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Η Αριtούδα:
Έναs κάτοικοs του πfΙανήτn 25.ΟΟΟ.000 ετών[

Οι  πρώτεs αρκούδεs.εμφανίσθnκαν στn γn εδώ και  25 εκατομμύρια χρόνια,
όταν στn Νότια Ευρώπn και στn χερσόνnσο τns ΒαFlκανικήs δεν υπήρχαν σχε-

δόν καθόf`ου δάσn.  Μέσα από αυτή τnν τεράστια  πο-

Θεωρείται,  επίσnμα  mέον,  απειFlούμενο  είδοs  στnν
Δυτική,  Κεντρική  και  Νότια  Ευρώπn. Τα  Βαflκάνια  είναι  από τιs  μοναδικέs  πε-

ριοχέs στnν Ευρώπn όπου οι πRnΘυσμοί αρκούδαs επικοινωνούν ακόμn γεω-
γραφικά, μεταξύ 9 διαφορετικών κρατών. Σε αυτή τnν περιοχή, n ΕFΙ@άδα έχει
μια ξεχωριστή Θέσn, αφού ο mnΘυσμόs αρκούδαs



που «φιflοξενεί» σε Πίνδο και Ροδόπn υποf]ογίzεται σε 190-260 άτομα τουf`ά-
χιστον, ενώ ο mnΘυσμόs αυτόs είναι ο νοτιότεροs τns Ευρώπns!

Ένα ισχυρό σύμβοf]ο, αFΙFΙά και έναs ευάfΙωtοs «γίΥανταs».

Για  όj]ουs  σχεδόν τουs  f`αούs  και  ποF|ιτισμούs  του  βόρειου  nμισφαίριου,  n
αρκούδα  αποτεf]εί ένα  ισχυρό  σύμβοjlο  τns  σχέσns  του  ανθρώπου  με  τnν
άγρια  Ζωή,  που  συνδέεται  στενά  με  μύθουs,  ιστορίεs,  παραδόσειs  και  δοξα-
σίεs.  Στnν  Εf]Flάδα,  ο άρρnκτοs  αυτόs σύνδεσμοs ξεκινάει  από τnν αρχαιότn-
τα με τον μύθο τns ΚαFmιστούs και μαs συνοδεύει μέχρι σήμερα στον ουράνιο
Θόf`ο με τουs αστερισμούs τns Μικρήs και τns ΜεγάFΙns Άρκτου. Στn σύγχρο-
νn  εποχή,  εκατομμύρια  παιδιά  σε όFΙn  τn  γn  ονειρεύτnκαν,  αποκοιμήθnκαν,
παρnγορήθnκαν με συντροφιά ένα μικρό f`ούτρινο «αρκουδάκι».

Στο Ζωικό βασίRειο n Αρκούδα είναι το πιο μεγάf]ο χερσαίο Θnnαστικό τns Ευ-

ρώπns,  αf]f`ά  από   τn  φύσn  του  Ζώο  μn  επιθετικό.  'Εχει  μήκοs από  1,70 έωs
2  μέτρα  και  ΖυγίΖει  από  6Ο  έωs  250  κιFΙά,
ανάf`ογα  με  το  φύF]ο  και  τnν  εποχή  του
έτουs.  Σε  φυσιοFΙογικέs  συνθήκεs  Ζει  πε-

ρίπου 25 χρόνια.

Ωστόσο,  το zώο  αυτό,  με τnν παροιμιώ-
δn  μυ.ι.κή  δύναμn  και  τnν τεράστια  αντο-
χή,  όταν γεννιέται  δεν  zυγίzει  πάνω  από
300-350 γραμμάρια!  Μια ενήfΙικn αρκού-
δα  είναι  τέf]εια  προσαρμοσμένn  Cπιs  χα-
μnFlέs Θερμοκρασίεs και τnν έFmειψn τρο-
φήs του  χειμώνα,  πέφτονταs σε χειμέριο
ύπνο  και  «καίγονταs»  αργά-αργά  το  f]ί-
ποs που έχει συσσωρεύσει από τnν πFΙού-
σια  σε  ποικmία  και  ποσότnτα  τροφή  που
κατανάFlωσε,  ωs παμφάγο zώο,  όFΙο τον
υπόFΙοιπο χρόνο. Τα νεογνά ωστόσο κιν-
δυνεύουν  άμεσα  να  πεθάνουν  αν  αφή-
σουν έστω  και  για  flίγα  fΙεπτά  τnν zεστα-
σιά  τns  μnτρικήs  αγκαFΙιάs,



ενώ  τουs  πρώτουs  μήνεs  τns  Ζωήs  τουs  είναι  απόFΙυτα  εξαρτnμένα  από  το
πf`ούσιο μnτρικό γάFΙα για να επιβιώσουν.

Η  φύσn  έχει  προνοήσει  να  κρατήσει  τιS  ισορροπίεs  και  έτσι  n  αρκούδα,  που
δεν έχει  κανένα  φυσικό  εχθρό,  αναπαράγεται  με  αργούs  ρυθμούs  (γεννάει
κάθε 2 χρόνια από 1-2 μικρά και σπανιότερα 3). Ο άνθρωποs, όμωs, ήρθε να
διαtαράξει αυτή τnν ισορροπία,  με αποτέf`εσμα  n συστnματική εξόντωσh τns
στο παρεRΘόν να αποβεί μοιραία για τnν επιβίωσn του είδουs σε ποfΙFΙέs χώ-
ρεs τns Ευρώπns. Συχνά τα  μεγάF|α ΘnF`αστικά, όπωs n αρκούδα,  που χρnσι-
μοποιούν μεγάFΙεs περιοχέs (έωs και  50Ο τετ. χjΨ) και  περιmανώνται σε με-
γάfΙεs αποcπάσειs (έωs και 42 χf`μ.) για να βρουν τροφή  και καταφύγιο, ανα-

καFΙύπτουν καινούργιεs περιοχέs που

«καινούργιεs»  περιοχέs  είχαν  «κατοι-
κnΘεί»  και στο παρεFΙθόν από τnν αρ-
κούδα,   αf`f`ά   για   κάποιουs   f`όγουs
που  συνδέονται   με  τιs  αaFΙαγέs  που
έφεραν  n  ανθρώπινn   παρουσία   και

είναι  κατάFΙRnFΙεs για να επιβιώσουν.
Αυτό  συμβαίνει  πιο  συχνά  όταν  σε
μια περιοχή ο mnΘυσμόs αρκούδαs
βρίσκεται σε ανοδική πορεία.
Τιs   περισσότερεs   φορέs,    αυτέs   οι

δραστnριότnτα,  έγιναν αφιRόξενεs,  με
αποτέjlεσμα  n αρκούδα να  έχει  εκ@είψει για  ποf`F`ά χρόνια από αυτέs.



Η συνύπαρξn με τον άνθρωπο
Οι   κάτοικοι   τns   εfmnνικήs   υπαί-
Θρου   κατάφεραν   κάτι   που   δεν
έχουν   καταφέρει   άf]FΙοι   j]αοί   σε
άnf`εs   χώρεs   τns   Ευρώπns:   κα-
τάφεραν να  συνυπάρξουν με τnν
αρκούδα για αιώνεs! Όf`οι γνωρί-
zουμε ότι  n  συνύπαρξn αυτή  δεν
ήταν  πάντα  εύκοfln,  ειδικά  τιs δύ-
σκοj]εs  χρονιέs,   όταν   n   f]ιγοστή
τροφή   στο   δάσοs   αναγκάzει   τιs
αρκούδεs να  αναΖnτούν τnν τρο-
φή  τουs σε καFlf`ιέργειεs,  μποστά-
νια  και  κοπάδια.

Σε ποFmέs περιοχέs, οι ορεινέs καfmιέργειεs σιτnρών και οπωροφόρων και τα
εποχικά  μεfΙίσσια  αποτεf]ούν έναν τροφικό  πόf`ο έFΙξns για  τns αρκούδεs.  Οι
πιΘανότnτεs πρόκnnσnS Ζnμιών μπορούν όμωs να μειωθούν Cπο εf]άχιστο, με
τnν έγκαιρn  και  σωστή χρήσn  προFΙnπτικών μέτρων, όπωs οι  mεκτροφόρεs
περιφράξειs ή τα σωστά  ποιμενικά σκυf`ιά.  Μάf]ιcπα, τα  μέτρα αυτά  μπορούν
να επιδοτnΘούν στο πf]αίσιο ευρωπα.ι.κών προγραμμάτων.



Κύριεs απειjΊέs και κίνδυνοι:
- παράνομn εξόγτωσn από δοj)ώματα ιtαι nαθροθfιρεs
- υποβάθμισn / κατασtροφfι του  βιοtόπου αιτό μεΥάίια έργα (αυτο-
κ.νntόδρομοι χωρίs σωσtό σχεδιασμό, υδροnaεκtρικά φράγματα),
δασικέs πυρκαγ]έs, υRοτομίεs χωρίs προδ[αγραφέs
-  έaaειψn  ενnμέρωσns  του  κοινού  και  ειδικόtερα  συΥκεκριμένων
κοινωνικών ομάδων (π.χ αγρότεs, κtnνοτρόφοι, μεaισσοκόμοι).

Παραδείγματα μέτρων για τnν αντιμετώπισn των απειFΙών:
- Για τhν Παράνομn εξόντωσn: χρfισn προanπτικών μέτρων, ενnμέρω-
σn παραγωΥών
•Για τnν καtαστροφfί του βιοtόπου: παρεμβάσειs για tον περιβααaο-
ντικό έj)εγχο
των μεγάj)ων έργων και επιστnμονική έρευνα (τnFΙεμετρία, γενεt[κfι
ανάaυσn κaπ) για tnν εί`αχισtοποίnσn των επιπτώσεων (π.χ. Εγνα-
τία Οδόs).
-Για τnν έaί`ειψn ενnμέρωσns του κοινού: συσtnμαtικέs εκστρατείεs
ενnμέρωσns με έντυπο υaικό, και οπτικοακουστικά μέσα.

Γ_



Α. Νομικό καθεστώs προστασίαs:
-   Δ[εθνήs Σύμβασn tns  Βέρνns (Νόμοs  1335/83) "Περί προστασίαs
τωγ απειj)ούμενων ειδών και των βιοτόπων τουs". Η ιtαφέ αρκούδα
περ[j]αμβάνεται στον ιtατάj)ογο των ειδών υπό αυστhρή προσtασία.

•-   Η   Κοινοtικfι   ΟδnΥία
92/43  ΕΟΚ.ΙΎισ  τnν δια-
τfιρnσh των φυσικών οι-
κοτόπων  και  τns  άγριαs
nανίδαs  και  χaωρίδαs":
Η   καφέ  αρκούδα   περι-
j]αμβάνεται   στον   ιtατά-
Rογο  ειδών  προτεραιό-
τnταs (Παράρτnμα  ΙΙ)
-  Η  Σύμβασh  τhs  Ουά-
σιγκtον "για τnν ρύθμι-

Γι     σn του διεθνούs εμπορί-
ου απειFΙούμενων ε[δών
άγριαs πανίδαs και χaω-
ρίδαs".(cΙΤΕs)  .   Η   καφέ
αρκούδα    περιj)αμβάνε-
ται  στον  κατάj`ογο  των
ειδών βάσει του οποίου
απαγορεύεται  το  εμπό-
ριό  τουs   καθώs  κα]  tο
εμπόριο τμnμάτων τουs.
-Σύμφωνα  με το  άρθρο
258, παρ. 2ε και 2z (Ν.Δ.
86/69) του Δασικού Κώ-
δικα,    απαγορεύεtαι    ο
φόνοs, n αιχμαj)ωσία, n
καtοχή  και  n  έκθεσn  σε
δnμόσια   Θέα   τns   καφέ
σρκούδαs.



znμιέs -Αποznμιώσειsι Προj]nπτικά Μέτρα

Από τnν εμφάνισή του στn Υn, εδώ και χιnιάδεs χρόνια, ο άνθρωποs αναγκά-
στnκε να  συμβιώσει  με τα  μεγάFΙα  σαρκοφάγα  zώα.  Στnν αρχή  ωs ανταγω-
νιcπήs κοινών Θnραμάτων και cπn συνέχεια
ωs φύf`ακαs των κτnνοτροφικών του zώων.
Καθώs ο ανθρώπινοs  mnΘυσμόs αυξανό-
ταν και καταf`άμβανε περισσότερεs περιοχέs
άγριων zώων, αυξάνονταν και οι συγκρού-
σειs  μεταξύ  τουs. Τουs τεj]ευταίουs  αιώνεs,
n σύγκρουσn αυτή οδήγnσε στnν εξαφάνι-
σn οnόκf`nρων mnΘυσμών άγριων σαρκο-
φάγων  από  διάφορεs  χώρεs  και  περιοχέs
τns ΕυρώπnS.
Οι πρόσφατεs κοινωνικο-οικονομικέs αj]f`α-
γέs στn  ύπαιθρο,  όπωs  n  μείωσn  τns  ορεινήs Υεωργίαs  και  n  αστυφιF|ία,  σε
συνδυασμό με τιs αf`@αγέs αnν περιβαaF|οντική νομοθεσία για τnν προστα-
σία των μεγάaων σαρκοφάγων, κάνουν ακόμα πιο επιτακτική τnν ανάγκn τns
συνύπαρξns ανθρώπων και zώων.
Είναι Υνωcπό πωs ένα οικοσύcπnμα με υψmή βιοποικιf`ότnτα που έχει διατα-
ραχτεί, επανέρχεται πιο εύκοFΙα σε κατάστασn φυσικήs ισορροπίαs.  Επιmέον,
ανεξάρτnτα από το πόσο «χρήσιμο» είναι ένα είδοs Cπον άνθρωπο, δεν παύει
να έχει τn δική του «αυταξία», το δικό του δικαίωμα ύπαρξnS.



Ι. zhμιέs από μεγάf)α σαριtοφάγα
Όπου άνθρωποι  και  μεγάFΙα σαρκοφάΥα Ζώα (αρκούδα, nύκοs) μοιράzονται
τον  ίδιο χώρο,  είναι  σχεδόν αναπόφευκτο να  υπάρχουν znμιέs  σε οικόσιτα
Ζώα,  μεf]ίσσια  και  καfmιέργειεs  και,  φυσικά,  συγκρούσειs.  Αυτό  συνέβαινε
ανέκαθεν, απf`ά  παnιότερα οι άνθρωποι τns υπαίθρου Θεωρούσαν τιS znμιέs
αυτέs ωs φυσικό επακόFΙουθο τns συνύπαρξήs τουs με τα άγρια Ζώα. Οι σύγ-
χρονοι κτnνοτρόφοι και αγρότεs δείχνουν συχνά μικρόtερn ανεκτικότnτα στιs
znμιέs αυτέs,  κυρίωs σε περιοχέs όπου  n  αρκούδα  και  ο  f`ύκοs επανεμφανί-
στnκαν από φυσικέs αιτίεs μετά από απουσία αρκετών χρόνων.

Α. zωικό κεφάj)αιο
Τα zώα  που  υφίστανται  επιθέσειs από αρκούδα  και  f]ύκο είναι  κυρίωs τα  αι-
γοπρόβατα, τα βοοειδή, τα μόνοmα (άFΙογα, μουnάρια) και οι χοίροι. Αρκετέs
απώFΙειεs σnμειώνονται, επίσns, σε μεRισσοκομικέs μονάδεs από αρκούδεs.
Οι  κυριόtερεs αιτίεs Υια tιs znμιέs αυτέs είναι:
• Η απουσία βοσιtού από το κοπάδι.
• Η απουσία ή ακαταaFΙnaότnτα σκύj)ων φύRαξhs του κοπαδιού.
• Η χαμhj)ή αποτεFΙεσματ[ι(ότnτα των νυχτερινών ιtαταFΙυμάτων των
κοπαδιών (στάνεs) και των περιφράξεών τουs.
• Η ακατάj`anί)n περίφραξn των μεF|]σσοκομικών μονάδων.
• Η μείωσn των φυσικών Θnραμάτων και τροφικών hnγών tων μεγά-
FΙων σαρκοφάγων zώων (j)αγοί, εaάφια, zαρκάδ]α, άγρια μεj)ίσσια).

Β. Φυτικfι παραγωγfι
Οι καFΙf]ιέργειεs που υφίστανται τιs περισσότερεs znμιέs από αρκούδα είναι τα
σιτnρά, το  καf`αμπόκι, τα  σταφύf]ια, τα  κεράσια  και τα  μήf`α.  Μικρότερεs Ζn-

μιέs  προκαj]ούνται  στιs καρυδιέs  και τιs καστανιέs.
Οι  κύριεs αιtίεs για τιs znμιέs αυtέs είναι:
•  Η έj]j)ειψn ιtατάaj]nj`ns nερίφραξns γύρω από τα χωράφια.
•  Το γεγονόs  ότι  αποτεRούν  μία  εύκοj)α  προσβάσιμn  και  άφθονn
πnγfι τροφfιs για τnν αρκούδα.
• Η σταδιακή μείωσn άγριων οπωροφόρων δένδρων στnν ύπα[Θρο.



Οι znμιέs, αν και μικρέs σε έκτασn συνήθωs, Υίνονται υποf]ογίσιμεs όταν αφο-
ρούν σε μικρέs γεωργικέs εκμεταf]Flεύσειs ή όταν επαναf`αμβάνονται.

Ποf]f]έs  φορέs,  είτε  για  εκδίκnσn  μετά  από  κάποια
επίθεσn είτε ωs τρόποs αποφυγήs νέων znμιών,

οι  άνθρωποι  σκοτώνουν  το  Ζώο  που  (υπο-
Θέτουν  ότι)  προκάf`εσε τn  znμιά.  Ο  τρόποs

αυτόs όμωs, δεν έχει ουσιαστικά αποτεj]έ-
σματα, καθώs:
•   Συνήθωs   άfΙfΙα   zώα   Θα   πάρουν  τn
Θέσn  των  σκοτωμένων,  προκαf]ώνταs
ίσωs και  μεγαfΙύτερεs znμιέs.
• Εάν το σκοτωμένο zώο προστατεύεται
από τn νομοθεσία, Θα διωχτούν ποινικά.

•  Η  χρήσn  δnFlnτnριασμένων  δοf`ωμά-
των, εκτόs του ότι είναι παράνομn και διώ-

κεται, είναι  επικίνδυνn για  ποf]aά άj]FΙα  είδn
σπάνιων άγριων (αρπακτικά  πουFΙιά) αf]aά  και

οικόσιτων Ζώων (σκύf`οι εργασίαs).



Για τn συνύπαρξn των ανθρώπινων δραστnριοτήτων με τα μεγάFΙα σαρκοφά-
γα,  είναι  απαραίτnτο  οι  άνθρωποι  να  flαμβάνουν συγκεκριμένα  μέτρα  προ-
στασίαs τns περιουσίαs τουs και τn μείωσn/αποτροπή των znμιών.

ΙΙ. Αποznμιώσειs
Ο   Οργανισμόs   Εj)j)nνικών   Γεωργ]-
κών   Αποznμιώσεων   (ΕΛrΑ)   είναι
υπεύθυνοs για τnν καταβοjΙή χρnμα-
τικών αποznμιώσεων σε ασφαjΙισμέ-
νουs αγρότεs και ιtτnνοτρόφουs που
έχουν υποστεί znμιέs από σαρκοφά-
γα zώα (FΙύκο, αρκούδα, σκυFΙιά). Οι
αποznμιώσειs   δεν   αποtρέπουν   τιs
επ]Θέσειs,   αj)j)ά   συμβάj)j)ουν   στnν
αναπj)ήρωσn  του  χαμένου  ε]σοδή-
μαtοs  και  καθισtούν  tιs  znμιέs  πιο
ανεκtέs.
Ενδεικτ[κά, οι κυριότερεs κατnγορίεs zωικού κεφαj)αίου που αποzn-
μιώνονται και n ασφαfΙιστική τουs «αξία» είναι οι εξήs:
•  Αιγοπρόβατα:  ανάj`ογα  με  τnν  nFΙικία  τουs,  από  ο,06  -0,15  ΑΜ
(ασφαaιστική μονάδα)
• Βοοε[δή και Μόνοπj)α: ανάj)ογα Lιε τnν nj)[κία τουs, από ο,40 -1 ΑΜ
• Χοίροι: ανάFΙογα με το βάροs τουs, από ο,03 -0,40 ΑΜ
•  Οι  znμιέs  από  αρκούδα  αποznμιώνονται  κατά  100%,  ενώ  αυτέs
από jΊύκο, άγρ[ο σκύaο ή άj)j)ο άγριο zώο κατά 8Ο%.
•  Η  εF)άχιστn  ασφαj)ιστική  αξία  των νεκρών zώων  πρέπει  να  είνα]
τουj`άχιστον μισή ασφαaιστική  μονάδα  (0,50 ΑΜ) σε ένα εξάμnνο,
ώστε να δ]καιούται ο κτnνοτρόφοs αποznμίωσn.
Η  znμιά  σε  φυτιιtή  παραγωγή  πρέπει  να  ξεπερνάει  το  5%  tns  συ-
νοfΙικήs καFΙj)ιεργούμενns έκτασns fι του αριθμού των δέντρων για
να  Θεωρείται  αποznμιώσ]μn.  Η  αποznμίωσn  καFΙύπτει  τnν παραγω-
γή και όχι το φυtικό κεφάaαιο (tα ίδια τα δέντρα fι φυtά). Οι znμιέs
καί]ύπτονται 1ΟΟ%.
Σε  μεfΙισσοκομικέs  μονάδεs  αποznμιώνοντα[  100%  όaεs  ο[  ιtατε-
σtραμμένεs κυψέj)εs και τα μεj)ισσοσμήνn.



Η διαδικασία για αποΖnμίωσn των κτnνοτρόφων/αγροτών είναι n παρακάτω:
•  Η znμιά  πρέπει να  δnf]ωθεί στον τοπικό εκπρόσωπο του  ΕΛΓΑ εντόs 24-48
ωρών, ανάFlοΥα με τnν τοποΘεσία και τnν εποχή.
• Ο παραγωγόs πρέπει να καταβάf]ει ένα αντίτιμο στον ΕΛΓΑ για  κάθε αίτnσn,
ώστε να αποφεύγονται οι ψευδείs δnf]ώσειs.
•  Ο εμπειρογνώμων του  ΕΛΓΑ οφείflει να επισκεφθεί τnν περιοχή τns znμιάs
εντόs 24-48 ωρών από τn δήFΙωσή τnS.
• Τα νεκρά zώα και τα κατεστραμμένα μεFΙίσσια ή φυτά πρέπει να μπορούν να
εflεγχθούν από τον εμπειρογνώμονα του ΕΛΓΑ.

11Ι.  ΠροfΙnπτικά  μέτρα
Τα  προanπτικά  μέτρα  έχουν  ωs  σκοπό  τn
μείωσn   ή   και  αποτροπή  των  Ζnμιών  στο
Ζωικό  και  φυτικό  κεφάaαιο  από  τα  μεγάf]α
σαρκοφάγα zώα. Αυτό οδnγεί σε μειωμένεs
συγκρούσειs  και  μεγαήύτερn  ανεκτικότnτα
προs τα  μεγάnα σαρκοφάγα,  και, τεF|ικά, σε
πιΘανή συνύπαρξn.
Ο συνδυασμόs (1) εφαρμογήs προf]nπτικών
μέτρων, (2) ύπαρξns ενόs δίκαιου συστήμα-
τοs  αποΖnμιώσεων,  (3)  εμπFΙουτισμού  των
βιοτόπων σε τροφικέs  πnγέs  ή  φυσική  j]εία
και  (4)  εκστρατειών  ενnμέρωσns  και  ευαι-
σθnτοποίnσnS των κατοίκων τns υπαίθρου,
είναι ο αποτεf]εσματικότεροs τρόποs για τnν
επίτευξn  όρων συνύπαρξns  ανθρώπου  και
μεγάf]ων σαρκοφάγων Ζώων.
Τα κυριότερα προj]nπτικά μέτρα είναι  n χρή-
σn  σκύaων φύRαξns  κοπαδιών (εfmnνικόs
ποιμενικόs)  και  n  εγκατάστασn  mεκτροφό-
ρων περιφράξεων.



Α. Σκύf)οι φύf]αξns κοπαδιών
Ο  Εj]j]nνικόs  Ποιμενικόs  σκύf]οs  χρnσιμοποιεί-
τα1  με  μεγάf]n  επιτυχία  για  τn  φύaαξn  των  κο-
παδιών εδώ  και  χιF|ιάδεs χρόνια. 'Εχονταs εξεj]ι-
χΘεί  παράf]FlnFΙα  με  τουs  παραδοσιακούs  τρό-
πουs  κτnνοτροφίαs  και  το εf`f`nνικό φυσικό  πε-
ριβάf]f]ον,  έχει  αποκτήσει  όj]α  εκείνα  τα  χαρα-
κτnριστικά  που  τον  κάνουν έναν αποτεflεσματι-
κό φύFΙακα:
• Αρκετά  μεγάjlο μέγεθοs ώστε να αποτρέπει τιs
επιθέσειs των μεγάf`ων σαρκοφάγων, αj]f]ά και ευκίνnτοs ώστε να  μπορεί να
ακοnουθεί τα κοπάδια σε μεγάaεs αποστάσειs.
•  Μεγάf]n  αντοχή  σε  δύσκοflεs  συνθήκεs  (κρύο,  zέστn,  ανώμαf`α  εδάφn),
αf]f]ά  και  f`ιτοδίαιτοs αn διατροφή του.
•  Ενσωμάτωσn  στο κοπάδι, έτσι ώστε να  προστατεύει  αυτό και όχι  μόνο τον
χώρο βόσκnσns.
• Ανεξάρτnτοs χαρακτήραs,  χωρίs να χρειάΖεται συνεχή καθοδήγnσn από τον
κτnνοτρόφο.

Τιs τεFΙευταίεs δεκαετίεs,  n ααδιακή εΥκατάf]ειψn των παραδοσιακών τρόπων
κτnνοτροφίαs έφεραν τον  Εflflnνικό  Ποιμενικό  στο  κατώφflι τns εξαφάνισns.
Πρόσφατα,   γίνονται   σοβαρέs   προ-
σπάθειεs  για  τn  διάσωσn,  αναγνώρι-
σn  και διάδοσn τns φυf]ήs.

Οι  βασικέs  προύποθέσειs  για  τn  σω-
στή φύf]αξn του κοπαδιού είναι:
• Η απόκτnσn καj]ών ατόμων τns φυ-
f`ήs και ο επαρκήs αριθμόs τουs (περί-
που έναs σκύf`οs ανά  10Ο Ζώα).



•  Η  σωστή  εκπαίδευσn  από τον  κτnνοτρόφο  και  τα  άf]nα  σκυf]ιά  του  κοπα-
διού.
•  Η  κατάf`f`nf`n διατροφή του σκύf]ου.Ένα  πεινασμένο και αδύναμο zώο δε

μπορεί να φυf`άξει  καj]ά.
•  Η σωαή  κτnνιατρική  περίθαf`ψn,  που εγγυάται  υγιή  και δραστήρια σκυj]ιά.
• Η διατhρnσn τns φυj]ετικήs καθαρότnταs των σκύF|ων, με τnν αποφυγή Ζευ-

γαρώματοs με ακατάFΙnnf]α άτομα.
mnροφορίεs: Όμιflοs Φίf`ων Εj]f]nνικού  Ποιμενικού, τnf]: 2410-922181

Β. Ηj]εκtροφόρεs Περ[φράξειs
Οι    mεκτροφόρεs    περιφράξειs    έχουν    αποδει-
χΘεί  εξαιρετικά  αποτεf`εσματικέs  στnν  προστασία
Ζώων,  καF`flιεργειών  και   μεf]ισσιών.  Τα   πf]εονε-
κτήματά τουs συνοψίzονται  παρακάτω:
•  Κατάnf`nflεs  για  τnν  προστασία  zώων,  καf`f`ιερ-

Υειών και  μεήισσιών.
•  Μικρή επένδυσn σε σχέσn  με τnν αποτεf`εσματι-
κότnτά  τουs  και  τn  μακροχρόνια  f]ειτουργία  τουs.
Εφάπαξ έξοδο.
• ΕFΙάχιστο κόστοs συντήρnσns, αν υπάρχει σωστή

εγκατάστασn  και  καθαρισμό,s  τns  βf\άστnσns  κο-
ντά στnν περίφραξn.
• Δυνατότnτα  μετακίνnσns και επανατοποθέτnσnS
ανάFΙογα  με τιS ανάγκεs του ιδιοκτήτn.
• Ενεργειακά αυτόνομεs, δε χρειάzονται εξωτερική
πnγή nF`εκτρικού ρεύματοs.
•  100%  αποτεf]εσματικότnτα αν τnρούνται οι προ-
διαγραφέs εγκατάστασns και συντήρnσns.
• Εντεj`ώs ακίνδυνεs για τον άνθρωπο και τα zώα.



Οι mεκτροφόρεs περιφράξειs αποτεf`ούνται από τα εξήs μέρn:
1. Τn μονάδα παραγωγήs ρεύματοs υψnFΙήs τάσns (7-10.000 νο|t). Η συσκευή
μπορεί να τροφοδοτείται με ρεύμα από μπαταρίεs, njlιακό συnRέκτn, ή κατευ-
Θείαν από το δίκτυο τns ΔΕΗ (αν υπάρχει).
2. Τn   μπαταρία,  n  οποία αποθnκεύει τnν nFΙεκτρική ενέργεια  και τnν παρέχει
στn μονάδα παραγωγήs. Σε περίπτωσn χρήσns μόνο μπαταρίαs, είναι απαραί-
τnτn n ύπαρξn εφεδρικήs μπαταρίαs και φορτιcπή.
3. Τον nf`ιακό συf]flέκτn (προαιρετικό) ο οποίοs μετατρέπει τnν nf`ιακή ενέρ-

γεια σε mεκτρική και τnν αποθnκεύει στn μπαταρία.
4. Το σύρμα, τουs μονωτήρεs και τουs πασσάf`ουs που απαρτίzουν τnν περί-
φραξn.  Οι τεf`ευταίοι  μπορούν να  είναι  ξύRινοι  ή  μεταFΙFΙικοί,  ανάFΙογα  με τιs
απαιτήσειs τns χρήσn τουs.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμnΘευτούν τον σχετικό εξο-
mισμό  από  διάφορα  καταστή-
ματα  nf`εκτροFΙοΥικού  ή  γεωρ-
γικού εξοπFΙισμού.

mnΡΟφορίεs:  στιs  κατατόπουs
δασικέs  υπnρεσίεs.



Ιν. Γεωργο-περ[βαf]F]οντικά  Μέτρα
Τα  γεωργο-περιβαf`f]οντικά  Μέτρα  υποστnρίzουν  μεθόδουs αγροτικήs  ανά-
πτυξns οι  οποίεs  προωθούν τnν προστασία του  περιβάnf`οντοs και τn  διατή-
ρnσn των φυσικών περιοχών.
Στnν διετία 2003-2004 εφαρμόστnκε για πρώτn φορά Cπnν Εf]f`άδα πρόγραμ-

μα  «Διατήρnσns  Γεωργικών  Εκτάσεων  για  τnν  Προ-
στασία τnS Άγριαs Ζωήs» στο πf`αίσιο του Εγγρά-

φου  ΠΡΟγραμματισμού  Αγροτικήs  Ανάπτυ-
ξnS (ΕΠΑΑ) 2ΟΟΟ-2006 (Μέτρο 3.13).

Στn  νέα  προγραμματική  περίοδο,  με τnν
επιστnμονική    συνεργασία    περιβαf`f`ο-
ντοj]ογικών  οργανώσεων,  προβRέφτn-
κε n  εκ νέου  εφαρμογή  παρόμοιων μέ-
τρων,  στο  πnαίσιο  του  «Προγράμματοs

Αγροτικήs  Ανάπτυξns   2007-2013»   (Μέ-
τρο 5.3.2.1.4 -ΓεωρΥοπεριβαjmοντικέs ενι-

σχύσειs, Δράσn  13  και  Μέτρο  5.3.2.1.6 -Στή-

Ριξn για  μn  παραγωγικέs επενδύσειs, Δράσn 4):
•    Ενισχύσειs    σε    καf`Rιέργειεs    (σιτnρά,    καFΙαμπόκι,

οπωροφόρα δέντρα κ.flπ.), μέροs τnS σοδειάs των οποίων μπορεί να αποτε-
f`έσει τροφική  πnγή για απειfΙούμενα είδn τns άγριαs zωήs (αρκούδα, τσακά-
Fl,  κ.nπ.).
•  Επιδότnσn  αγοράs  και  συντήρnσns  Ποιμενικών Σκύf]ων που  είναι  σε Θέσn
να   προστατέψουν  το   zωικό   κε-
φάf`αιο  από  μεγάf]α  σαρκοφάγα
zώα.
• Επιχορήγnσn τns προμήθειαs Ηflε-
κτροφόρων  Περιφράξεων  για  τnν
προστασία  του  Ζωικού  κεφαnαίου
και τns φυτικήs παραγωγήs.
mnροφορίεs   για   τnν   εφαρμογή
των νέων γεωργο-περιβαFΙ FΙοντικών
μέτρων: ΣτιS Διευθύνσειs Αγροτικήs
Ανάπτυξns των Νομαρχιακών  υτο-
διοικήσεων.

..- ι  ΓΤΖΙΆΓξΞt|



Είδοs σπάνιο και ποaύτιμο

Είδοs δείκτns
Σnμαίνει  ότι  τα  δάσn  που  αποτεf]ούν
βιότοπο αρκούδαs είναι  υγιή  και γεμά-
Τα  Ζωή.

Είδοs απειαούμενο
Σnμαίνει  ότι  n  αρκούδα  κινδυνεύει  με
εξαφάνισn. Στn χώρα μαs zουν τουflά-
χιστον 200 αρκούδεs.  Η  αρκούδα  δεν
έχει φυσικούs εχθρούs. Μοναδικόs τns
εχθρόs είναι ο άνθρωποs.

Είδοs νυκτόβιο
Σnμαίνει ότι  n αρκούδα  κινείται  κυρίωs τιs ώρεs που δεν έχει  ποFΙύ  φωs γιατί
αποφεύγει τnν όχanσn που προκαf`εί ο άνθρωποs.
Είδοs παμφάγο
Σnμαίνει ότι  n αρκούδα τρέφεται  με κάθε τι  προκειμένου να χορτάσει.
Είναι  κατά  75%  χορτοφάγο  zώο  και  τρέφεται  με  βοFΙβούs,  καρπούs,  φρού-
τα  και χόρτα. Τιs  πρωτετνεs  που τns χρειάzονται   τιs καFΙύπτει  με αυγά  μυρμn-

γκιών, μικρά Ζώα του δάσουs και σπάνια -ένα τn φορά-κτnνοτροφικό zώο.



Η  ΑΛΗΘΕ1Α  Ε1ΝΑΙ...

• Η αρκούδα δεν επιτίθεται ποτέ στον άνθρωπο αν δεν αισθανθεί απεmή.
•  γπερασπίzεται  τα  παιδιά  τns  και  τα  δυο  πρώτα  χρόνια  τns  zωήs  τnS  είναι

αφοσιωμένn στnν επιβίωσn και τnν εκπαίδευσή τουs.
•  Η  αρκούδα  σnκώνεται  στα  δυο  πόδια  όχι  για  να  επιτεθεί αflf]ά  για  δει  κα-

Flύτερα.
•  Μετακινείται  από  μεγαFΙύτερα  υψόμετρα
σε πιο χαμmά (ή  μπορεί να διανύσει  ποj]-
flά  χιFlιόμεtρα) για  να  βρει  τροφή  ή  Ζευγά-

ρ1.
• Τρέχει  με ταχύτnτα  50χFlμ/ώρα.
•  Επισκέπτεται  καflflιέργειεs  και  κατοικnμέ-

νουs οικισμούs για να βρει τροφή.
• Μια ενήj]ικn αρσενική αρκούδα τρώει μέ-
χρι  και 25 κιF`ά φρούτων τnν nμέρα.
• Οι znμιέs που κάνει αποznμιώνονται από
τον ΕΛΓΑ σε ποσοστό πάνω από 9ΟΟ/o.
•  Αν συναντήσειs αρκούδα  πρέπει  να  μεί-
νειs  ακίνnτοs  ή  να  μετακινnΘείs  αργά  από

ΤΟ δρόμο Τns.
•  Τα  μεγάflα  τεχνικά  έργα  κατα-

στρέφουν σnμαντικό κομμάτι του
δάσουs που zει.
• Ο Θόρυβοs από τα μnχανήματα
και τα αυτοκίνnτα τnν κάνουν να
αποπροσανατοnίzεται  και  να  με-
τακινείται   αnν   προσπάθειά   τns
να  βρει  άf]FΙεs  πιο  ήσυχεs  περιο-
χέs.
•    Διαπιστώνουμε    τουf]άχιστον
10  περιστατικά  Θανάτων  αρκού-
δαs  κάθε χρόνο  (με  προφορικέs
αf]F|ά ανεπιβεβαίωτεs mnροφορίεs και άflfΙων φόνων που όμωs δεν αποδει-
κνύονται).



• Αν αιχμαf`ωτίσειs μια μικρή αρκούδα δεν μπορεί ποτέ να zήσει εnεύθερn.
• Οι ΠεριβαF`fΙοντικέs Οργανώσειs δεν απεRευθερώνουν αρκούδεs, ί]ύκουs ή
άflnα άγρια zώα.  Η οποιαδήποτε απεnευθέρωσn άγριων zώων απαιτεί ειδική
άδεια  και  παρουσία τns Δασικήs Υπnρεσίαs.
•  Στnν  Γαf]f]ία  και  στn  Βόρεια  Ιταf`ία  που  εξαφάνισαν τnν  αρκούδα  προσπα-
Θούν σήμερα να τnν επανεισάγουν.



ΙΙΙΙΙΗ#νι:ηηταΕΡλΟλ::ίαατηςαρκού-

Σημεία εμφάνισης Θηλυκών

με μικρά (αναπαραγωγική δυ-
νομική)

Περιοχές επανεμφάνισης της
αρκούδας

Στο χάρτη ανατυπώνεται η παρουσία της ορκούδας στην

Ελλάδα το 1996, όταν ολοκληρώθηκε η πρώτη έρευνα

πεδίου για την καταγροφή του ε['δους.

Σήμερα, η πολυετής επιτυχημένη εφαρμογή μέτρων

προστασίας της αρκούδας από τον ΑΡΚΤΟγρο Οπέδωσε:
• δυναμική αύξηση για τον πληθυσμό της

• επέκταοη της εξάπλωσής της προς τα ανατολικά και

νότιο.

ΠΗΓΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡ1ΩΝ:  ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ






