας - ενώ μετράτε ένα,
δύο, τρία, τέσσερα. Στο ένα, δύο πιέζετε το στέρνο, ενώ στο τρία, τέσσερα, σηκώνετε
τα χέρια. Οι πιέσεις πρέπει να επαναληφθούν αρκετές φορές, έως ότου να ρυθμιστεί
η αναπνοή του παθόντα.

12.5.1.3. Το φιλίτης ζωής
- Ξαπλώστε ανάσκελα τον παθόντα και γυμνώστε τον, τουλάχιστον από τη μέση και πάνω.
- Τοποθετήστε ένα ρούχο ή κάτι άλλο μαλακό κάτω από το λαιμό του στο τέλος της
σπονδυλική στήλης, ώστε να κρέμεται λίγο το κεφάλι του.
- Κρατάτε το κεφάλι του, ανοίγετε το στόμα του και αφού διαπιστώσετε ότι η γλώσσα
του δεν εμποδίζει την είσοδο του αέρα, κλείνετε τη μύτη του με τα δύο δάχτυλα και
αφού εισπνεύσετε δυνατά, εκπνέετε δυνατά μέσα στο στόμα του, μετά απομακρύνε
στε για να εκπνεύσει παθητικά. Επαναλαμβάνετε με τη συχνότητα που εσείς αναπνέ
ετε αρκετές φορές, έως ότου να συνέλθει ο παθών.

12.5.2. Αιμορραγία
Αν η αιμορραγία συμβεί σε άκρο (χέρι ή πόδι), τότε πρέπει να τοποθετήσουμε, πι
έζοντας, μια γάζα ή ένα καθαρό πανί πάνω στην πληγή και να δέσουμε σφιχτά έναν
επίδεσμο λίγο πάνω από την πληγή, προς το κορμί. Προσοχή χρειάζεται ώστε να μην
μελανιάσει το άκρο. Αν διαπιστώσετε μελάνιασμα, τότε χαλαρώνετε την περίδεση. Αν
η πληγή βρίσκεται στο στήθος ή την πλάτη, πιέζετε λίγα εκατοστά πιο πάνω, προς το
μέρος της καρδιάς, με τη βοήθεια ενός κόμπου που θα δέσετε σε ένα καθαρό πανί. Μ'
αυτό τον τρόπο προσπαθούμε να σταματήσουμε τη ροή του αίματος. Όταν σταματήσει
η αιμορραγία θα πήξει το αίμα και θα σχηματιστεί κρούστα, την οποία δεν πρέπει να
πειράξετε ούτε να πλύνετε. Για την ταχύτερη πήξη του αίματος τοποθετείστε πάγο ή
κρύο νερό γύρω από την πληγή. Αν το χρώμα του αίματος είναι καθαρό ζωηρό κόκκινο,
υποδηλώνει ότι βλάφτηκε κάποια αρτηρία και η αντιμετώπιση πρέπει να είναι άμεση.
Αν το αίμα έχει χρώμα σκούρο και τρέχει λίγο, σημαίνει ότι έπαθε ζημιά κάποια φλέβα.

12.5.3. Καταπληξία (shock)
Κάθε τραυματισμένο άτομο με σοβαρές ή λιγότερο σοβαρές βλάβες, κατά πάσα
πιθανότητα θα παρουσιάσει shock, το οποίο είναι δυνατό να παρουσιαστεί αμέσως ή
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ακόμη και μετά από κάποιες μέρες. Η θεραπεία του πρέπει να αρχίσει αμέσως χωρίς να
περιμένουμε να παρουσιαστούν συμπτώματα, τα οποία μπορεί να είναι υγρό πρόσω
πο, «βαριά» μάτια, αδύνατος και ταχύς σφυγμός, δέρμα ψυχρό και υγρό, ημιαναίσθητο
ή τελείως αναίσθητο άτομο.
Θ εραπεία: Ξαπλώστε τον ασθενή και κρατήστε τον ήρεμο και ζεστό. Τυλίξτε τον με
κουβέρτες ή οποιοδήποτε άλλο ύφασμα, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί η θερμο
κρασία του σώματος. Κρατήστε τον ξαπλωμένο με τα πόδια ελαφρώς ανασηκωμένα.
Δώστε υγρά από το στόμα, εκτός αν ο τραυματίας είναι αναίσθητος ή έχει κοιλιακό
τραύμα. Νερό, ζεστό τσάι, καφές, γάλα μπορεί να δοθούν. Ποτέ όμως δεν πρέπει να
δοθούν υγρά σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του ή που παρουσιάζει τραύμα στο
στομάχι ή το κάτω μέρος του στήθους.

12.5.4. Τραύματα
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Σιγουρευτείτε ότι ο τραυματίας αναπνέει.
Ψάξτε λεπτομερώς και εντοπίστε τα κυριότερα τραύματα.
Προσπαθήστε να σταματήστε την όποια αιμορραγία.
Ελέγξτε το κεφάλι για εμφανείς κακώσεις.
Εάν ο τραυματίας έχει τις αισθήσεις του, ρωτήστε τον πού πονάει και τι έχει συμβεί
Ελέγξτε εάν μπορεί να σηκώσει το κεφάλι και να κουνήσει το λαιμό του. Εάν όχι,
εξασφαλίστε ότι βρίσκεται σε οριζόντια θέση και μην τον μετακινήσετε.
7) Ελέγξτε για τραύματα στη σπονδυλική στήλη, ψηλαφώντας με το χέρι την πλάτη
από πάνω προς τα κάτω και ανακαλύψτε εάν υπάρχει ευαισθησία ή πόνος.
8) Εάν το κεφάλι, ο λαιμός και η σπονδυλική στήλη είναι σε καλή κατάσταση, ελέγξτε
τα χέρια και τα πόδια.
9) Εάν ο τραυματίας έχει τις αισθήσεις του, ζητήστε του να πάρει βαθιά αναπνοή και να
βήξει για να καταλάβετε εάν έχει τραύματα στο στήθος.
10) Ελέγξτε για εσωτερικά τραύματα, ζητώντας από τον τραυματία να «ρουφήξει» προς
τα μέσα το στομάχι του και να το ξαναφήσει ελεύθερο.

12.5.5. Διαστρέμματα
Είναι βλάβες στους μυς, τους τένοντες και τα αιμοφόρα αγγεία γύρω από κάποια άρ
θρωση. Κατά συνέπεια, παρουσιάζεται πόνος και πρήξιμο.
Όταν διαπιστώσουμε διάστρεμμα, τοποθετούμε το τραυματισμένο μέλος πιο ψηλά
από το υπόλοιπο σώμα, στηρίζοντάς το με ένα μαξιλάρι, τυλιγμένη κουβέρτα ή οτι
δήποτε άλλο θα έχουμε, ώστε να μειωθεί το πρήξιμο και ο πόνος. Ακινητοποιούμε το
τραυματισμένο μέλος με οτιδήποτε έχουμε πρόχειρο, χρησιμοποιώντας ακόμη και
τυλιγμένες σφιχτά εφημερίδες ή περιοδικά. Χρησιμοποιούμε κρύες κομπρέσες ή πάγο,
εάν είναι διαθέσιμα, ώστε να ελαττωθεί το πρήξιμο.

12.5.6. Κατάγματα - Εξαρθρώσεις
Και στις δύο περιπτώσεις τα συμπτώματα ομοιάζουν συχνά και
για το λόγο αυτό οι πρώτες βοήθειες είναι ίδιες. Ακινητοποιούμε το
τραυματισμένο μέλος και προσπαθούμε να προλάβουμε μεγαλύτε
ρες βλάβες κατά τη μεταφορά του ασθενή.
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12.5.7. Βλάβες πλάτης - λαιμού
Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή κατά την οποιαδήποτε μετακίνηση του τραυματία.
Χρησιμοποιούμε φορείο ή, στην ανάγκη, μια μεγάλη σανίδα. Προσοχή να μη μετακινη
θεί ο λαιμός ή η πλάτη. Πρέπει να μείνει ακίνητος κατά την μεταφορά στο νοσοκομείο ή
ιατρείο. Ακινητοποιούμε το κεφάλι και τον λαιμό με κάποιο τυλιγμένο ύφασμα, ώστε να
αποφύγουμε οποιαδήποτε κίνηση του κεφαλιού. Όλα τα κατάγματα βραχίονα, χειρός,
καρπού, αστραγάλου, μηρού κλπ πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγάλη προσοχή και
να ακινητοποιούνται στη θέση που τα βρήκαμε. Να μεταφέρονται στο ιατρείο ή νοσο
κομείο το δυνατό γρηγορότερα.

12.5.8. Κατάγματα σιαγόνας
Τυλίξτε έναν επίδεσμο χαλαρά κάτω από το πιγούνι
και δέστε τον, όχι πολύ σφιχτά, στο κάτω μέρος του
κεφαλιού. Με τον τρόπο αυτό θα προσπαθήσουμε να
ακινητοποιήσουμε την κάτω σιαγόνα.

12.5.9. Σπ ασμένα πλευρά
Κίνδυνος, διότι το σπασμένο πλευρό είναι δυνατό να τρυπήσει
τον πνεύμονα ή να τραυματίσει κάποιο άλλο εσωτερικό όργανο.
Ο τραυματίας πρέπει να μετακινηθεί με προσοχή, αφού πρώτα τον
ξαπλώσουμε με την πλάτη και φροντίσουμε ώστε το κεφάλι και
στήθος να είναι ελαφρά ανασηκωμένα.

12.5.10. Διάσειση
Είναι το οίδημα (πρήξιμο) των εγκεφαλικών ιστών μετά από χτύπημα στο κεφάλι. Το
άτομο αυτό πρέπει να μείνει ακίνητο και ήρεμο. Είναι δυνατό να παρουσιάσει πονοκε
φάλους, δυσκαμψία στο λαιμό, εμετούς και διανοητικές ταραχές. Ακόμη, οι κόρες των
ματιών είναι δυνατό να παρουσιάσουν διαφορετικό μέγεθος. Και στην περίπτωση αυτή
η παροχή άμεσης ιατρικής βοήθειας είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα αν το θύμα αιμορραγεί
από το στόμα ή τα αυτιά ή αν υπάρχει καθαρό υδαρές έκκριμα από τη μύτη ή τα αυτιά.
Κρατήστε τον τραυματία ήρεμο και ακολουθήστε τις συμβουλές που αναφέρονται στην
περίπτωση του shock.

12.5.11. Εγκαύματα
Ακόμη και ένα μικρό έγκαυμα εάν μείνει χωρίς θεραπεία είναι πολύ πιθανό να μολυνθεί. Εάν κάποιος έχει σοβαρό έγκαυμα πρέπει να απαλύνετε τον πόνο, να προλάβετε
τη μόλυνση και να θεραπεύσετε το shock, που είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος μετά το
έγκαυμα. Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε ένα έγκαυμα ή να απομακρύνετε τυχόν
ρούχα που έχουν κολλήσει πάνω. Εάν υπάρχει κρύο νερό, βυθίστε μέσα την καμένη
περιοχή. Αυτό θα βοηθήσει τον πόνο. Εάν δημιουργηθούν φουσκάλες, μην τις σπάσετε.
Καλύψτε την περιοχή με γάζα ή καθαρό επίδεσμο, εάν υπάρχει. Εάν όχι, αφήστε την
καμένη περιοχή ακάλυπτη. Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε ιώδιο ή άλλο αντισηπτικό, εκτός
εάν υπάρχει ειδική αλοιφή για εγκαύματα. Δασοφύλακες, θηροφύλακες, εθελοντές κυ
νηγοί ή άτομα που ασχολούνται με το σβήσιμο μιας φωτιάς είναι δυνατόν να εισπνεύ293

σουν καπνό. Απαιτείται άμεσα η μεταφορά τους σε νοσοκομείο.

12.5.12. Δαγκώματα από ζώα
Εάν δαγκωθείτε από κάποιο ζώο καθαρίστε και πλύνετε την πληγή με σαπούνι και
νερό όσο το δυνατόν καλύτερα για να αποφευχθεί μόλυνση. Η εφαρμογή ήπιου αντιση
πτικού (Betadin υγρό) θα βοηθήσει στην αποφυγή μολύνσεων. Χρησιμοποιείστε σταθε
ρή πίεση με καθαρό ύφασμα ή γάζες για να σταματήσει η αιμορραγία. Επισκεφτείτε το
ταχύτερο έναν γιατρό.

12.5.13. Δαγκώματα από φίδια
Στην Ελλάδα, με εξαίρεση την οχιά (υπάρχουν τέσσερα είδη στη χώρα μας), δεν υπάρ
χουν άλλα φίδια που μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες στον άνθρωπο. Αν
το φίδι που θα σας δαγκώσει είναι ιοβόλο (έχει δηλητήριο), τότε θα διαπιστώσετε ότι στο
σημείο του δαγκώματος υπάρχουν δύο έντονα μικρά σημάδια που αντιστοιχούν στα δύο
δόντια του φιδιού. Αν το φίδι δεν έχει δηλητήριο, τότε στο σημείο του δαγκώματος υπάρ
χει σημάδι από σειρά μικρών στιγμάτων που αντιστοιχούν στα δόντια του φιδιού (χωρίς
την παρουσία δύο έντονων σημαδιών). Σ ε περίπτωση τσιμπήματος από ιοβόλο φίδι, δέ
στε ένα μαντήλι μεταξύ τραύματος και καρδιάς, με τρόπο που να μπορεί να κυκλοφορεί
το αίμα, και ξεπλύνετε με άφθονο κρύο νερό. Στη συνέχεια απαιτείται άμεση διακόμιση σε
ιατρικό κέντρο. Προσοχή χρειάζεται ώστε να μην κυριαρχήσει ο πανικός και κάθε κίνηση
να πραγματοποιείται αργά, ώστε να μη διευκολυνθεί η μεταφορά του δηλητηρίου. Σ ε
περίπτωση τσιμπήματος μη ιοβόλου φιδιού χρειάζεται προσεκτικό καθάρισμα με κρύο
νερό και εφαρμογή αντισηπτικού. Η επίσκεψη σε γιατρό κρίνεται απαραίτητη.

Σαπίτης

Οχιά

12.5.14. Παράσιτα και τσιμπήματα από έντομα
Μετά από μια κυνηγετική εξόρμηση είναι δυνατό να εισχωρήσουν στο δέρμα τσιμπού
ρια. Η διαπίστωση της ύπαρξης ενός τσιμπουριού γίνεται συνήθως λίγες μέρες μετά την
εγκατάστασή του, τυχαία ή λόγω έντονου κνησμού. Όταν το ανακαλύψετε, μην το τραβάτε
προς τα έξω, διότι μπορεί να μείνει το κεφάλι μέσα στο δέρμα και να δημιουργηθεί μόλυν
ση. Αλειψε το τσιμπούρι με λάδι, βαζελίνη ή βενζίνη και μάλλον θα πέσει μόνο του.
Πιθανόν να σας τσιμπήσει αράχνη και να δημιουργηθεί κοκκίνισμα και πρήξιμο. Τα
συμπτώματα θα εξαλειφθούν με κρύες κομπρέσες. Τσιμπήματα από μέλισσες ή σφήκες
είναι ιδιαίτερα ενοχλητικά και πολλές φορές επικίνδυνα. Η εφαρμογή κρύων κομπρεσών
βοηθούν στην ελάττωση του πρηξίματος. Εάν υπάρχει γνωστή αλλεργία, χρησιμοποιήστε
κάποια αντισταμινική ή κορτιζονούχα αλοιφή και αναζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα.
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13 .

Χειρισμός των θηραμάτων
ΠΕΡΙΚΛΗ Κ. ΜΠΙΡΤΣΑ
Δρ Δασολόγου Θηραματολόγου

Ένας υπεύθυνος κυνηγός δείχνει πάντα σεβασμό στο θήραμά του. Αν αυτό δεν έχει
καταβληθεί άμεσα, με καίρια βολή, το αποτελειώνει με τον ευκολότερο και πιο ανώδυ
νο τρόπο και έχει στόχο τη διατήρηση της καλής του κατάστασης και της γεύσης του.
Αμέσως μετά τη σύλληψη του θηράματος πρέπει να βγάλετε τα εντόσθια (ιδιαίτερα
για την πέρδικα και το λαγό) και να φροντίσετε ώστε να μην αλλοιωθεί. Οι παλαιότεροι
κυνηγοί συνιστούν να τοποθετείτε ένα κλαδί θυμάρι η ρίγανη στην κοιλιά της πέρδικας
και του λαγού και ένα σβησμένο κάρβουνο στην κοιλιά της πάπιας.
Τρεις είναι οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση των θηραμά
των: Η βρωμιά, η ζέστη και η υγρασία. Ιδιαίτερη φροντίδα χρειάζονται τα θηράματα τον
Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, που επικρατούν συνήθως υψηλές θερμοκρασίες. Η υψη
λή θερμοκρασία της ατμόσφαιρας επηρεάζει τα θηράματα. Γι'αυτό, μετά το τέλος του
κυνηγίου και έως ότου μεταφερθούν σε ψυγείο, πρέπει: α) να τα διατηρήσετε στη σκιά,
β) να τα τοποθετήσετε σε σημείο που φυσάει, γ) να τα κρεμάσετε, αν είναι δυνατόν, κάτω
από δέντρο ή θάμνο και δ) κρατήστε την κοιλιά των μεγάλων θηραμάτων ανοιχτή με τη
βοήθεια ενός καθαρού ξύλου. Την ίδια εποχή υπάρχει και ο κίνδυνος της προσέλκυσης
μυγών που μπορούν να καταστρέ
ψουν τα θηράματα. Μια πάνινη
τσάντα ή ένα τούλι μπορούν να
βοηθήσουν στην προστασία τους.
Το μαύρο πιπέρι επίσης λειτουργεί
ως εντομοαπωθητικό.
Ποτέ μην τοποθετείτε τα θηρά
ματα πάνω στο καπώ του αυτοκι
νήτου σας, γιατί η αυξημένη θερ
μότητα λόγω της λειτουργίας της
μηχανής μπορεί να τα αλλοιώσει.

13.1. Χειρισμός πουλιών
1. Βγάλτε τα φτερά γύρω από την κοιλιά έως πίσω στην ουρά.
2. Με έναν σουγιά κάντε μια τομή ξεκινώντας από την αμάρα και φτάνοντας έως το
στήθος.
3. Με το δείκτη και το μέσο δάκτυλο βγάζουμε τα εντόσθια και το στομάχι.
4. Με το σουγιά καθαρίζουμε προσεκτικά, αφαιρώντας την αμάρα και τα υπολείμματα
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κοπράνων.
5. Αν ο καιρός είναι δροσερός
και δεν μεσολαβήσει μεγάλος
χρόνος από τη στιγμή που
τελειώσει το κυνήγι έως ότου
φτάσουμε στο σπίτι, μπορούμε
πρώτα να μαδήσουμε τα που
λιά, και αφού τα καψαλίσουμε,
στη συνέχεια να αφαιρέσουμε
τα εντόσθια.

13.2. Χειρισμός λαγού
1. Τοποθετείστε το λαγό με τα πίσω πόδια σε χαμηλότερο επίπεδο.
2. Με ένα σουγιά κάντε μια τομή από τον πρωκτό έως το στέρνο.
3. Κρατήστε το λαγό από το στήθος με το ένα χέρι και με το άλλο τραβήξτε προς τα
πίσω και απομακρύνετε τα εντόσθια. Προσοχή: Δεν πρέπει τα σκυλιά να τα φάνε
γιατί υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης παρασίτων.
4. Τοποθετήστε ένα μικρό ξύλο για να κρατήσετε την κοιλιά ανοιχτή.
5. Αφήστε τον για λίγο να στραγγίξει και να στεγνώσει.
6. Αργότερα όταν φτάσουμε στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι, αφαιρούμε το δέρμα.
7. Κόβουμε το λαγό σε μερίδες, τον τοποθετούμε σε σακουλάκια και τον βάζουμε στην
κατάψυξη (αν δεν θέλουμε να τον καταναλώσουμε άμεσα).
8. Όσον αφορά το πλύσιμο του κρέατος, οι απόψεις διίστανται. Αλλοι επιμένουν ότι
δεν πρέπει να το πλύνουμε ως ότου είμαστε έτοιμοι να το μαγειρέψουμε, και άλλοι
λένε ότι πριν το βάλουμε στο ψυγείο πρέπει να πλύνουμε καλά τα αίματα.

13.3.

Α γριό χο ιρ ο ς: Κ αθά ρισμ α,
γ δ ά ρ σ ιμ ο και τεμ α χ ισ μ ό ς του
Π ΕΤΡ Ο Υ ΠΛΑΤΗ
Δασολόγου Θηραματοπόνου

Για όλα τα θηρευθέντα είδη, πτηνά και θηλαστικά, απαιτείται η λήψη άμεσων μέτρων
με σκοπό την όσο το δυνατό καλύτερη διατήρηση του κρέατος τους, προκειμένου να
διασφαλισθεί η ποιότητά του και η καταλληλότητά του για βρώση.
Ο κυνηγός μεγάλων τριχωτών θηράματων, κυρίως του αγριογούρουνου και δευτερευόντως του ζαρκαδιού και του αγριοκάτσικου (που στη χώρα μας επιτρέπεται το
κυνήγι τους σε ορισμένες μόνο ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές), είναι αναγκαίο να
γνωρίζει τη τεχνική της περιποίησης του θηρευμένου ζώου. Αυτό περιλαμβάνει την
αφαίρεση των εσωτερικών οργάνων, το γδάρσιμο και το τεμάχισμα του ζώου. Τα πα
ραπάνω, και ιδίως το ξεκοίλιασμα, πρέπει να γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα
από τη στιγμή που θα θηρευτεί το ζώο, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αλλοίωσης της
ποιότητας του κρέατος. Κατά τους φθινοπωρινούς μήνες, που οι θερμοκρασίες είναι
σχετικά υψηλές και ο κίνδυνος αλλοίωσης μεγαλύτερος, επιβάλλεται η άμεση αφαίρε
σή τους. Το ίδιο γρήγορα χρειάζεται να ενεργούμε σε περίπτωση που το ζώο (αγριόI 296

χοίρος) έχει τραύματα στην κοιλιακή χώρα και υπάρχει ρήξη των εντοσθίων και ιδίως
των εντέρων, με αποτέλεσμα να μεταδίδουν δυσάρεστη οσμή στο κρέας. Επιπλέον,
στα αρσενικά αγριογούρουνα και ιδίως στα ενήλικα κατά το τέλος της κυνηγετικής
περιόδου, όταν αρχίζει η αναπαραγωγική περίοδος (ζευγάρωμα), χρειάζεται να γίνει
άμεσα και με μεγάλη προσοχή και η αφαίρεση των γεννητικών οργάνων (πέος, άρ
χεις) και επινεφριδίων («κρυφών όρχεων»), χωρίς να έρθουν σε επαφή με το υπόλοιπο
σώμα του ζώου.
Άκρως απαραίτητο, για αρσενικά και θηλυκά είναι να απομακρυνθούν και οι λεμφαδένες (αμυγδαλές), που προσδίδουν δυσοσμία στην περιοχή του λαιμού.

13.3.1. Καθάρισμα αρσενικού αγριόχοιρου

1. Τοποθετούμε τον κάπρο ανά
σκελα.
2. Πιάνουμε με το ένα χέρι το
πέος και με κοφτερό μαχαίρι
το αποχωρίζουμε από τη κοι
λιά μαζί με το εξωτερικό δέρ
μα.
3. Τραβώντας το πέος προς τα
πάνω, το κόβουμε μαζί με το
δέρμα με κατεύθυνση προς τα
πίσω άκρα.
4. Χωρίς να κόψουμε τον ουρη
τήρα, αφαιρούμε το πέος.
5. Αφαιρούμε το δέρμα δεξιά και αριστερά του πρωκτού, μέχρι να εμφανιστούν οι
άρχεις.
6. -εχω ρίζουμε τους όρχεις από τη σακούλα τους, ώστε να μείνουν ελεύθεροι στα
χέρια μας.
7. Πιάνουμε τους όρχεις, καθέναν ξεχωριστά, και τους αφαιρούμε με μεγάλη προσοχή
για να μη διαρρήξουμε το σπερματοφόρο αγωγό.
8. Ανοίγουμε μια μικρή οπή στη κοιλιακή χώρα και τη διευρύνουμε με κατεύθυνση
προς την έδρα.
9. Με κοφτερό σουγιά και τη βοήθεια δυο δαχτύλων, οδηγούμε τη λεπίδα έτσι ώστε
να ανοίξουμε το δέρμα της κοιλιάς και του θώρακα μέχρι το ύψος των μπροστινών
ποδιών, χωρίς να τρυπήσουμε τον υμένα που περικλείει τα εσωτερικά όργανα.
10.Συνεχίζουμε την τομή του δέρματος από το ύψος των μπροστινών ποδιών προς το
λαιμό μέχρι τη γωνία των κάτω σιαγόνων.
11.
Κόβουμε το φάρυγγα και τον οισοφάγο, όσο πιο κοντά μπορούμε στην κάτω σιαγ
να, αφαιρώντας τους λεμφαδένες(αμυγδαλές).
12.Σχίζουμε το στέρνο, με πριονωτή λάμα, από κάτω προς τα πάνω(κεφάλι).
13.
Ανοίγουμε το στέρνο, έτσι ώστε να βλέπουμε τα πνευμόνια και την καρδιά.
14. Με ένα τράβηγμα του φάρυγγα, με κατεύθυνση προς τα κάτω, καταφέρνουμε να τον
κόψουμε και να τον απομακρύνουμε.
15. Κόβουμε το διαφραγματικό υμένα, για να αποχωριστούν τα πνευμόνια και η καρδιά
από το υπόλοιπο σώμα.
16. Απελευθερώ νουμε το στομάχι και τα έντερα από το συκώτι και τα νεφρά, τοποθετώ
ντας τα πλαγίως του σώματος.
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17. Πιέζουμε με τα δάχτυλά μας το έντερο όσο πιο κοντά στον πρωκτό με κατεύθυνση
προς τα μέσα, ώστε να καθαρίσει από το περιεχόμενό του και κατόπιν δένουμε με
γερή κλωστή σε δυο σημεία το έντερο.
Ί 8. Προσέχουμε ώστε οι δυο κόμποι να απέχουν μεταξύ τους μερικά εκατοστά.
19. Κόβουμε μεταξύ των δυο κόμπων το έντερο και το απομακρύνουμε.
20. Αφαιρούμε προσεκτικά με τα δάχτυλα την ουροδόχο κύστη και τον ουρητήρα, τρα
βώντας τα προσεκτικά.
21 .Σπρώ χνουμε το εναπομείναν τμήμα του εντέρου με ένα ξυλάκι, δια μέσω του πρω
κτού, από μέσα προς τα έξω.
2 2 .Σπρώχνοντας προς τα έξω το έντερο, εμφανίζεται αυτό στην έξω πλευρά.
23.Τραβάμε
το έντερο τελείως προς τα έξω και, με ένα κυκλικό κόψιμο στον πρωκτό, το
αφαιρούμε.
24.
Καθαρίζουμε γύρω από τον πρωκτό το εναπομείναν δέρμα και τα υπολείμματα
εντέρου.
25. Κόβουμε με προσοχή την αρχή της χοληδόχου οδού (σωλήνα), από το συκώτι.
26. Πιάνουμε τη χοληδόχο οδό από την άκρη της, και τραβώντας με προσοχή, αποκολ
λούμε τη χοληδόχο κύστη.

Ί 3.3.2. Το γδάρσιμο και ο τεμαχισμός του αγριόχοιρου
Προτού επιχειρήσουμε να περιγράφουμε τη τεχνική αυτή, πρέπει να τονίσουμε ότι η
αφαίρεση του δέρματος (τομάρι) από το μυϊκό ιστό του αγριόχοιρου δεν μπορεί να γίνει
με τράβηγμα, όπως συμβαίνει σε άλλα άγρια ζώα (π.χ. ζαρκάδι, αγριοκάτσικο), λόγω της
ύπαρξης συνδετικού ιστού - λίπους που συνδέει ισχυρά το δέρμα με το μυϊκό ιστό. Το
τομάρι του ζώου που δεν έχει ιδιαίτερα εμφανή σημάδια τραυμάτων μπορεί να χρησι
μοποιηθεί, κατόπιν προσεκτικού γδαρσίματος και κατάλληλης επεξεργασίας, ως διακοσμητικό (τάπητας πατώματος ή τοίχου). Για τον καθαρισμό του, αφαιρούμε προσεκτικά
το λίπος χωρίς να κόψουμε τις ρίζες των τριχών του. Στη συνέχεια ρίχνουμε (πασπαλίζου
με) άφθονο μαγειρικό αλάτι από την εσωτερική πλευρά και αρχίζουμε να τυλίγουμε τη
προβιά σε ρολό, ενώ συγχρόνως ρίχνουμε αλάτι και στην εξωτερική πλευρά. Κατόπιν το
πακετάρουμε σε πλαστικό σάκο για να το μεταφέρουμε στο βυρσοδέψη.
Για όλες τις επιμέρους εργασίες που αφορούν το γδάρσιμο και τον τεμαχισμό του
αγριόχοιρου απαιτείται οπωσδήποτε ο κατάλληλος εξοπλισμός, όπως καλοακονισμένα
μαχαίρια, τσεκουράκι, πριόνι κοπής κρέατος κλπ. Η όλη διαδικασία μπορεί να γίνει είτε
με τον αγριόχοιρο ξαπλωμένο, είτε κρεμασμένο από το τσιγκέλι.
Περιγραφή: Το ήδη ξεκοιλιασμένο αγριογούρουνο κρεμιέται από τα πίσω πόδια ή το
πλαγιάζουμε στο έδαφος. Σχίζουμε το δέρμα από την εσωτερική πλευρά των πίσω πο
διών μέχρι το ύψος του ταρσού. Τραβάμε με το ένα χέρι το τομάρι και με το άλλο χαρά
ζουμε με το μαχαίρι από την εσωτερική πλευρά μεταξύ δέρματος και κρέατος, ώστε να
αποκολληθεί το δέρμα από το πόδι. Στη συνέχεια κόβουμε το δέρμα στον ταρσό. Από
το ύψος του μηρού γδέρνουμε κατά μήκος της κάθε πλευράς, μέχρι τα πρώτα πλευρά.
Αποχωρίζουμε το δέρμα από τους μηρούς, από τη πίσω μεριά, μέχρι και την ουρά. Ξ ε 
κινώντας από το καρπό των μπροστινών ποδιών και από την εσωτερική τους πλευρά,
ανοίγουμε το δέρμα μέχρι το θώρακα. Τραβώντας σταθερά τη προβιά, γδέρνουμε με
επιμήκεις τομές μέχρι το μέσο της πλάτης. Αποχωρίζουμε τους καρπούς από το δέρμα.
Κόβουμε και απομακρύνουμε το μετακάρπιο από το υπόλοιπο σώμα και στη συνέχεια
αποχωρίζουμε τελείως το δέρμα από τη πλάτη. Συνεχίζουμε να γδέρνουμε από το λαιμό
προς το κεφάλι μέχρι το ρύγχος, όπου και αποκόπτουμε την προβιά. Στο εσωτερικό της
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προβιάς και συνήθως στη περιοχή της κεφαλής και των ώμων (στα αρσενικά άτομα κυρί
ως) υπάρχουν συμπαγείς όγκοι που προέρχονται από τους τραυματισμούς τους κατά τις
μεταξύ τους μάχες (καυγάδες). Τα τμήματα αυτά δεν θεωρούνται βρώσιμα. Αφαιρούμε
το κεφάλι κόβοντας το λαιμό σίρριζα με το κρανίο. Με τη βοήθεια ενός πριονιού κοκά
λων ή τσεκουριού, κόβουμε κατά μήκος τη σπονδυλική στήλη στο μέσον της.

13.3.3. Περαιτέρω τεμαχισμός και προετοιμασία του κρέατος
του αγριόχοιρου
1. Αφού κόψουμε σε δυο μέρη το
σώμα, κατά μήκος της σπον
δυλικής στήλης, στη συνέχεια
αφαιρούμε
τα
μπροστινά
μπούτια από το υπόλοιπο
σώμα, κόβοντάς τα στο ύψος
της ωμοπλάτης.
2. Από το πίσω μπούτι και κατά
μήκος της σπονδυλικής στή
λης, κόβουμε την κοιλιά (μα
λακό τμήμα) μέχρι τα πλευρά.
Στη συνέχεια, από τη συμβολή
των πλευρών με τη σπονδυλι
κή στήλη χαράζουμε με μαχαίρι τη γραμμή τομής από την εξωτερική πλευρά μέχρι
την άκρη του λαιμού. Ακολούθως πριονίζουμε το χαραγμένο τμήμα έτσι ώστε να
αποχωριστεί από το υπόλοιπο.
3. Αποχωρίζουμε το ψαρονέφρι (φιλέτο) από τη σπονδυλική στήλη (εσωτερική πλευ
ρά).
4. Κόβουμε το εναπομένον τμήμα του ζώου στο σημείο κάτω από το μπούτι, έτσι ώστε
να αποχωρίσουμε το τμήμα των μπριζολών από το μπούτι.
5. Με μεγάλη προσοχή αφαιρούνται οι ιστοί του λίπους από το ψαχνό του μπουτιού
(εσωτερικό μέρος)
6. Από την πλάτη, με τη βοήθεια πριονιού και μαχαιριού, παίρνουμε τα διάφορα είδη
μπριζόλας.
7. Ειδικότερα για την ελληνική πραγματικότητα, επειδή συνηθίζεται να γίνεται μοιρα
σιά στα μέλη της κυνηγετικής ομάδας κατά τρόπο ώστε να περιλαμβάνονται σε όλα
τα μερίδια τεμάχια από όλα τα μέρη του ζώου, είμαστε αναγκασμένοι να τεμαχίζου
με το κάθε ένα από τα παραπάνω μέρη του ζώου σε περισσότερα κομμάτια, τόσα
όσα και ο αριθμός των δικαιούχων.
8. Για να θεωρείται ισάξιας ποιότητας το βαθιά κατεψυγμένο κρέας του άγριου ζώου
με το κρέας του φρέσκου άγριου, τα διάφορα κομμάτια του κρέατος πρέπει να συ
σκευάζονται σε ειδικές σακούλες τροφίμων, με τη βοήθεια κατάλληλων μηχανών
συσκευασίας κενού, και να τοποθετούνται στον καταψύκτη.
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14 .

Η σ η μ ο σ ία
του ειδικού κυνη γετικο ύ τύπου
Ανεκτίμητη είναι η μακρόχρονη προσφορά των εντύπων του κυνηγετικού χώρου
προς τον κυνηγό και το περιβάλλον. Η μεγάλη ποικιλία της ύλης τους, που καλύπτει
όλο το φάσμα των ενδιαφερόντων του σύγχρονου κυνηγού, και η επίκαιρη κάθε φορά
παρουσίασή τους κατά τρόπο εύληπτο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, παρέχουν πο
λύτιμη πληροφόρηση, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων του
κυνηγετικού χώρου και αποκαθιστούν τη δημόσια εικόνα του κυνηγού στην κοινή γνώ
μη. Ως εκ τούτου, στο παρόν έργο αναγκαία είναι η αναφορά σ' αυτές τις προσπάθειες
και η παρότρυνση προς στους αναγνώστες για την ανάγκη έμπρακτης στήριξής τους.
Τα κυριότερα πανελλαδικής κυκλοφορίας κυνηγετικά έντυπα στην Ελλάδα. Αναφέρονται με
αλφαβητική σειρά:
- Αρτεμις (τηλ. 210 7550981, Νάξου 21,16 122 Καισαριανή
- Έθνος - Κυνήγι (τηλ. 210 6061016, Οδός Μπενάκη, 15233 Μεταμόρφωση)
- Κυνηγεσία & Κυνοφιλία (τηλ. 210 6841889, Φιλικής Εταιρείας 80,15232 Χαλάνδρι)
- Κυνηγετικές Ειδήσεις (210 9750882, Ελευθ. Βενιζέλου 6,17235 Δάφνη)
- Κυνηγός & Φύση (210 7755464, Μιχαλακοπούλου 169,11527 Αθήνα)
- Τύπος - Κυνήγι (210 9942431, Ήρωος Μάτση, 17456Άλιμος)
Κυνηγετικά έντυπα που δεν κυκλοφορούν πλέον:
- Κυνηγετικά Νέα
- Κυνήγι & Σκοποβολή
- Κυνηγόσκυλα & Κυνήγι
Οι κυριότερες ιστοσελίδες κυνηγετικού περιεχομένου (εκτός αυτών των κυνηγετικών
οργανώσεων):
- w w w .diananew s.gr
- www.e-artem is.com
- www.e-fox.gr
- w ww .gpeppas.gr
- www .hunter.gr
- w ww .kinigotopos.gr
- w ww .kynigos.net.gr
- w ww .orion.net.gr
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15 .

Η ταυτότητα της Κ υ νη γετικ ή ς Ο μ ο σ π ο ν δ ία ς
Μ α κ εδ ο νία ς - Θ ρ ά κ η ς

15.1. Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλη:

Γεώργιος Δέλλιος - Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
Ιωάννης Πολύχρονης - Επιχειρηματίας
Νικόλαος Καλογεράκος - Επιχειρηματίας
Δημήτρης Μ εσσήνης - Επιχειρηματίας
Σπύρος Μπασνάς - Τοπογράφος (Γρεβενά)
Χαριζάνης Νάσκος - Επιχειρηματίας (Σιδηρόκαστρο)
Αοϊζος Σερραίος - Επιχειρηματίας (Ξάνθη)

15.2. Π εριφερειακοί Σύμβουλοι
Δημήτριος Ευμοιρίδης:
Απόστολος Κοκαλιάρης:
Ηλίας Μπακουλόπουλος:
Δημήτριος Παγούνης:
Χαράλαμπος Σαρόγλου:
Αναστάσιος Ταγκαλίδης:

Περιφέρεια Νομών Δράμας, Καβάλας
Περιφέρεια Νομών Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας
Περιφέρεια Νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης
Περιφέρεια Νομών Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών
Περιφέρεια Νομών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής
Περιφέρεια Νομών Σερρών, Κιλκίς

15.3. Διατελέσαντες Πρόεδροι
1978-14/04/1984
15/04/1984-25/05/1990
26/05/1990-08/06/1994
09/06/1994-06/08/1999
07/08/1999 - 30/06/2003
01/07/2003-09/06/2005
10/06/2005:

ΐΙω άννης Μέρτζος
Κωνσταντίνος Χατζησταύρος
Γεώργιος Δέλλιος
Νικόλαος Μαϊλιάνης
Γεώργιος Δέλλιος
Νικόλαος Μαϊλιάνης
Γεώργιος Δέλλιος
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15.4 . Επίτιμοι Πρόεδροι
Δημήτριος Συρρής, Νικόλαος Μαϊλιάνης

15.5. Επίτιμα Μέλη
Κων/νος Χατζησταύρος, Ιωάννης Ιορδανίδης, ΕλευθέριοςΔημόπουλος, Κων/νος Πετρακόγιαννης, Ευστράτιος Νικολαϊδης, ΕπαμεινώνδαςΤερζής

15.6. Ελεγκτική Επιτροπή
Δημήτριος Δημητρακόπουλος, Ελευθέριος Δημόπουλος, Δημήτριος Συρρής
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15.7. Στελέχω ση Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μ ακεδονίας - Θράκης
ΟΝΟΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

e-mail

Περικλής Μπίρτσας

Γενικός Διευθυντής

Δρ Δασολόγος
Θηραματολόγος

pbirtsas@hunters.gr

Κυριάκος Σκορδάς

Διευθυντής
Υποστήριξης

Δασολόγος
kskordas@hunters.gr
Περιβαλλοντολόγος

Σοφία Μαϊλιάνη

Νομική Σύμβουλος

Δικηγόρος Msc

Πέτρος Πλατής

Επιστημονικός
Συνεργάτης Θράκης

Δασολόγος Θηραματοπόνος

Χρήστος Σώκος

Επιστημονικός
Συνεργάτης
Ν. Χαλκιδικής &
Ν. Θεσ/νίκης

Δασολόγος
Θηραματολόγος

Θεοφάνης
Καραμπατζάκης

Επιστημονικός
Συνεργάτης
Ν. Δράμας &
Ν.Καβάλας

Δασολόγος Μηχανολόγος
Μηχανικός

Αλέξανδρος Γκάσιος

Επιστημονικός
Συνεργάτης
Δασολόγος
Ν. Ημαθίας, Ν. Πιερίας Θηραματολόγος
& Ν. Πέλλας

Χρήστος Καλαϊτζής

Επιστημονικός
Συνεργάτης
Δασοπόνος
Ν. Σερρών & Ν. Κιλκίς

Ιωάννης Ισαάκ

Όλγα Σταυροπούλου

Ελπίδα Βλάχου

Επιστημονικός
Συνεργάτης
Δυτ. Μακεδονίας

Δασοπόνος

Υπεύθυνη
Διαχείρισης
Οικονομικών

Διοικητικό &
Οικονομικό
Στέλεχος
Επιχειρήσεων

Υπεύθυνη
Γραμματείας
Θηροφυλακής

Γραμματέας

anmakthr@otenet.gr

sokos@hunters.gr

faniskar@hunters.gr

algas@hunters.gr

kalaitzis@hunters.gr

hunters@hol.gr

Βασιλική Λασκαρίδου

Γραμματειακή
Υποστήριξη

Παντελής
Πορφυριάδης

Υπεύθυνος
Λογιστηρίου

Φοροτεχνικός

Δημήτρης Μίγκος

Υποστήριξη δικτύου
Η/Υ

Τεχνικός Η/Υ

dsm@alcome.gr

Ιωσήφ Φλωρεντίν

Υπεύθυνος Software

Αναλυτής Προγραμματιστής

info@florentin.gr

Γραμματέας
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koufitsa@hunters.gr

15.8. Ομοσπονδιακή ΘηροφυΆακή Μ ακεδονίας - Θράκης
Α/Α

0Ε Σ Η ΕΡΓΑΣΙΑΣ /
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Αδραμερινός Ευάγγελος

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ

2.

Αθαναοιάδης Ευάγγελος

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

3.

Αναστασίου Δημήτριος

ΓΡΕΒΕΝΑ

4.

Βασιλαδιώτης Παναγιώτης

ΣΟΧΟΣ

5.

Βασιλειάδης Ιερόθεος

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

6.

Βάσσου Γεώργιος

ΦΛΩΡΙΝΑ

7.

Γαζής Παναγιώτης

Ο ΡΕΣΤΙΑΔΑ

8.

Γαλόπουλος Βλάσιος

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

9.

Γερακούδης Κωνσταντίνος

Μ ΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ

10.

Γιτόπουλος Κωνσταντίνος

ΝΑΟΥΣΑ

11.

Γκουτής Δημήτριος

ΘΑΣΟΣ

12.

Γουλάντας Βασίλειος

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

13.

Δαρόγλου Ιωάννης

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

14.

Δασκαλίνας Γεώργιος

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

15.

Δημάκης Παναγιώτης

ΣΕΡΡ ΕΣ

16.

Δούγιος Χρήστος

ΕΔ ΕΣΣΑ

17.

Ζιούρης Παντελής

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

18.

Θεοδωρακόπουλος Σταύρος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

19.

Καμπέρης Δημήτριος

ΔΕΣΚΑΤΗ

20.

Καπούλας Ιωάννης

ΣΑΠ ΕΣ

21.

Καραμήτσος Δημήτριος

ΦΛΩΡΙΝΑ

22.

Καρατζιοβάλης Νικόλαος

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

23.

Κατσένιος Κωνσταντίνος

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

24.

Κοσμίδης Κωνσταντίνος

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

25.

Κουρτέσογλου Ιωάννης

ΚΙΛΚΙΣ

26.

Κωνσταντινίδης Σταύρος

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

27.

Κωστάρας Νικόλαος

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

28.

Λάλλος Σωτήρης

ΓΡΕΒΕΝΑ

29.

Λιγομενίδης Αλέξανδρος

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

30.

Μακρής Χαράλαμπος

ΣΟΥΦΛΙ

31.

Μαλαματίδης Δημήτριος

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

32.

Μουζενίδης Νικόλαος

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

33.

Μπαράκης Παναγιώτης

ΑΡΝΑΙΑ

34.

Μπισύρης Αθανάσιος

ΤΣΟΤΥΛΙ

35.

Νίκου Παναγιώτης

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

36.

Νοχουσίδης Παναγιώτης

ΒΕΡΟΙΑ

37.

Παναγιωτίδης Ιορδάνης

ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

38.

Πάντσιος Αναστάσιος

ΡΟΔΟΠΟΛΗ

39.

Παπαδόπουλος Νικόλαος

ΚΟΖΑΝΗ

40.

Παπαδόπουλος Ιωάννης

ΧΑΛΑΣΤΡΑ
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41.

Πυλαρινός Ιωάννης

ΞΑΝΘΗ

42.

Ρατττόττουλος Αναστάσιος

Φ ΕΡΕΣ

43.

Ρετζέπης Ιωάννης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

44.

Σαμαράς Βασίλειος

ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ

45.

Σαμαράς Ευάγγελος

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

46.

Σαρχόσης Ιωάννης

ΞΑΝΘΗ

47.

Σίμογλου Αδαμάντιος

ΣΤΑΥΡΟΣ

48.

Σιψής Ιωάννης

ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ

49.

Σταμάτης Θωμάς

ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ

50.

Στέτσικας Χαράλαμπος

ΕΛΕΥΘΕΡΘΥΠΟΛΗ

51.

Στόικος Ιωάννης

ΕΠΑΝΟΜΗ

52.

Συμεω νίδης Γεώργιος

ΔΡΑΜΑ

53.

Ταχυδρομίδης Άγγελος

ΑΡΙΔΑΙΑ

54.

Τζεντέμης Θεόδωρος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΔΟΞΑΤΟ

55.

Τόσκας Γεώργιος

56.

Τριανταφυλλίδης Γεώργιος

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

57.

Τρίχας Γεώργιος

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

58.

Τσιφτσής Παρασκευάς

ΣΕΡΒΙΑ /ΒΕΛ ΒΕΝ Δ Ο Σ

59.

Φιλιππίδης Μάριος

ΚΑΒΑΛΑ

60.

Χρυσόπουλος Δημήτριος

ΚΑΤΕΡΙΝΗ
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15.9. Εκδόσεις ΚΟΜΑΘ
15.9.1 .Βιβλία

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΤΩΝΒΙΟΤΟΠΩΝ

Σ Τ Κ ΥΝ ΗΓΕΤΙΚΗ

Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ ΙΑ

Μ Α Κ ΕΔ Ο Ν ΙΑ Σ - ΘΡΑΚΗ Σ

•
ΤΕΧ Ν ΙΚ Ο Ι ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ
του αγριόχοιρου, του λαγού, της πετροπέρδικας και της πεδινής πέρδικας. 1996.
110 σελ.

• ΠΑΝ-θΗΡΑΣ 2001
τα πάντα π ερ ί Θήρας
5000 βιβλία , 150 σελ
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τα η α ν τ α ηε

• ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ 2002
τα πάντα περί Θήρας
5000 βιβλία, 192 σελ

Κ Υ Ν Η Γ Ε Τ Ι Κ Η
Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α
Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ
© Ρ A Κ Η Σ

•ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ 2 0 0 3
τα πάντα π ερ ί Θήρας
5000 βιβλία , 240 σελ
I λ07

ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ
Τ «

πάντα. περί. Θ ήρας

•ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ 2004,
τα πάντα περί Θήρας
5000 βιβλία, 224 σελ

Γ ΙΑ Ν - Θ Η Ρ Α Σ

• ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ 2005
τα πάντα π ερί Θήρας
5000 βιβλία , 224 σελ
I
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Π Α Ν -Θ Η Ρ Α Σ
τα ηαντα ηερι ϋηρας

• ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ 2006
τα πάντα περί Θήρας
5000 βιβλία, 240 σελ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΟΛΧΙΚΟΥ
ΦΑΒΙΑΝΟΥ
ΓΓΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

• Διαχείριση του κολχικού φασιανού στην Ελλάδα
2005, 500 βιβλία
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15.9.2. Φυλλάδια και άλλες εκδόσεις

[Κ Υ Ν Η Γ Ο ίΙ

Πζοστάτηί
f?fe*

Ιΰιακίίρΐΰτιίί

I τηί

Prygiat

-ΤΙανΙόαί

4J
[ σ τ : ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
[{ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ) &,

Κυνηγός προστάτης και διαχειριστής της Αγριας Πανίδας.
1998.5.000 αντίτυπα

Οι Κυνηγετικές Οργανζίσεκ
σέβονται
και
προστατεύουν

ίο Π ερ ιβ ά λ λ ο ν

ΣΤ* ΚΥΝ ΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜ Ο ΣΠΟΝ ΔΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Θ ΡΑΚΗ Σ

Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον
2001.20.000 αντίτυπα
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i i
Tin να f ilia l ρννΉ^ός...
b e y αορε^ί να ό ία ί) ε τ £ ΐζ

ά όεια , ο η/π ιται όρυ/Ιο

...α ^ ά ρνρΐω ζ
βεβαόμό, οννεί^αδΜ
ραι jfvti>6M

Σ Τ Κ Υ Ν Η ΓΕ ΤΙΚ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ ΙΑ
Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ
ΕΔΡΑ: Ε Υ ΡΙΠ 1ΔΟ Υ 4, Τ.Θ.: 18447, Τ.Κ_ 54(303
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η
ΤΗΛ.: 0310 219.656. 246.640. 23S.443, 0973 308934
FAX: 0310 246.640
«•mail: ^0ΐ03!&#:«ρ 8ί^ιΐιίΙ-§Γ/ΐώηΐεπΚ«>Ηυηΐβ?«-^
; ww.himters.gr

Για να είσαι κυνηγός δεν χρειάζεται μόνο άδεια και όπλο,
αλλά κυρίως συνείδηση και γνώση
2002.60.000 αντίτυπα

Κ Υ Ν Η Γ Ε Τ Ι Κ Η Ο Μ Ο Σ ΙΙΟ Ν Λ ΙΑ
Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ - Θ Ρ Α Κ Η Σ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ...
ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΙΙΑΝΙΑΑ
μ( τη βοήθεια τον Έλληνα αγρότη

Καλλιεργώντας την άγρια πανίδα - ενημερωτικό φυλλάδιο για αγρότες
2003.10.000 αντίτυπα
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=Κ4ΜΑΘ

ΘΗΡΑ
Μια εναλλα κ τικ ή καλλιέργεια

Θήρα μια ενα λλα κ τική κα λλιέρ γεια
2006. 5.000 αντίτυπα

Η Θήρα παρέχει ytuxtiav
rcfxiw.yinrcaοννάμα ιψό

ξένοςμεγάληςωγΟ,ύας.

ουτπλούοο ας την υγοον.
υψοΰ0Ότοιρρόνημα. cxyuμτάζουαα τα ονμα ας την
α*ληραγωτ*αγκοι npeciotμάζοααον πολίίος croiμουςκαικστούςόμαόπ^κ;
Γ.ππνχως προσπβωσι **°
IW όπΛώνΓΓΐνirarjyio.
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Π ερ ιβά λλο ν & Κυνήγι
Εφημερίδα, 1995-1997.
8 εκδόσεις. 6.000 αντίτυπα ανά τεύχος
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Αφίσες:
ο Υποβάθμιση βιοτόπων Ί 998. 5.000 αντίτυπα
ο Προστασία της ΦΥΣΗΣ - απεικόνιση χουλιαρομϋτας 1998. 3000 αντίτυπα
ο Ελληνικός Ιχνηλάτης - 2001.2.000 αντίτυπα
ο Κολχικός Φασιανός - 2004. 5.000 αντίτυπα

Αυτοκόλλητα
ο Το κυνήγι σέβεται το περιβάλλον: 1998.10.000 αντίτυπα
ο Βελτίωση βιοτόπων: 1999.10.000 αντίτυπα

Κάρτες απεικόνισης των ελληνικών θηραμάτων
2002. 60.000 κάρτες

I 313

16.

Χ ρ ή σ ιμ ες δ ιευ θ ύ νσ εις
16.1. Δ ασικές αρχές Μ ακεδονίας - Θράκης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α/Α
Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας
1.
Κεντρικής Μακεδονίας
2.

Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας
Διεύθυνση Δασών Ν. Γρεβενών
Διεύθυνση Δασών Ν. Δράμας
Διεύθυνση Δασών Ν. Έβρου
Διεύθυνση Δασών Ν. Ημαθίας
Διεύθυνση Δασών
Ν. Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Δασών Ν. Καβάλας

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 46, 2310 409341
Τ.Κ. 551 34, Καλαμαριά
Τ.Θ. 22487
2510461881,
Τέρμα Αργυροκάστρου
409341,409114
Τ.Κ. 650 01

Κτίριο Περιφέρειας
ΖΕΠ Κοζάνης, Τ.Κ. 501 00
Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 511 00
4.
Αγ. Κωνσταντίνου 1, Τ.Κ. 661 00
5.
Κανάρη 12, Τ.Κ. 681 00
6.
Αντ. Καμάρα 3, Τ.Κ. 591 00
7.
Ναυαρίνου 28, Τ.Κ. 551 31
8.
Καλαμαριά
Τέρμα Αργυροκάστρου,
9.
Τ.Κ. 650 01
10. Διεύθυνση Δασών Ν. Καστοριάς Διοικητήριο, Τ.Κ. 521 00
Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 611 00
11. Διεύθυνση Δασών Ν. Κιλκίς
Κτίριο Περιφέρειας 12. Διεύθυνση Δασών Ν. Κοζάνης
ΖΕΠ Κοζάνης, Τ.Κ. 501 00
Νομαρχία, Τ.Κ. 671 00
13. Διεύθυνση Δασών Ν. Ξάνθης
Διοικητήριο, Τ.Κ. 582 00
14. Διεύθυνση Δασών Ν. Πέλλας
Ηπείρου 10, Τ.Κ. 601 00
15. Διεύθυνση Δασών Ν. Πιερίας
3° χλμ. Κομοτηνής 16. Διεύθυνση Δασών Ν. Ροδόπης
Αλεξανδρούπολης Τ.Κ. 691 00
Υψηλάντου 3, Τ.Κ. 621 23
17. Διεύθυνση Δασών Ν. Σερρών
18. Διεύθυνση Δασών Ν. Φλώρινας Πτολεμαίων 1 - Διοικητήριο,
Τ.Κ. 531 00
19. Διεύθυνση Δασών Ν. Χαλκιδικής Δασικό κτίριο, Τ.Κ. 631 00
Σκρα 1, Τ.Κ. 681 00
20. Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης
Αριδαία, Τ.Κ. 584 00
21. Δασαρχείο Αριδαίας
Αρναία Χαλκιδική, Τ.Κ. 630 74
22. Δασαρχείο Αρναίας
Αντ. Καμάρα 3, Τ.Κ. 591 00
23. Δασαρχείο Βέροιας
Γουμένισσα, Τ.Κ. 613 00
24. Δασαρχείο Γουμένισσας
Αδριανουπόλεως 1, Τ.Κ. 683 00
25. Δασαρχείο Διδυμοτείχου
3.
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24610 53403
24620 87465
25210 32500
2551026145
23310 26385
2310 409569
2510461840
24670 22995
23410 22658
24610 53448
25410 66010
23810 22951
23510 45480
25310 22894
23210 22633
23850 45757,
24171
23710 24272
25510 28326
2384 23236
23720 21206
23310 77621
23430 41207
25530 22204,
25203

26.
27.
28.

Δασαρχείο Δράμας
Δασαρχείο Έδεσσας
Δασαρχείο Θάσου

Αγ. Κωνσταντίνου 1, Τ.Κ. 661 00
Διοικητήριο, Τ.Κ. 582 00
Θάσος, Τ.Κ. 640 04

29.

Δασαρχείο Θεσσαλονίκης

Χάψα 1, Τ.Κ. 546 26

39.

Δασαρχείο Πολυγύρου

Δασικό Κτίριο, Τ.Κ. 631 00

40.
41.
42.
43.

Δασαρχείο Σερρών
Δασαρχείο Σιδηροκάστρου
Δασαρχείο Σουφλίου
Δασαρχείο Σταυρού Θεσ/νίκης

Τέρμα Ομόνοιας, Τ.Κ. 621 25
Ν. Ιντζέ 2, Τ.Κ. 623 00
Σουφλί, Τ.Κ. 684 00
Σταυρός Τ.Κ. 570 14

44.

Δασαρχείο Σταυρούπολης
Ξάνθης
Δασαρχείο Τσοτυλίου

Σταυρούπολη, Τ.Κ. 670 62

25210 57837
23810 28342
25930 51237,
58140
2310 545585,
545595
25230 22239
2510 461826,
461825
23740 22218
23410 22400
24610 53443,
53439
23940 22336,
24024
23320 22280
23220 22450,
22445
25410 26500,
22669
23710 21678,
22250
23210 46426
23230 22384
25540 22221
23970 61203,
65118
25420 22218

Τσοτύλι,Τ.Κ. 500 02

24680 31613

30. Δασαρχείο Κ. Νευροκοττίου
31. Δασαρχείο Καβάλας
32.
33.
34.

Δασαρχείο Κασσάνδρας
Δασαρχείο Κιλκίς
Δασαρχείο Κοζάνης

35.

Δασαρχείο Λαγκαδά

Κ. Νευροκόπι,Τ.Κ. 660 33
Τέρμα Αργυροκάστρου,
Τ.Κ. 650 01
Κασσάνδρεια, Τ.Κ. 630 77
211'= Ιουνίου 207, Τ.Κ. 611 00
Κτίριο Περιφέρειας ΖΕΠ Κοζάνης, Τ.Κ. 501 00
Κ. Ηλιάδη 4, Τ.Κ. 572 00

36.
37.

Δασαρχείο Νάουσας
Δασαρχείο Νιγρίτας

Γεννηματά 2 2 ,Τ.Κ. 592 00
Αθ. Αργυρού 9, Τ.Κ. 622 00

38. Δασαρχείο Ξάνθης

45.

Αδριανουπόλεως4,Τ.Κ. 671 00
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16.2. Κυνηγετικές Οργανώσεις
16.2.1. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
(έδρα: Αθήνα)
Φωκίωνος 8 & Ερμού
10563 Αθήνα

210 323 1271
Φαξ 210 3222755
info@ksellas.gr

16.2.2. Κυνηγετικές Ομοσπονδίες
Α' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
(έδρα: Χανιά)
Πειραιώς 1-5, Κτήριο Πλάζα, 40Cόροφος
Χανιά 73131

Τηλ/φαξ
28210 98 147
φαξ: 98112
akotd@otenet.gr

Β' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ
(έδρα: Μυτιλήνη)
Βουρνάζων 10, 81100 Μυτιλήνη

Τηλ/φαξ
22510 25 259,43185

Γ'ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(έδρα: Πάτρα)
Κανάρη 22-24 26222 Πάτρα

2610 361671-2
346614, 361634
kyn-om-p@otenet.gr

Δ' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑ Σ ΕΛΛΑΔΑΣ
(έδρα: Αθήνα)
Φωκίωνος 8 & Ερμού
10563 Αθήνα

210323 1212,
φαξ: 210 3232616
d.kose@otenet.gr

Ε' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τηλ/φαξ
2651022 109
e.kinigom@ otenet.gr

ι (έδρα: Ιωάννινα)

Πυρσινέλλα 4,453 32 Ιωάννινα
ΣΤ' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
j (έδρα: Θεσ/νίκη)
Εθνικής Αντιστάσεως 173-175
55134 Φοίνικας Θεσ/νικης

Τηλ/φαξ
2310 477128,
473863
hunters@hunters.gr

Ζ'ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΠΟΡΑΔΩΝ
(έδρα: Λάρισα)
Παναγούλη 25,41223 Λάρισα

Τηλ/φαξ
2410 282982
komthes@otenet.gr

16.2.3. Κυνηγετικοί Σύλλογοι Μακεδονίας - Θ ράκης
ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜ. ΔΙΕΥΟ.

ΑΙΓΙΝΙΟΥ

40 Εκκλησιών 12
60300 Αιγίνιο

2353023183

2353023163

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

59300 Ταγ. Γεωργούλη 21
Αλεξάνδρεια

23330-24357

23330-24357

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

68100 14ης Μαϊου 35
Αλεξανδρούπολη

25510-25528

25510-31728

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ 56123 Ελευθερίας 3
Θεσσαλονίκη

2310-733466

2310-724999

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

53200 5ης Μεραρχίας 102
Αμύνταιο

23860-23068

23860-23068

ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

61400 Αξιούπολη Κιλκίς

23430-32515

23430-32515

ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

52200 Ν.Παπαθανασίου 15
Άργος Ορεστικό

24670-43373

24670-43373

ΑΡΙΔΑΙΑΣ

58400 Κύπρου 13 Αριδαία

23840-21649

23840-21649

ΑΡΝΑΙΑΣ

63074 Αρναία

23720-22648

23720-22648

ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ

50400 Βελβενδός Κοζάνης

24640-32612

24540-32612

ΒΕΡΟΙΑΣ

59100 Περικλεούς 2 Βέροια

23310-27495

23310-77495

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

58100 Αφ.Παπαϊωάννου 10
Γιαννιτσά

23820-23110

23820-25697

ΤΗΛ

FAX

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

61300 Γουμένισσα

23430-41874

23430-43513

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

51100 Ελ.Βενιζέλου 7 Γρεβενά 24620-23696

24620-23696

ΔΕΣΚΑΤΗΣ

51200 Δεσκάτη

24620-32492

24620-32492

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

68300 Διδυμότειχο

25530-22674

25530-22674

ΔΟΞΑΤΟΥ

66300 Δοξάτο

25210-66008

25210-66008

ΔΡΑΜΑΣ

66100 Ηπείρου 22 Δράμα

25210-34461

25210-34461

ΕΔΕΣΣΑΣ

58200 Κων/πόλεως 23
Έδεσσα

23810-22455

23810-22455

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

64100 Μακεδ/μάχων 1
Ελευθερούπολη

25920-22786

25920-22786

ΕΠΑΝΟΜΗΣ

57500 Πλατεία 1. Μεταξά 1
Επανομή

23920-42450

23920-42450

ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ

57012 Ζαγκλιβέρι Λαγκαδά

23930-32042

23930-32042

ΘΑΣΟΥ

64002 Λιμενάρια Οάσος

25930-52888

25930-52888

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

54631 Αμύντα 9 Θεσ/νίκη

2310-278543

2310-229967

ΚΑΒΑΛΑΣ

65001 Ομονοίας91 Καβάλα

2510-227452

2510-227452

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

63077 Κασσάνδρεια

23740-23397

23740-23397

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

52100 Πλατεία Καραβαγγέλη 24670-29387
Καστοριά

24670-29387

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

60100 Ειρήνης Β πάροδος 1
Κατερίνη

23510-24877

23510-24877

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

66033 Βενιζέλου 22
Κ. Νευροκόπι

25230-21041

25230-23006

ΚΑΤΩ ΣΤΑΥΡΟΥ

57014 Κ. Σταυρός

23970-61711

23970-61711

ΚΙΛΚΙΣ

61100 Μεταμορφώσεως 4
Κιλκίς

23410-28283

23410-28283

ΚΟΖΑΝΗΣ

50100 Αραπίτσης 47 Κοζάνη

24610-30477

24610-30477

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

69100 Παρρασίου 12
Κομοτηνή

25310-22885

25310-22885

ΛΑΓΚΑΔΑ

57200 Σ. Μπαρέτη 18
Λαγκαδάς

23940-23083

23940-23083

ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ

62049 Μαυροθάλασσα

23220-30458

23220-30458

ΜΕΛΙΚΗΣ

59031 Μελίκη Ημαθίας

2331081054

2331081054

ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ

68010 Μεταξάδες

25530-51714

25530-51714

Ν.ΖΙΧΝΗΣ

62042 Ν. Ζίχνη

23240-22214

23240-22214

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

63200 Ν.Μουδανιά

23730-22377

23730-22377

ΝΑΟΥΣΑΣ

59200 Βύρωνος 19 Νάουσα

23320-28581

23320-28581

ΝΙΓΡΙΤΑΣ

62200 24ης Ιουνίου 6 Νιγρίτα

23220-22709

23220-22709

ΞΑΝΘΗΣ

67100 40 Εκκλησιών 2 Ξάνθη 25410-22846

25410-22846

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

68200 Ζαρίφη 65 Ορεστιάδα

25520-29780

25520-81792

ΟΡΜΥΛΙΑΣ

63071 Ορμύλια

23710-41904

23710 41904

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

63100 Πολύγυρος

23710-22734

23710-22734

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

61200 Πολύκαστρο Κιλκίς

23430-23093

23430-23093

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

66200 Προσοτσάνη

25220-23380

25220-23380

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ

50200 Γράμμου 32Α
Πτολεμαϊδα

24630-28811

24630-28811

ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

62053 Ροδόπολη Σερρών

23270-23133

23270-23133

ΣΑΠΩΝ

69300 Σάπες
50500 Σέρβια

25320-22501
24640-22336

24640-22336

ΣΕΡΡΩΝ

62100Τσαλοπούλου 19
Σέρρες

23210-23310

23210-23310

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

50300 Σιάτιστα

24650-22206

24650-22206

ΣΙΔΗ ΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

62300 Σιδηρόκαστρο
Βασ. Γεωργίου 26

23230-22410

23230-22410

ΣΟΥΦΛΙ ΟΥ

68400 Σουφλί

25540-22525

25540-22525

ΣΟΧΟΥ

57002 Σοχός

23950-22750

23950-22750

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

67062 Σταυρούπολη Ξάνθης

25410-22227

25410-22227

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

50002 Τσοτύλι

24680-31491

24680-31491

ΦΕΡΩΝ

68500 Φέρες

25550-22350

25550-24800

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

53100 Ελευθερίας 52
Φλώρινα

3850-28181

23850-28181

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

57300 Χαλάστρα

2310-792635

2310-792635

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

64200 Χρυσούπολη
Π.Τζιβελεκίδη 7

25910-23098

25910-23098

ΣΕΡΒΙΩΝ
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25320-22169

