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1 Εισαγωγή 

Η έκθεση αυτή συνοψίζει τα Πρακτικά και τις Δραστηριότητες του 2oυ Κύκλου Κατάρτισης του 

προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας και άλλων φορέων που εμπλέκονται σε περιστατικά 

διαχείρισης πληθυσμών αρκούδας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης C2 του Έργου 

LIFE AMYBEAR με τίτλο «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο 

Αμυνταίου», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίους πόρους, 

στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE Φύση και Βιοποικιλότητα. Η διημερίδα διοργανώθηκε 

από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας σε συνεργασία με τους εταίρους 

του έργου, LEVER, Δ. Αμυνταίου και ΠΟ ΚΑΛΛΙΣΤΩ, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 

του Δ. Αμυνταίου στις 17 Δεκεμβρίου 2018. Λόγω της απρόβλεπτης ασθένειας του σκύλου 

εξιχνίασης δολωμάτων και της πρόγνωσης για χιονόπτωση την δεύτερη μέρα του σεμιναρίου, 

συζητήθηκε από την οργανωτική επιτροπή και αποφασίστηκε με την συγκατάθεση των 

συμμετεχόντων να ενοποιηθούν οι εισηγήσεις των δύο ημερών στην πρώτη μέρα του 

σεμιναρίου. 

 

2 Εργασίες Ημερίδας 

Η ημερίδα αφορούσε επιμόρφωση του προσωπικού των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης σε 

θέματα αντιμετώπισης περιστατικών παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων με 

αντίστοιχη επίδειξη στο πεδίο περιστατικών εξιχνίασης από εκπαιδευμένο σκύλο καθώς και 

επίδειξη του κυτίου πρώτων βοηθειών για την αντιμετώπιση περιστατικών δηλητηρίασης 

σκύλων από δηλητηριασμένα δολώματα. Τις εισηγήσεις ολοκλήρωσε αναφορά για 

περιστατικά επέμβασης των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης στην περιοχή εκτέλεσης του έργου 

με έμφαση στην αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων.  

 

2.1 Συμμετοχή  

Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή για επιστήμονες και ενδιαφερόμενους από υπηρεσίες και 

φορείς της περιοχής με άμεσο ενδιαφέρον για τη διαχείρισης περιστατικών προσέγγισης – 

αλληλεπίδρασης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές. Για το σκοπό αυτό στάλθηκαν 

προσκλήσεις (Παράρτημα Ι) σε όλους τους φορείς της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής 

Μακεδονίας στην προσπάθεια να υπογραμμιστεί η σημασία του έργου όχι μόνο ως εργαλείου 

προστασίας της αρκούδας αλλά και να τονισθεί η αναγκαιότητα συνύπαρξης με την αρκούδα 

στις αγροτικές περιοχές. Συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας από τη Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης 

Δασών, τη Δ/νση Δασών Φλώρινας και Καστοριάς, το Δασαρχείο Κοζάνης και Τσοτυλίου, το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εκπρόσωποι της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ, κυνηγετικών συλλόγων και μελών 

Ομάδων Άμεσης Επέμβασης καθώς και μέλη των εταίρων του έργου LIFE AMYBEAR (LEVER 

Σύμβουλοι Ανάπτυξης, Δήμος Αμυνταίου και Περιβαλλοντική Οργάνωση για την άγρια ζωή 

& Φύση «ΚΑΛΛΙΣΤΩ»). Συνολικά 43 άτομα παρακολούθησαν τις εισηγήσεις και την συζήτηση 

που ακολούθησε εκπροσωπώντας όλο το φάσμα των υπηρεσιών που έρχονται αντιμέτωπες 

καθημερινά με περιστατικά διαχείρισης αρκούδων. 
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Την ημερίδα άνοιξε με χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αμυνταίου κ. Θεοδωρίδης ο οποίος 

τόνισε τα συχνά προβλήματα που δημιουργεί στο οδικό δίκτυο της περιοχής οι συχνές 

διελεύσεις αρκούδων με συνέπεια ένα μεγάλο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων. Στη συνέχεια ο 

κ. Μιχελάκης, Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, 

επισήμανε τη σημασία του έργου σαν εργαλείο πρόληψης προβλημάτων, τις δράσεις του 

έργου και τις συνέργειες που δημιουργεί με συναρμόδιες υπηρεσίες για την πρόληψη 

ατυχημάτων.  

 

2.2 Εργασίες Ημερίδας: Εισηγήσεις 

Στην εναρκτήρια ομιλία της ημερίδας εκ μέρους της LEVER ως επικεφαλής εταίρου του 

έργου, η κ. Παυλίδου παρουσίασε συνοπτικά τις δράσεις και υποδράσεις του καθώς και το 

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων ενώ τόνισε τον καινοτόμο και τον κατ’ επέκταση 

αναπτυξιακό χαρακτήρα του έργου για την περιοχή του Αμυνταίου και κατ’ επέκταση στο Ν. 

Φλώρινας. Επισήμανε δε, ότι το συγκεκριμένο έργο, ως συνέχεια προηγούμενων έργων LIFE, 

δύναται να αποτελέσει μία ολοκληρωμένη και αναγκαία συνέχεια για την βελτίωση της 

προστασίας και διαχείρισης των πληθυσμών αρκούδας στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. 

Αναφέρθηκε στη μέχρι σήμερα υλοποίηση του έργου με τη συλλογή βιοδηλωτικών δεδομένων 

για την καταγραφή των μετακινήσεων αρκούδων στην περιοχή, τη συλλογή κοινωνικών 

δεδομένων με τη χρήση ερωτηματολογίων και τις εξελίξεις στη συντήρηση του οδικού δικτύου 

Φλώρινας –Νίκης  από το Υπ. Υποδομών με την έγκριση εγκατάστασης αποτρεπτικών μέσων 

ως αναγκαίας παρέμβασης για την μείωση των ατυχημάτων. 

Στην επόμενη ομιλία, η κ Σαράβια συνεργάτης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, 

αναφέρθηκε στο πρόβλημα των δηλητηριασμένων δολωμάτων, στην παροχή πρώτων 

βοηθειών σε δηλητηριασμένους σκύλους με τη βοήθεια ενός κυτίου πρώτων βοηθειών ενώ 

τόνισε την αναγκαιότητα λήψης ειδικών μέτρων και μεθόδων αντιμετώπισης του 

προβλήματος αυτού. Τονίσθηκε ότι, η πρακτική των δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι 

ριζωμένη στην ελληνική ύπαιθρο και τα βασικά της κίνητρα είναι τόσο η καταπολέμηση  

πληθυσμών άγριας πανίδας (λύκος, αλεπού, αρκούδα κλπ) τα οποία θεωρούνται ότι 

ανταγωνίζονται θηραματικά είδη, αλλά και η εξόντωση ποιμενικών και κυνηγετικών σκύλων 

όταν προκύπτουν ζητήματα σύγκρουσης ή ανταγωνισμού μεταξύ κοινωνικών ομάδων ή 

αντιδικίας μεταξύ κτηνοτρόφων και κυνηγών. Η απώλεια ποιμενικών σκύλων επηρεάζει το 

κτηνοτροφικό κεφάλαιο λόγω αύξησης ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα με συνέπεια την 

είσοδο σε ένα φαύλο κύκλο αυξημένης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Επισημάνθηκε 

η δευτερογενής δηλητηρίαση που προκαλείται από τα δηλητηριασμένα δολώματα μέσω της 

μεταφοράς της στην τροφική αλυσίδα με συνέπεια να αποτελούν θανάσιμο κίνδυνο για την 

δημόσια υγεία.  

Στη συνέχεια ο κ. Χατζόπουλος, στρατιωτικός κτηνίατρος και συνεργάτης της Ελληνικής 

Ορνιθολογικής Εταιρείας, αναφέρθηκε αναλυτικά σε μία σειρά συμπτωμάτων που 

παρουσιάζουν οι σκύλοι φύλαξης ως αποτέλεσμα δηλητηρίασης αλλά και στις πρώτες 

βοήθειες που μπορούν να δοθούν είτε με χορήγηση ατροπίνης, ενεργού άνθρακα κλπ. 

Παρουσίασε το κιτ αντιμετώπισης δηλητηριασμένων δολωμάτων ως μέτρο προστασίας των 

κτηνοτρόφων. Ανέλυσε το περιεχόμενο του κιτ, και τον τρόπο που πρέπει να παρασχεθούν οι 

πρώτες βοήθειας ανάλογα με τα περιστατικά δηλητηρίασης. Σε κάθε περίπτωση τονίστηκε η 

ως άμεση ενέργεια η διακομιδή του δηλητηριασμένου σκύλου σε κτηνίατρο  ενώ 

παρουσιάστηκαν σειρά ενεργειών που δεν πρέπει να γίνουν.  
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Στην τελευταία ομιλία της ημερίδας ο κ. Μερτζάνης, επιστημονικός συνεργάτης της 

Π.Ο. Καλλιστώ, αναφέρθηκε στην αύξηση του πληθυσμού της αρκούδας στην περιοχή 

εκτέλεσης του έργου. Υπολογίζεται ότι ο συνολικός πληθυσμός στην Ελλάδα κυμαίνεται από 

100 έως 200 άτομα κατ’ ελάχιστον με ένα σημαντικό αριθμό ατόμων να παρουσιάζει 

κινητικότητα από και προς τις Βαλκανικές χώρες ίσως και λόγω αυξημένων πιέσεων στα 

ενδιαιτήματα του είδους στις γειτονικές χώρες. Η εφαρμογή μεθόδων γενετικής ταυτοποίησης 

(συλλογή και ανάλυση του γενετικού υλικού (DNA) ενός είδους) έχει καθιερωθεί διεθνώς ως η 

πλέον ακριβής και αξιόπιστη μέθοδος για την εκτίμηση πολλών παραμέτρων της 

πληθυσμιακής κατάστασης. Επιπλέον έγινε μια παρουσίαση των μεθόδων και των 

αποτρεπτικών μέτρων που έχουν επιχειρηθεί κατά καιρούς με σκοπό την διαχείριση 

προβληματικών καταστάσεων σε συνθήκες συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας κυρίως σε 

κατοικημένες περιοχές.  

Οι εργασίες της πρώτης ημέρας ολοκληρώθηκαν με παρεμβάσεις και συζήτηση των 

παρευρισκομένων όπου επισημάνθηκε η αναγκαιότητα διαρκής επιμόρφωσης και 

συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών πάνω στα θέματα. Τονίσθηκε η ενίσχυση του νομικού 

πλαισίου και του μηχανισμού ελέγχου των δηλητηριασμένων δολωμάτων ως δυνάμει απειλή 

για την πανίδα αλλά και για τους σκύλους φύλαξης.  
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