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1

Περίληψη

Η έκθεση αυτή συνοψίζει τα Πρακτικά και τις Δραστηριότητες στο πλαίσιο των έξι (6)
επισκέψεων Ανταλλαγής Εμπειρίας και Καλών Πρακτικών σχετικά με τη Διαχείριση
Πληθυσμών Αρκούδας. Οι επισκέψεις αυτές πραγματοποιήθηκαν τόσο στην Ελλάδα, όσο
και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, οι επισκέψεις αυτές έλαβαν
χώρα στην Καστοριά, στο Μέτσοβο και τη Ροδόπη, ενώ οι αντίστοιχες στο εξωτερικό
πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία, Βουλγαρία και Σλοβενία.
Σχετικά με τις επισκέψεις στην Ελλάδα, την επίσκεψη στην Καστοριά
παρακολούθησαν συνολικά 46 άτομα, στο Μέτσοβο 27 άτομα, στη Ροδόπη 28 άτομα. Όσον
αφορά τις επισκέψεις σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επίσκεψη στην Ιταλία
παρακολούθησαν οκτώ (8) άτομα, την επίσκεψη στη Βουλγαρία 18 άτομα και την επίσκεψη
στη Σλοβενία 18 άτομα. Συνολικά, 145 άτομα παρακολούθησαν τις διάφορες εισηγήσεις και
συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των επισκέψεων.
Κάθε περιοχή αντιμετωπίζει διαφορετικά τα θέματα διατήρησης και τη συνύπαρξη
ανθρώπου-αρκούδας. Σε κάποιες περιοχές έχει δοθεί έμφαση και υπάρχει εκτενής εμπειρία
στην εφαρμογή διάφορων μεθόδων/τεχνικών πρόληψης ζημιών, άλλοι έχουν εμπειρία στην
αποτροπή αρκούδων, κ.ο.κ. Έτσι, κάθε περιοχή μπορεί να γίνει μία ξεχωριστή πηγή
πληροφόρησης, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Με βάση αυτό επιλέχθηκαν οι παραπάνω περιοχές, ώστε να γίνουν ένα εργαλείο για την
ομάδα έργου του LIFE AMYBEAR να αναπτύξουν περισσότερο τις ικανότητές τους και να
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.
Η έκθεση αυτή δημιουργείται στο πλαίσιο της Δράσης C2 του Έργου LIFE AMYBEAR
με τίτλο «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου»,
και συγκεκριμένα της υποδράσης C2.5. «Επισκέψεις Ανταλλαγής Εμπειρίας και Καλών
Πρακτικών στη Διαχείριση Πληθυσμών Αρκούδας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίους πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE Φύση και
Βιοποικιλότητα.
Στα επόμενα κεφάλαια, γίνεται μία παρουσίαση των δράσεων
πραγματοποιήθηκαν με τη μορφή πρακτικών, παρουσιάσεων, φωτογραφιών, κ.λπ.

2

που

Summary

This report summarizes the Proceedings and the Activities of the six (6) exchange
experience trips and study visits. These visits took place in Greece and other European
countries. In particular, the places visits took place in Greece were Kastoria, Metsovo, and
Rodopi, where Italy, Bulgaria, and Slovenia were the countries where the exchange trips
occurred.
Regarding the visits to Greece, the Kastoria visit was attended by a total of 46 people,
the Metsovo visit by 27 people, and the Rodopi visit by 28 people. Regarding the visits to
other European countries, the visit to Italy was attended by eight (8) people, the visit to
Bulgaria and Slovenia by 18 people, respectively. In total, 145 people attended the various
presentations and discussions that took place during the visits.
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Each area addressed the conservation issues and the human/bear coexistence issue
differently. Other places have experience with damage prevention strategies and tactics,
while other locations have experience with the aversive conditioning of problem bears,
among other things. Thus, each area can be considered as an information platform, which
could be used to achieve the goals of the project in the best possible way. Based on this, the
above areas were selected, to become a tool for the LIFE AMYBEAR project team to further
develop their skills and enrich their knowledge.
This deliverable is prepared in the framework of the implementation of Action C2 of
the LIFE AMYBEAR Project entitled "Improving the coexistence of bear-bear in the
municipality of Amyntaio", namely sub-action C2.5. Exchange Trip – Study Visit Report "
project, co-funded by the European Commission and own resources under the LIFE Nature
and Biodiversity Program.
In the next chapters, minutes of all visits are presented, along with the relevant
presentations made, and photographic proof.
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3
3.1

3.1.1

ΕΛΛΑΔΑ
1η Συνάντηση Ανταλλαγής Εμπειρίας και Καλών Πρακτικών στη
Διαχείριση Πληθυσμών Αρκούδας στην Καστοριά
Εισαγωγή

Η έκθεση αυτή συνοψίζει τα Πρακτικά και τις Δραστηριότητες του 1ης Συνάντησης
Ανταλλαγής Εμπειρίας και Καλών Πρακτικών στη Διαχείριση Πληθυσμών Αρκούδας στο
πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης C2 του Έργου LIFE AMYBEAR με τίτλο «Βελτίωση των
συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου», και συγκεκριμένα της
υπο-δράσης C2.5. “Επισκέψεις Ανταλλαγής Εμπειρίας και Καλών Πρακτικών στη Διαχείριση
Πληθυσμών Αρκούδας» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
ιδίους πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE Φύση και Βιοποικιλότητα. Η ημερίδα
διοργανώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας σε συνεργασία
με τους εταίρους του έργου, LEVER, Δ. Αμυνταίου και ΠΟ ΚΑΛΛΙΣΤΩ, και πραγματοποιήθηκε
στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς στις 7 Φεβρουαρίου 2018 με
μεγάλη συμμετοχή.

3.1.2

Συμμετοχή – Δράσεις Δημοσιότητας

Η ημερίδα αφορούσε πρωτίστως την ανταλλαγή εμπειρίας μεταξύ της
Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ως εταίρου του LIFE ARCTOS/Καστοριά (LIFE09
NAT/GR/333) που υλοποιήθηκε στην περιοχή της Καστοριάς με τους αντίστοιχους εταίρους
του έργου LIFE AMYBEAR σε μια προσπάθεια να αναδειχθούν οι βέλτιστες πρακτικές
διαχείρισης, να γίνει μία εξειδικευμένη ενημέρωσή – συζήτηση πάνω σε ζητήματα που
άπτονται στη διαχείριση πληθυσμών αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές ώστε να
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα προβληματικές καταστάσεις και συμπεριφορές.
Ιδιαίτερα η ημερίδα στόχευε στην επιμόρφωση και ενημέρωση των μελών των
Ομάδων Άμεσης Επέμβασης κυρίως από την Π.Ε. Καστοριάς ενώ συμμετείχαν και μέλη ΟΑΕ
των Π.Ε. Γρεβενών, Κοζάνης και Τσοτυλίου καθώς και δασικοί υπάλληλοι από τις Δ/νσεις
Δασών Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, και από τα Δασαρχεία Τσοτυλίου, Κοζάνης. Η
διημερίδα ήταν ανοιχτή για το κοινό αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο φορέα. Για το σκοπό
αυτό στάλθηκαν προσκλήσεις (Παράρτημα Ι) σε όλους τους φορείς της ευρύτερης περιοχής
της Δυτικής Μακεδονίας, στην Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (ΚΟΜΑΘ), στις
Δασικές Υπηρεσίες της Δυτικής Μακεδονίας στην προσπάθεια να γίνει ευρύτερη
δημοσιοποίηση του έργου αλλά και να συμβάλει στην κοινωνική ευαισθητοποίηση ενός
μείζονος θέματος για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
Η επιτόπια επίσκεψη σε περιοχές εφαρμογής διαχειριστικών δράσεων και μέτρων
που υλοποιήθηκαν στο Νομό Καστοριάς από το έργο LIFE ARCTOS/Καστοριά (LIFE09
NAT/GR/333), ολοκλήρωσε τον κύκλο ενημέρωσης των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης
παρέχοντας στα μέλη τους τη δυνατότητα να λάβουν σημαντικές συμβουλές και τεχνικές
πληροφορίες
Συνολικά 46 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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.3.1.2.1

Εργασίες Ημερίδας: Εισηγήσεις

Τις εργασίες της ημερίδας ξεκίνησε ο κ. Γρηγόρης Ψωμαδάκης, υπεύθυνος του
έργου LIFE ARCTOS/Καστοριά για λογαριασμό της Π.Ε. Καστοριάς, ο οποίος απεύθυνε
σύντομο χαιρετισμό και τόνισε ότι παρόμοιες δράσεις μέσω της υλοποίησης έργων LIFE στο
Νομό Καστοριάς με έμφαση στις περιοχές μόνιμης ή εποχιακής παρουσίας της αρκούδας,
αποτελούν ένα λαμπρό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί σε περιοχές όπου
άνθρωπος και αρκούδα μοιράζονται την ίδια γη και καλούνται να συνυπάρξουν ειρηνικά.
Η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου μέσου και εργαλείου προς την κατεύθυνση βελτίωσης των
όρων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς, η
συνέργεια με άλλα έργα και φορείς, η μεταφορά καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας στις
αρμόδιες διαχειριστικές αρχές καθώς και η ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσεων,
εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμα την αποτελεσματική διαχείριση των πληθυσμών των
αρκούδων και τη συνύπαρξή τους με τον άνθρωπο, όπως υπογραμμίστηκε από τους
εισηγητές της συνάντησης, οδηγώντας σε απτά αποτελέσματα που ανέδειξαν το έργο LIFE
ARCTOS/Καστοριά ως ένα έργο πρότυπο στην κατηγορία του και το κατέταξαν ψηλά στις
προτιμήσεις και άλλων φορέων, ως καινοτόμο παράδειγμα υιοθέτησης καλής εφαρμογής,
διαχέοντας έτσι την πολύτιμη γνώση και εμπειρία.
Στα θετικά αποτελέσματα του έργου συγκαταλέγονται η αλλαγή των
περιβαλλοντικών όρων των έργων οδοποιίας στον κάθετο άξονα της Εγνατίας οδού, η
τοποθέτηση ανακλαστήρων ως αποτρεπτικού μέσου διέλευσης της αρκούδας από τον
οδικό άξονα, η τοποθέτηση κατά μήκος του κάθετου άξονα υψηλής περίφραξης το οποίο
θεωρείται και το πλέον αποτελεσματικό μέτρο προστασίας, ενώ διανεμήθηκαν σε
μελισσοκόμους και ηλεκτροφόρες περιφράξεις με σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Στον
τομέα της κοινωνικής ευαισθητοποίησης του έργου παρατηρήθηκε μία αρχική αρνητικής
εικόνα που είχε το έργο στους κατοίκους της περιοχής, εικόνα όμως που σταδιακά
βελτιώθηκε καθώς έγινε θετικές αποτιμήσεις των ωφελειών.
Από την άλλη πλευρά, το έργο αντιμετώπισε διαχειριστικές δυσκολίες σε
οικονομικά ζητήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησής του ενώ σημαντικό ζήτημα ανέκυψε με
τη βιωσιμότητα του έργου και συγκεκριμένα με τη διαχείρισης και συντήρηση των δράσεων
και εγκαταστάσεων του έργου μετά την λήξη της περιόδου υλοποίησης.
Στην επόμενη ομιλία ο κ. Σπύρος Ψαρούδας, μέλος της ΠΟ ΚΑΛΛΙΣΤΩ, αναφέρθηκε
συνοπτικά στα ζητήματα διαχείρισης περιστατικών προσέγγισης αρκούδας σε κατοικημένες
περιοχές, παρουσιάζοντας μεθόδους και αποτρεπτικά μέτρα που έχουν επιχειρηθεί κατά
καιρούς με σκοπό την διαχείριση προβληματικών καταστάσεων. Η αρκούδα αναζητά
μεγάλο μέρος της τροφής της ανάμεσα στα χωριά και τα χωράφια των ανθρώπων.
Μελίσσια, σιτάρια και καλαμπόκια, αποτελούν μεγάλο μέρος της διατροφής της. Είναι
λοιπόν σχεδόν αναπόφευκτο όπου άνθρωποι και μεγάλα σαρκοφάγα ζώα μοιράζονται τον
ίδιο χώρο να υπάρχουν ζημιές σε κτηνοτροφικά και οικόσιτα ζώα, μελίσσια και
καλλιέργειες, και φυσικά συγκρούσεις τις οποίες αν δεν αντιμετωπίσουμε θα οδηγήσουν
στην εξόντωση του ζώου.
Τονίστηκε η αλλαγή στάσης που πρέπει να υιοθετήσουν οι τοπικές κοινωνίες στις
καθημερινές τους συνήθειες όπως πχ. στην σωστή διαχείριση απορριμμάτων, ως δόκιμες
αποτρεπτικές επεμβάσεις. Αναφορά έγινε επίσης και σε μία σειρά προληπτικών
αποτρεπτικών μέτρων όπως οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις και οι σκύλοι φύλαξης
κοπαδιών. Οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικές
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στην προστασία ζώων, καλλιεργειών και μελισσιών με μικρό σχετικά κόστος απόκτησης και
συντήρησης. Οι σκύλοι φύλαξης κοπαδιών χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες για την
προστασία κτηνοτροφικών ζώων από επιθέσεις μεγάλων σαρκοφάγων και αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της κτηνοτροφίας στη χώρα μας. Ένας καλός σκύλος φύλαξης
κοπαδιού είναι αυτός που μένει πάντα με το κοπάδι, τόσο κατά τη διάρκεια της βόσκησης
την ημέρα, όσο και όταν τα ζώα μπαίνουν στο μαντρί για το βράδυ. Οι σκύλοι αυτοί
αντιλαμβάνονται πάντα την προσπάθεια κάποιου άλλου ζώου να προσεγγίσει το κοπάδι.
Τέλος ο κ. Ψαρούδας επισήμανε ότι, τα έργα LIFE αποτελούν πεδίο πειραματισμών,
δοκιμών και βέλτιστων πρακτικών σε ζητήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης. Σημαντικό
βήμα θεωρείται η περαιτέρω ενεργοποίηση των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης, οι οποίες
παρότι υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου τονίσθηκε ότι,
διοικητικές ενέργειες κωλύουν την αποδέσμευσή τους.
Στην επόμενη ομιλία ο Δρ. Βιολογίας κ. Γιώργος Ηλιόπουλος, συνεργάτης της Π.Ο.
Καλλιστώ, αναφέρθηκε στην εμπειρία που εμπειρίας που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα από
την κατασκευή κλειστών οδικών αξόνων. Η ολοκλήρωση του οδικού έργου της Εγνατίας
οδού και η επέκτασή του με τον κάθετο άξονα Σιάτιστας-Καστοριάς δημιουργεί ζητήματα
κατακερματισμού των φυσικών περιοχών εξάπλωσης της αρκούδας. Αναφέρθηκε η
μειωμένη περιβαλλοντική συμβατότητα του έργου κατά τα πρώτα χρόνια της κατασκευής
του, με τη διατήρηση των βιοτόπων της αρκούδας καθώς και η συστηματική δράση των
Περιβαλλοντικών Οργανώσεων για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Τα αποτελέσματα
οδήγησαν στην βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, σε ορισμένα σημεία της χάραξης
του συγκεκριμένου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου. Προτάθηκε η προσθήκη κάποιων επί
πλέον ειδικών κατασκευών, όπως πράσινες γέφυρες και κάτω διαβάσεις πανίδας, έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται ακόμη μεγαλύτερη διαπερατότητα του αυτοκινητοδρόμου σε σχέση με
τις κινήσεις των ζώων από τα είδη και τους πληθυσμούς τους που μελετήθηκαν. Ακόμη η
κατασκευή του ολοκληρωμένου φράχτη κατά μήκος της οδού, καθώς αποτελεί βασικό
εργαλείο για την αποτελεσματική καθοδήγηση των ειδών της άγριας πανίδας προς τα
μεγάλα περάσματα (γέφυρες και σήραγγες) και τις διαβάσεις πανίδας. Στη συνάντηση
παρουσιάστηκαν δείγματα φωτογραφιών του καινούργιου φράχτη και διατυπώθηκαν οι
ανησυχίες που υπάρχουν για την, αν και μειωμένη, είσοδο ζώων, (σκύλων αλλά και
αρκούδων) από τα σημεία εξόδου και εισόδου στον κάθετο άξονα όπου σταματάει η
τοποθέτηση της περίφραξης. Εκφράσθηκε ο προβληματισμός της γεωγραφικής
απομόνωσης του είδους λόγω του περιορισμού της κινητικότητας του ζώου που
ενδεχομένως να οδηγήσει σε πρόβλημα στο μέλλον. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αξιολογηθεί
αυτές οι επιπτώσεις. Τέλος δεν έχει αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των ανακλαστήρων
ως αποτρεπτικό εργαλείο για την αρκούδα.
Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με παρεμβάσεις και συζήτηση των παρευρισκομένων
όπου επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ενίσχυσης της υλικοτεχνικής υποδομής των ΟΑΕ, η
αποδέσμευση και διάθεση των σχετικών κονδυλίων από το Πράσινο Ταμείο, η κατάλληλη
προμήθεια και εκπαίδευση σκύλων φύλαξης και η διαρκή επιμόρφωση και συμμετοχή των
τοπικών κοινωνιών πάνω στα θέματα που αναπτύχθηκαν.

.3.1.2.2

Εργασίες Ημερίδας: Επίσκεψη στο πεδίο

Τα μέλη των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης (ΟΑΕ) των Περιφερειακών Ενοτήτων
Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών και Κοζάνης καθώς και των περιοχών ευθύνης των
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Δασαρχείων Κοζάνης και Τσοτυλίου που συμμετείχαν στη συνάντηση, επισκέφτηκαν
περιοχές εφαρμογής των διαχειριστικών δράσεων και μέτρων του έργου LIFE AMYBEAR για
την αντιμετώπιση περιπτώσεων αρκούδων που πλησιάζουν συστηματικά κατοικημένες
περιοχές (Καστοριά, Δισπηλιό), παραγωγικές μονάδες που εφαρμόζουν μέτρα πρόληψης
ζημιών (σκύλοι φύλαξης κοπαδιών, ηλεκτροφόρες περιφράξεις), καθώς και σημεία που
έχουν καταγραφεί τροχαία ατυχήματα και έχουν εγκατασταθεί πινακίδες σήμανσης ή
ειδικοί ανακλαστήρες για την εξάλειψη ή μείωση των ατυχημάτων.
Οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικές στην
προστασία ζώων, καλλιεργειών και μελισσιών. Τα πλεονεκτήματά τους συνοψίζονται στην
σχετικά εύκολη εγκατάστασή τους, στο μικρότερο χρόνο για την εγκατάσταση μίας
ηλεκτροφόρας περίφραξης απ’ ότι χρειάζεται για την εγκατάσταση μιας συμβατικής
περίφραξης από ξύλο, λαμαρίνα ή σύρμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
απομακρυσμένες περιοχές, μακριά από δρόμους ή κατοικημένες περιοχές, ενώ δίνουν τη
δυνατότητα μετακίνησης και επανατοποθέτησης. Επιπρόσθετα οφέλη αποτελούν η
ενεργειακή τους αυτονομία, μέσω μπαταριών ή ηλιακού συλλέκτη, είναι ακίνδυνες για τον
άνθρωπο και τα ζώα ενώ έχουν ελάχιστο κόστος συντήρησης.
Αναφορικά με τους σκύλους φύλαξης τονίσθηκε ότι, η προστατευτική τους
συμπεριφορά απέναντι στα κτηνοτροφικά ζώα είναι αποτέλεσμα περισσότερο της σωστής
τους αναπαραγωγής (διατήρηση των χαρακτηριστικών της φυλής), παρά της συστηματικής
τους εκπαίδευσης. Ο σκύλος φύλαξης κοπαδιών εμφανίζει μεγάλη κοινωνικότητα απέναντι
στα ζώα του κοπαδιού, γλύφοντας ή μυρίζοντάς τα. Οι σκύλοι αυτοί, όχι μόνο δεν
παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά, αλλά πολλές φορές είναι υποτακτικοί. Παρόλα
αυτά, κάποιοι ενήλικοι σκύλοι μπορεί να υπερασπιστούν το φαγητό τους ή να αντιδράσουν
σε κάποια επιθετική συμπεριφορά των κτηνοτροφικών ζώων, γαυγίζοντας ή δαγκώνοντάς
τα ελαφρά. Διαλέγοντας έναν σκύλο από κατάλληλη φυλή, υπάρχουν μεγαλύτερες
πιθανότητες να έχει τη σωστή συμπεριφορά και να είναι αποτελεσματικός φύλακας για το
κοπάδι. Ο σκύλος θα αποκτήσει το απαραίτητο δέσιμο με τα ζώα του κοπαδιού και θα τα
προστατεύει, αφού πια θα τα θεωρεί οικογένειά του. Στην Ελλάδα, οι παραδοσιακές
ποιμενικές φυλές είναι ο Ελληνικός Ποιμενικός και ο Μολοσσός της Ηπείρου, με
περισσότερο διαδεδομένη την πρώτη. Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου LIFE AMYBEAR
έχει ήδη ξεκινήσει η δράση διανομής σκύλων φύλαξη μέσω ενός δικτύου κτηνοτρόφων και
η οποία αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.
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3.2
3.2.1

2η Συνάντηση Ανταλλαγής Εμπειρίας και Καλών Πρακτικών στη
Διαχείριση Πληθυσμών Αρκούδας στο Μέτσοβο
Εισαγωγή

Η έκθεση αυτή συνοψίζει τα Πρακτικά και τις Δραστηριότητες του 2 ης Συνάντησης
Ανταλλαγής Εμπειρίας και Καλών Πρακτικών στη Διαχείριση Πληθυσμών Αρκούδας στο
πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης C2 του Έργου LIFE AMYBEAR με τίτλο «Βελτίωση των
συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου», και συγκεκριμένα της
υποδράσης C2.5. “Επισκέψεις Ανταλλαγής Εμπειρίας και Καλών Πρακτικών στη Διαχείριση
Πληθυσμών Αρκούδας» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
ιδίους πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE Φύση και Βιοποικιλότητα. Η ημερίδα
διοργανώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας σε συνεργασία
με τους εταίρους του έργου, LEVER, Δ. Αμυνταίου και ΠΟ ΚΑΛΛΙΣΤΩ, και πραγματοποιήθηκε
στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) στο Μέτσοβο στις 10
Δεκεμβρίου 2018.
ABSTRACT
This report summarizes the Proceedings and Activities of the 2nd Experience
exchange trip and exchange good practices in bearing management in the context of the
implementation of Action C2 of the LIFE AMYBEAR Project entitled "Improving the
coexistence of bear-bear in the municipality of Amyntaio", namely sub action C2.5.
“Exchange experiences and Best Practices in Bearing Population Management” program, cofunded by the European Commission and own resources under the LIFE Nature and
Biodiversity Program. The Conference was organized by the Decentralized Administration of
Epirus-West. Macedonia, in collaboration with the project partners, Lever, Municipality of
Amyntaio, and was held at the Center for Interdisciplinary Research in Metsovo, on 10th of
December 2018.

3.2.2

Συμμετοχή

Η ημερίδα αφορούσε πρωτίστως την ανταλλαγή εμπειρίας από δράσεις
υλοποίησης του έργου LIFE ARCPIN, στην περιοχή της Πίνδου με τους εταίρους του έργου
LIFE AMYBEAR σε μια προσπάθεια να αναδειχθούν οι βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης, να
γίνει μία εξειδικευμένη ενημέρωσή – συζήτηση πάνω σε ζητήματα που άπτονται στη
διαχείριση πληθυσμών αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές ώστε να αντιμετωπιστούν
αποτελεσματικότερα προβληματικές καταστάσεις και συμπεριφορές.
Η ημερίδα που αφορούσε πρωτίστως τα μέλη των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης των
περιοχών ευθύνης της Π.Ε. Ιωαννίνων και Π.Ε. Άρτας, στόχευε στην περαιτέρω
εξειδικευμένη ενημέρωσή τους πάνω σε ζητήματα που άπτονται στη διαχείριση
περιστατικών προσέγγισης πληθυσμών αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές με τη
συμμετοχή δασικών υπαλλήλων από τα Δασαρχεία Ιωαννίνων, Μετσόβου και τη Δ/νση
Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ.
Μακεδονίας.
Η ημερίδα ήταν ανοιχτή για το κοινό αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο φορέα. Για
το σκοπό αυτό στάλθηκαν προσκλήσεις (Παράρτημα Ι) σε όλους τους φορείς της ευρύτερης
περιοχής στους Φορείς Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και Τζουμέρκων,
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στην Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου (ΚΟΗ), στο κυνηγετικό σύλλογο Μετσόβου, στην
περιβαλλοντική οργάνωση Αρκτούρος και στις Δασικές Υπηρεσίες της Ηπείρου στην
προσπάθεια να γίνει ευρύτερη δημοσιοποίηση του έργου αλλά και να συμβάλει στην
κοινωνική ευαισθητοποίηση ενός μείζονος θέματος για την περιοχή της Ηπείρου.
Η επιτόπια επίσκεψη σε περιοχές εφαρμογής διαχειριστικών δράσεων και μέτρων
που υλοποιήθηκαν στην περιοχή του Μετσόβου από το έργο LIFE ARCPIN (LIFE12
NAT/GR/000784), ολοκλήρωσε τον κύκλο ενημέρωσης των εταίρων του έργου LIFE
AMYBEAR και μελών Ομάδων Άμεσης Επέμβασης παρέχοντας τους τη δυνατότητα να
λάβουν σημαντικές συμβουλές και τεχνικές πληροφορίες.
Συνολικά 27 άτομα παρακολούθησαν τις εισηγήσεις και την συζήτηση που
ακολούθησε εκπροσωπώντας όλο το φάσμα των υπηρεσιών που έρχονται αντιμέτωπες
καθημερινά με περιστατικά διαχείρισης αρκούδων.

.3.2.2.1

Εργασίες Ημερίδας: Εισηγήσεις

Τις εργασίες της ημερίδας χαιρέτησε ο Δήμαρχος Μετσόβου κ. Τζαφέας, ο οποίος
τόνισε ότι παρόμοιες δράσεις μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων LIFE,
αποτελούν ένα παράδειγμα ότι η συνύπαρξη ανθρώπου και αρκούδας είναι εφικτή σε
ορεινές περιοχές. Σύντομους χαιρετισμούς απεύθυναν ο Συντονιστής της Α.Δ.Η.Δ.Μ κ.
Μιχελάκης, ο οποίος τόνισε την σημασία της μεταφορά καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας
στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, η κ. Παυλίδου ως επικεφαλής εταίρου του έργου
LIFEAMYBEAR που επισήμανε τις θετικές εξελίξεις που υπάρχουν στο οδικό δίκτυο
Φλώρινας-Νίκης, και ο κ. Κιάνας ως εκπρόσωπος του Δ. Αμυνταίου που τόνισε τις θετικές
συνέργειες του έργου στις ορεινές κοινωνίες.
Στην εναρκτήρια ομιλία του ο κ. Γιώργος Θεοδωρίδης, συνεργάτης της
Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Καλλιστώ, ανέφερε ότι η αρκούδα αναζητά μεγάλο μέρος της
τροφής της ανάμεσα στα χωριά και τα χωράφια με σιτηρά και καλαμπόκια τα οποία,
αποτελούν μεγάλο μέρος της διατροφής της. Είναι λοιπόν σχεδόν αναπόφευκτο όπου
άνθρωποι και μεγάλα σαρκοφάγα ζώα μοιράζονται τον ίδιο χώρο να υπάρχουν ζημιές σε
κτηνοτροφικά και οικόσιτα ζώα. Αναφέρθηκε σε περιστατικά ζημιών σε κτηνοτρόφους της
περιοχής και στο έντονο πρόβλημα της εξοικείωσης του ζώων με τον άνθρωπο ιδιαίτερα σε
χώρους απόθεσης απορριμμάτων. Τονίστηκε η αλλαγή στάσης που πρέπει να υιοθετήσουν
οι τοπικές κοινωνίες στις καθημερινές τους πρακτικές όπως πχ. στην σωστή διαχείριση
απορριμμάτων, ως δόκιμες αποτρεπτικές επεμβάσεις όπως και οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι θα
πρέπει να υιοθετήσουν σειρά προτεινόμενων μέτρων για την μείωση ζημιών στο
κτηνοτροφικό κεφάλαιο. Τέτοια σημαντικά προληπτικά αποτρεπτικά μέτρων είναι οι
ηλεκτροφόρες περιφράξεις. Οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά
αποτελεσματικές στην προστασία ζώων, καλλιεργειών και μελισσιών με μικρό σχετικά
κόστος απόκτησης και συντήρησης.
Στην επόμενη ομιλία ο κ. Γιαννόπουλος, συνεργάτης της Π.Ο. Καλλιστώ,
αναφέρθηκε στην εδραίωση σκύλων φύλαξης κοπαδιών ως ειδικού και στοχευόμενου
προληπτικού μέτρου για την αντιμετώπιση ζημιών από αρκούδα στην περιοχή του Εθνικού
Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Οι σκύλοι φύλαξης κοπαδιών χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες
για την προστασία κτηνοτροφικών ζώων από επιθέσεις μεγάλων σαρκοφάγων και
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της κτηνοτροφίας στη χώρα μας. Ένας καλός σκύλος
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φύλαξης κοπαδιού είναι αυτός που μένει πάντα με το κοπάδι, τόσο κατά τη διάρκεια της
βόσκησης την ημέρα, όσο και όταν τα ζώα μπαίνουν στο μαντρί για το βράδυ Διαλέγοντας
έναν σκύλο από κατάλληλη φυλή, υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να έχει τη σωστή
συμπεριφορά και να είναι αποτελεσματικός φύλακας για το κοπάδι. Ο σκύλος θα
αποκτήσει το απαραίτητο δέσιμο με τα ζώα του κοπαδιού και θα τα προστατεύει, αφού πια
θα τα θεωρεί οικογένειά του. Στην Ελλάδα, οι παραδοσιακές ποιμενικές φυλές είναι ο
Ελληνικός Ποιμενικός και ο Μολοσσός της Ηπείρου, με περισσότερο διαδεδομένη την
πρώτη.
Μέσα από στοχευόμενες δράσεις του έργου LIFE ARCPIN δημιουργήθηκε ένα
δίκτυο κτηνοτρόφων για την αναπαραγωγή ειδικών σκύλων φύλαξης του ελληνικού
ποιμενικού το οποίο και αποτελεί επιτυχημένο πεδίο πειραματισμών, δοκιμών και
βέλτιστων πρακτικών σε ζητήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Στην επόμενη ομιλία ο κ. Κοράκης Περιβαλλοντολόγος του Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Πίνδου, αναφέρθηκε στα περιστατικά προσέγγισης αρκούδας στο Μέτσοβο που κλήθηκε να
αντιμετωπίσει η ο Φορέας Διαχείρισης με τη συνδρομή της ΟΑΕ του Δασαρχείου Μετσόβου
και των περιβαλλοντικών οργανώσεων Καλλιστώ και Αρκτούρου. Παρουσιάστηκε πλούσιο
φωτογραφικό υλικό με τις δράσεις του Φορέα και επιλεγμένων λύσεων. Επισημάνθηκε η
ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης των διαθέσιμων πόρων και υλοποίησης των συμβάσεων
προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού υποστήριξης των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης.
Σε σύντομη παρέμβασή του ο Γενικός Δ/ντής Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων κ.
Παπαευθυμίου ενημέρωσε το παρευρισκόμενους για τη δρομολόγηση συμβάσεων
προμήθειας με ανοιχτό διαγωνισμό από τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας για την προμήθεια αποτρεπτικών κιτ από τις διαθέσιμες
πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου.
Τις εργασίες της ημερίδας έκλεισε ο Δασολόγος του Δασαρχείου Μετσόβου κ.
Κανελλόπουλος ο οποίος αναφέρθηκε στο νομικό πλαίσιο των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης,
τα τεχνικά και νομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χρήση των όπλων ακινητοποίησης
και σειρά άλλων ζητημάτων σε θέματα συντονισμού και ενεργοποίησης των ομάδων
αυτών. Έγινε επίσης αναφορά στον τρόπο διαχείρισης των περιστατικών που κλήθηκε να
αντιμετωπίσει η ΟΑΕ στην περιοχή του οικισμού του Μετσόβου.
Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με παρεμβάσεις και συζήτηση των παρευρισκομένων
όπου επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ενίσχυσης της υλικοτεχνικής υποδομής των ΟΑΕ, η
αποδέσμευση και διάθεση των σχετικών κονδυλίων από το Πράσινο Ταμείο, η κατάλληλη
προμήθεια και εκπαίδευση σκύλων φύλαξης και η διαρκή επιμόρφωση και συμμετοχή των
τοπικών κοινωνιών πάνω στα θέματα που αναπτύχθηκαν.

.3.2.2.2

Εργασίες Ημερίδας: Επίσκεψη στο πεδίο

Τα μέλη των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης (ΟΑΕ) και οι εταίροι του έργου που
συμμετείχαν στη συνάντηση, επισκέφτηκαν περιοχές εφαρμογής των διαχειριστικών
δράσεων και μέτρων του έργου LIFE ARCPIN για την αντιμετώπιση περιπτώσεων αρκούδων
που πλησίαζαν συστηματικά τον οικισμό του Μετσόβου.
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3.2.3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Πρόσκληση
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3.2.4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πρόγραμμα Ημερίδας
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3.2.5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Λίστα Συμμετεχόντων
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3.2.6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Δελτίο Τύπου

41/161

42/161

43/161

3.2.7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Φωτογραφικό Υλικό
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3.3

3.3.1

3η Συνάντηση Ανταλλαγής Εμπειρίας και Καλών Πρακτικών στη
Διαχείριση Πληθυσμών Αρκούδας στη Ροδόπη (διαδικτυακή
συνάντηση)
Εισαγωγή

Η έκθεση αυτή συνοψίζει τα Πρακτικά και τις Δραστηριότητες του 3ης Διαδικτυακής
Συνάντησης Ανταλλαγής Εμπειρίας και Καλών Πρακτικών στη Διαχείριση Πληθυσμών
Αρκούδας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης C2 του Έργου LIFE AMYBEAR με τίτλο
«Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου», και
συγκεκριμένα της υποδράσης C2.5. “Επισκέψεις Ανταλλαγής Εμπειρίας και Καλών
Πρακτικών στη Διαχείριση Πληθυσμών Αρκούδας» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίους πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE Φύση και
Βιοποικιλότητα. Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ.
Μακεδονίας σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου, LEVER, Δ. Αμυνταίου και ΠΟ
ΚΑΛΛΙΣΤΩ, και λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας WEBEX στις 20 Απριλίου 2021.

3.3.2

Συμμετοχή – Δράσεις Δημοσιότητας

Η ημερίδα αφορούσε πρωτίστως την ανταλλαγή εμπειρίας μεταξύ του Φορέα
Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης με τους αντίστοιχους εταίρους του έργου LIFE AMYBEAR
σε μια προσπάθεια να αναδειχθούν οι βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης, να γίνει μία
εξειδικευμένη ενημέρωσή – συζήτηση πάνω σε ζητήματα που άπτονται στη διαχείριση
πληθυσμών αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές ώστε να αντιμετωπιστούν
αποτελεσματικότερα προβληματικές καταστάσεις και συμπεριφορές.
Ιδιαίτερα η διαδικτυακή ημερίδα στόχευε στην επιμόρφωση και ενημέρωση των
μελών των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης κυρίως από την Π.Ε. Φλώρινας ενώ απευθύνθηκε
πρόσκληση συμμετοχής σε όλα τα μέλη ΟΑΕ όλων των δασικών υπηρεσιών της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας. Στην διαδικτυακή ημερίδα
προσκλήθηκαν (Παράρτημα Ι) όλες οι δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, η Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου, η ΣΤ’ Κυνηγετική
Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (ΚΟΜΑΘ), το Εθνικο Πάρκο Β. Πίνδου, η Εταιρεία
Προστασίας Πρεσπών, η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Αρκτούρος» και εκπρόσωποι της
ΕΛΑΣ και άλλων φορέων που συμμετέχουν στη συγκρότηση των Ομάδων Άμεσης
Επέμβασης.
Λόγω των έκτακτων μέτρων για την πανδημία δεν ήταν δυνατόν να οργανωθεί
επιτόπια επίσκεψη στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, αλλά με τις
παρουσιάσεις των εισηγητών, έγινε μία εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
παρέχοντας στα μέλη της ομάδας έργου του LIFE AMYBEAR τη δυνατότητα να λάβουν
σημαντικές συμβουλές και τεχνικές πληροφορίες για ζητήματα στο θέμα της διαχείρισης
περιστατικών προσέγγισης αρκούδας.
Συνολικά 28 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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.3.3.2.1

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 του 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 και τη συλλογή κοινωνικών
δεδομένων με τη χρήση ερωτηματολογίων. Έγινε αναφορά στην ολοκλήρωση δράσεων
τοποθέτησης αποτρεπτικών πινακίδων, κάδων απορριμμάτων, στην ανάπτυξη ενός
προτύπου για την πιστοποίηση τοπικών επιχειρήσεων στην περιοχή του Αμυνταίου, οι
οποίες αναπτύσσουν φιλικές πρακτικές ως προς την αρκούδα, με τη δημιουργία ενός
σήματος πιστοποίησης. Επιπλέον, έγινε αναφορά στην ανάπτυξη δράσεων περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης με την δημιουργία δύο περιβαλλοντικών μονοπατιών καθώς και την ανάπτυξη
βραβευμένου εκπαιδευτικού υλικού για τα παιδιά. Αναφέρθηκαν οι δράσεις δημοσιότητας
του έργου με την έκδοση σχετικών φυλλαδίων και την δημιουργία ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών σποτ. Τέλος, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις υπολειπόμενες δράσεις και κυρίως
στην προμήθεια κιτ απώθησης αρκούδων και στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται λόγω
των καταστάσεων ανωτέρας βίας που έχουν δημιουργηθεί στην ολοκλήρωση συμβατικών
υποχρεώσεων λόγων των συνθηκών της πανδημίας.
Στην επόμενη ομιλία, η κα Ελπίδα Γρηγοριάδου, Βιολόγος του Φορέα Διαχείρισης
Οροσειράς Ροδόπης, αναφέρθηκε συνοπτικά στη κατάσταση διατήρησης της αρκούδας και
την κατανομή της στην περιοχή του πάρκου. Η υλοποίηση του έργου LIFE ARCPROM στην
περιοχή αναμένεται να οδηγήσει σε ακριβέστερη αξιολόγηση του πληθυσμού. Έγινε μία
αναφορά στις μεθόδους παρακολούθησης του πληθυσμού με τη χρήση φωτοκαμερών, τη
συλλογή βιοδηλωτικών ενδείξεων και βιολογικού υλικού. Οι κυριότερες αιτίες που
απειλούν τον πληθυσμό της αρκούδας στην περιοχή του πάρκου της Ροδόπης είναι η
λαθροθηρία και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος. Η αρκούδα αναζητά μεγάλο μέρος της
τροφής της ανάμεσα στα χωριά και τα χωράφια των ανθρώπων. Μελίσσια, σιτάρια και
καλαμπόκια, αποτελούν μεγάλο μέρος της διατροφής της. Είναι λοιπόν σχεδόν
αναπόφευκτο όπου άνθρωποι και μεγάλα σαρκοφάγα ζώα μοιράζονται τον ίδιο χώρο να
δημιουργούνται συγκρουσιακές καταστάσεις κυρίως γύρω από δραστηριότητες του
πρωτογενούς τομέα ενώ απουσιάζουν περιστατικά προσέγγισης σε οικισμούς ή διέλευσης
οδικών αξόνων σαν αυτά που αντιμετωπίζει το πρόγραμμα LIFE AMYBEAR στο Αμύνταιο. Τα
περισσότερα προβλήματα που έχουν καταγραφεί κυρίως οφείλονται στην απουσία σκύλων
φύλαξης, τη μη χρήση ηλεκτρικών περιφράξεων, τις κακές πρακτικές από τους
κτηνοτρόφους στο σταβλισμό των ζώων και στη μείωση καρποφόρων δένδρων. Σημαντικά
προβλήματα εν γένει στο πάρκο δημιουργούνται από την χρήση δηλητηριασμένων
δολωμάτων με 41 περιστατικά εντός και εκτός του πάρκου, γεγονός που προβληματίζει και
χρίζει άμεσης αντιμετώπισης από πλευράς θεσμικού πλαισίου αλλά και ενημέρωσης και
εκπαίδευσης υπαλλήλων αρμοδίων υπηρεσιών. Οι κύριες δράσεις αντιμετώπισης
περιστατικών προσέγγισης αρκούδας – ανθρώπου αφορούν και εδώ την διανομή
ηλεκτροφόρων περιφράξεων, παροχή ειδικών κάδων απορριμμάτων, διανομή σκύλων
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φύλαξης και ενεργοποίηση των ΟΑΕ. Όπως τονίστηκε οι μελλοντικές δράσεις του πάρκου
πρέπει να εστιάσουν κυρίως στην αντιμετώπιση των δηλητηριασμένων δολωμάτων με
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, εκπαίδευση
προσωπικού υπηρεσιών και εφαρμογή Τοπικών Σχεδίων Δράσης. Επίσης σημαντικό είναι η
επανεξέταση του καθεστώτος αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ για όλη την έκταση του πάρκου και
σε ποσοστό αποζημίωσης μεγαλύτερο του 80%.
Στην επόμενη ομιλία ο Δρ. Βιολογίας κ. Γιώργος Μερτζάνης παρουσίασε τις γενικές
αρχές παρακολούθησης αρκούδας με μια αναλυτική αναφορά στα εργαλεία που
διαθέτουμε σήμερα για την συλλογή γενετικού υλικού αλλά και δεδομένων γεοχωρικής
κατανομής του πληθυσμού τους. Από στοιχεία που έχει συλλέξει η ΠΟ Καλλιστώ τα
τελευταία χρόνια, διαπιστώνεται μια αύξηση του πληθυσμού της αρκούδας στην περιοχή
εκτέλεσης του έργου. Μέσω της γενετικής ανάλυσης, ταυτοποιήθηκαν 56 διαφορετικά
άτομα σε δύο αξιολογήσεις ενώ το πληθυσμιακό μέγεθος (Νc) υπολογίστηκε σε 154 και 161
άτομα αντίστοιχα, με άτομα να ζουν και εκτός της περιοχής του έργου. Ο πληθυσμός των
αρσενικών εκτιμήθηκε 3 φορές και 1,5 φορά, αντίστοιχα, μεγαλύτερος των θηλυκών.
Ωστόσο το δραστικό μέγεθος του πληθυσμού (Νe) είναι χαμηλότερο από το όριο των 50
ατόμων, που θεωρείται ότι είναι επαρκές για την αποφυγή της ενδογαμίας στον πληθυσμό
και όπως τονίστηκε, ο πληθυσμός χρήζει ιδιαίτερης διαχείρισης, γιατί μπορεί να κινδυνέψει
στο μέλλον από μείωση της γενετικής του ποικιλότητας, που μπορεί να οδηγήσει τον
πληθυσμό σε εξαφάνιση. Επιπλέον έγινε μια παρουσίαση των βιοδηλωτικών μεθόδων
συλλογής δεδομένων γενετικού υλικού, της ραδιοσήμανσης αρκούδων και της καταγραφής
τηλεμετρικών δεδομένων αλλά και τοποθέτησης φωτοπαγίδων στην προσπάθεια να
χαρτογραφηθούν οι περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και προτεραιότητας για λήψη
σχεδιασμένων παρεμβάσεων. Έγινε μία παρουσίαση των αποτρεπτικών μέτρων κυρίως της
εγκατάσταση μεγάλων προειδοποιητικών πινακίδων (2Χ2) αλλά και μικρότερων
προειδοποιητικών πινακίδων για διερχόμενα οχήματα κατά μήκος της επαρχιακής οδού
Αμυνταίου – Βεύης. Κατά μήκος του ίδιου δρόμου τοποθετήθηκαν ανακλαστήρες και
ακουστικοί απωθητές (ηχοσημαντήρες) για ενεργοποίηση των διερχόμενων οδηγών. Έγινε
μία παρουσίαση των ειδικών κάδων απορριμμάτων ασφαλείας που έχουν τοποθετηθεί σε
επτά οικισμούς αλλά και αναφορά στα προβλήματα που παρατηρούνται στη πράξη κατά
την αποκομιδή των απορριμμάτων. Επιπλέον έχουν διανεμηθεί και εγκατασταθεί
ηλεκτροφόρες περιφράξεις στο δήμο Αμυνταίου και στην διάθεση σημαντικών αριθμών κιτ
πρώτων βοηθειών για δηλητηριάσεις ζώων. Τέλος έγινε αναφορά στη δράση προμήθειας
αποτρεπτικών κιτ που είναι σε αναμονή και στις δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και
δημοσιότητας που έχουν πραγματοποιηθεί.
Στην επόμενη ομιλία, ο κ. Γιώργος Θεοδωρίδης συνεργάτης της Περιβαλλοντικής
Οργάνωσης «Καλλιστώ» 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. 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. Επίσης, έγινε αναφορά
στις μεθόδους αντιμετώπισης των απειλών των επιθέσεων στις δραστηριότητες του
πρωτογενούς τομέα και κυρίως την διανομή ηλεκτροφόρων περιφράξεων, τη διανομή
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ειδικών σκύλων φύλαξης μέσω ενός δικτύου διανομής ως ειδικού και στοχευόμενου
προληπτικού μέτρου για την αντιμετώπιση ζημιών από αρκούδα. Άλλα μέτρα
περιλαμβάνουν τη διανομή των κιτ Α’ βοηθειών για τη δηλητηρίαση σκύλων φύλαξης
κοπαδιών και την χρησιμοποίηση σκύλων ανίχνευσης δολωμάτων. Τέλος όπως
επισημάνθηκε η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση τοπικών κοινωνιών αλλά και η
ενεργοποίηση της πολιτείας μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών για την αλλαγή της στάσης στη
χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων ως μέσου αποτροπής συγκρουσιακών καταστάσεων.

.3.3.2.2

Συζήτηση

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με παρεμβάσεις και συζήτηση των παρευρισκομένων.
Ο κ. Ρήγας αναφέρθηκε στο έργο BALKAN DETOX και στην ανάπτυξη μίας πλατφόρμας στην
οποία απεικονίζονται σε πραγματικό χρόνο η θέση οκτώ όρνεων στο γεωγραφικό χώρο,
μέσω ραδιοπαρακολούθησης. Το έργο είναι προϊόν συνεργασίας δημοσίων υπηρεσιών και
περιβαλλοντικών οργανώσεων. Επιπλέον, η πλατφόρμα παρακολούθησης μπορεί να
βοηθήσει να λειτουργήσει ως δείκτης για την ύπαρξη δηλητηριασμένων δολωμάτων και να
επιτρέψουν την άμεση επέμβαση για τη διάσωση του πουλιού αλλά και την έρευνα της
ύποπτης περιοχής με σκύλους ανίχνευσης.
Το πρόβλημα της διαχείρισης των δηλητηριασμένων δολωμάτων αναδείχθηκε από
τη συζήτηση και δεδομένου της δυσκολίας υιοθέτησης ειδικών σκύλων και των χειριστών
από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, θεωρείται ως βέλτιστη πρακτική η πρόσληψη
χειριστών στους Φορείς διαχείρισης μέσω χρηματοδότησης προγραμμάτων LIFE αλλά και
από εθνικούς πόρους.
Από τον κ. Ψαρούδα, επισημάνθηκε και αναδείχθηκε η αναγκαιότητα υποστήριξης
των δράσεων από την πολιτεία. Υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών με
αρμοδιότητα στην προστασία όπως οι δασικές υπηρεσίες και των Φορέων Διαχείρισης
Περιοχών, ωστόσο τα δείγματα από την Πολιτεία σήμερα δεν κινούνται προς την
κατεύθυνση υιοθέτησης αποδεδειγμένα επιτυχημένων μέτρων και πρακτικών, όπως η
προμήθεια και διανομή ηλεκτροφόρων περιφράξεων. Ο αποκλεισμός των δράσεων αυτών
από τη χρηματοδότηση του ΠΑΑ είναι ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που απαιτεί
αναθεώρηση στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για την αρκούδα. Άλλο παράδειγμα
αποτελεί η απουσία του ΕΛΓΑ από τη δημόσια διαβούλευση για το ζήτημα της αρκούδας.
Επιπλέον τέθηκε το ζήτημα της προβληματικής συμπεριφοράς αρκούδας στην
περιοχή της Καστοριάς και των ενεργειών που κάνει η ΟΑΕ για την απομάκρυνση του ζώου
με τα μέχρι στιγμής μέσα να μην μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Θα αξιολογηθεί εκ νέου
η κατάσταση ενόψει και της χρήσης των αποτρεπτικών μέσων μόλις αυτά παραληφθούν,
και εάν χρειαστεί θα δρομολογηθεί η διαδικασία απομάκρυνσης του ζώου σε άλλη περιοχή.
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3.3.3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Πρόσκληση
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3.3.4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πρόγραμμα Ημερίδας
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3.3.5
α/α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Λίστα Συμμετεχόντων
Ονομ/μο - Φορέας

1

Ελισσάβετ Παυλίδου (Lever)

2

Γιώργος Μερτζάνης (Καλλιστώ)

3

Σπύρος Ψαρούδας (Καλλιστώ)

4

Κων/νος Παπαγεωργίου (Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών)

5

Ελπίδα Γρηγοριάδου (Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης- ΦΔΟΡ)

6

Σοφία Γλούφτση (Δ/νση Δασών Φλώρινας)

7

Μαίρη Σταθοπούλου (Γραφείο Συντονιστή ΑΔΗΔΜ)

8

Αργυρούλα Ζησοπούλου (Δ/νση Δασών Καστοριάς)

9

Νίκος Κανελλόπουλος (Δασαρχείο Μετσόβου)

10

Στέφανος Χατζηιωάννου (Δ/νση Δασών Φλώρινας)

11

Κοσμάς Χαραβιτσίδης (Δ/νση Δασών Φλώρινας)

12

Γιάννης Τσακνάκης (Καλλιστώ)

13

Αλέξανδρος Σωτηρίου (Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης- ΦΔΟΡ)

14

Εκπρόσωπος της Εθνικού Πάρκου Πρεσπών

15

Εκπρόσωπος του γραφείου Αντ/άρχη ΕΛΑΣ

16

Όλγα Αλεξάνδρου (Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών)

17

Μιχαήλ Μαναρίδης (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης)

18

Στέφανος Γάλλιος (Εκπρόσωπος ΕΛΑΣ)

19

Ιωάννης Ισαάκ (ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ)

20

Θάνος Τσακνάκης (Καλλιστώ)

21

Γιώργος Τσολακίδης

22

Ρήγας Τσιακίρης (Δασαρχείο Ιωαννίνων)

23

Σωτήριος Λάλλος (ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ)

24

Γιώργος Θεοδωρίδης (Καλλιστώ)

25

Δημήτριος Βεντζιλής (Δ/νση Δασών Γρεβενών)

26

Λάμπρος Κραμποκούκης (Αρκτούρος)

27

Σάσα Μιχαηλίδου

28

Παντελής Τζιούρης (ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ)
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3.3.6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Παρουσιάσεις

1) Ελισσάβετ Παυλίδου – LEVER AE
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2) Ελπίδα Γρηγοριάδου – Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης
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3) Γιώργος Μερτζάνης – Καλλιστώ
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4) Γιώργος Θεοδωρίδης – Καλλιστώ
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4
4.1

4.1.1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
4η Συνάντηση Ανταλλαγής Εμπειρίας και Καλών Πρακτικών στη
Διαχείριση Πληθυσμών Αρκούδας στο Εθνικό Πάρκο AbruzzoLazio-Molise και του Εθνικού Πάρκου Majella στην Ιταλία
Εισαγωγή

Η έκθεση αυτή συνοψίζει τα Πρακτικά και τις Δραστηριότητες της 3 ης Συνάντησης
Ανταλλαγής Εμπειρίας και Καλών Πρακτικών στη Διαχείριση Πληθυσμών Αρκούδας στο
πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης C2 του Έργου LIFE AMYBEAR με τίτλο «Βελτίωση των
συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου», και συγκεκριμένα της
υποδράσης C2.5. “Επισκέψεις Ανταλλαγής Εμπειρίας και Καλών Πρακτικών στη Διαχείριση
Πληθυσμών Αρκούδας» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
ιδίους πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE Φύση και Βιοποικιλότητα.
Η συνάντηση διοργανώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ.
Μακεδονίας σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου, LEVER, και Π.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΩ, και
πραγματοποιήθηκε με επίσκεψη στο πεδίο και συνάντηση με εκπροσώπους του εθνικού
πάρκου του Abruzzo-Lazio-Molise και του εθνικού πάρκου Majella στην Ιταλία μεταξύ στις
17 και 18 Μαΐου 2019.
Η συνάντηση αφορούσε πρωτίστως την ανταλλαγή εμπειρίας και καλών πρακτικών
διαχείρισης μεταξύ των εταίρων του έργου LIFE AMYBEAR (LIFE15 NAT/GR/001108) με
εκπροσώπους των εθνικών πάρκων Abruzzo-Lazio-Molise και Majella στην Ιταλία, -εταίρους
στο πρόγραμμα LIFE SAFE-CROSSING- σε μια προσπάθεια να γίνει μία εξειδικευμένη
ενημέρωσή – συζήτηση πάνω σε ζητήματα που άπτονται στη διαχείριση και την προστασία
των πληθυσμών αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές ώστε να αντιμετωπιστούν
αποτελεσματικότερα προβληματικές καταστάσεις και συμπεριφορές και παράλληλα να
γίνει ανταλλαγή μεθόδων και πρακτικών που βελτιώνουν πρακτικές διαχείρισης και
συμβάλουν στην αρμονική συμβίωση της αρκούδας με την τοπική κοινωνία. Σημαντικό
πάρεργο ήταν η γνώση για ενέργειες και μεθόδου για την ανάδειξη των ορεινών περιοχών
στα πάρκα της Ιταλίας ως οικοτουριστικων προορισμών με έμφαση στη περιβαλλοντική
εκπαίδευση και στη τόνωση της αγροτικής οικονομίας των ευρύτερων περιοχών.
Τα μέλη της ελληνικής ομάδας επισκέφτηκαν δύο περιοχές εφαρμογής
διαχειριστικών δράσεων και μέτρων για την αντιμετώπιση αντίστοιχων περιπτώσεων
αρκούδων που πλησιάζουν συστηματικά κατοικημένες περιοχές στα πλαίσια του έργου LIFE
SAFECROSSING. Η επίσκεψη αφορούσε την ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους των
πάρκων αλλά και μια σειρά από επιτόπιες επισκέψεις σε επικίνδυνα σημεία στα οποία
έχουν εγκατασταθεί κάποια μέτρα πρόληψης ή σχεδιάζονται να υλοποιηθούν μέτρα και
δράσεις παρόμοια με αυτά που υλοποιούνται στο έργο LIFE AMYBEAR. Τα προβλήματα και
οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιοχές υλοποίησης των δράσεων LIFE στην Ελλάδα
και την Ιταλία παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες αλλά και διαφορές ανάλογα με την
πυκνότητα του πληθυσμού, της τοπογραφικής διαμόρφωσης του οδικού δικτύου, της
αγροτικής και πληθυσμιακής σύνθεσης των περιοχών κ.ο.κ. Σε κάθε περίπτωση, και παρά
τις διαφορές στο αγρο-οικονομικό προφίλ των περιοχών, και των ιδιαίτερων συνθηκών
κάθε περιοχής, οι δράσεις που υλοποιούνται ή προτίθεται να υλοποιηθούν, όπως τα
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συστήματα ηχητικής αποτροπής, πινακίδες προειδοποίησης, υπόγεια περάσματα,
ηλεκτροφόρες περιφράξεις κ.α. μπορούν σε σημαντικό βαθμό να εξασφαλίσουν τις
συνθήκες για την μείωση κινδύνων για τους πληθυσμούς των αρκούδων και των μεγάλων
θηλαστικών αλλά και την προστασία από ατυχήματα.
Στη συνάντηση από πλευράς της ελληνικής ομάδας συμμετείχαν: 1) ως εκπρόσωποι
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής-Μακεδονίας, ο Γενικός Δ/ντής Δασών και
Αγροτικών Υποθέσεων κ. Νικόλαος Παπαευθυμίου, η Δ/ντρια Δασών Φλώρινας κα. Σοφία
Γλούφτση, ο Προϊστάμενος του τμήματος προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων της
Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών κ. Κώστας Παπαγεωργίου, 2) από την Π.Ο.
Καλλιστώ ο Γενικός Συντονιστής-Διευθυντής κ. Σπύρος Ψαρούδας, και 3) από την LEVER η κ.
Μαρίνα Προϊκάκη.
Αντίστοιχα, οι συναντήσεις της ελληνικής ομάδας έγιναν με την κ. Giovanna Di
Domenico και Antonio Antonucci από πλευράς του εθνικού πάρκου Majella και του Andrea
Gennai από πλευράς του εθνικού πάρκου Abruzzo-Lazio-Molise σε επιτόπιες επισκέψεις στο
πεδίο στα δύο παραπάνω πάρκα. Παράλληλα ο κύκλος ενημέρωσης ολοκληρώθηκε στην
έδρα του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Abruzzo-Lazio-Molise στο Pescasseroli με τη
συνάντηση, γνωριμία και ανταλλαγή ζητημάτων ειδικού ενδιαφέροντος στα θέματα του
έργου LIFE αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος σε ζητήματα διαχείρισης και προστασίας
προστατευόμενων περιοχών αλλά και δασικής διαχείρισης.

4.1.2

Συμμετοχή

Η συνάντηση αφορούσε πρωτίστως την ανταλλαγή εμπειρίας και καλών πρακτικών
διαχείρισης μεταξύ των εταίρων του έργου LIFE AMYBEAR (LIFE15 NAT/GR/001108) με
εκπροσώπους των εθνικών πάρκων Abruzzo-Lazio-Molise και Majella στην Ιταλία, -εταίρους
στο πρόγραμμα LIFE SAFE-CROSSING- σε μια προσπάθεια να γίνει μία εξειδικευμένη
ενημέρωσή – συζήτηση πάνω σε ζητήματα που άπτονται στη διαχείριση πληθυσμών
αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα
προβληματικές καταστάσεις και συμπεριφορές και παράλληλα να γίνει ανταλλαγή μεθόδων
και πρακτικών που βελτιώνουν πρακτικές διαχείρισης και συμβάλουν στην συμβίωση της
αρκούδας με την τοπική κοινωνία. Σημαντικό πάρεργο ήταν η γνώση για ενέργειες και
μέθοδοι για την ανάδειξη των ορεινών περιοχών στα πάρκα της Ιταλίας ως οικοτουριστικων
προορισμών με έμφαση στη περιβαλλοντική εκπαίδευση και στη τόνωση της αγροτικής
οικονομίας των ευρύτερων περιοχών.
Στη συνάντηση από πλευράς της ελληνικής ομάδας συμμετείχαν: 1) ως εκπρόσωποι
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής-Μακεδονίας, ο Γενικός Δ/ντής Δασών και
Αγροτικών Υποθέσεων κ. Νικόλαος Παπαευθυμίου, η Δ/ντρια Δασών Φλώρινας κα. Σοφία
Γλούφτση, ο Προϊστάμενος του τμήματος προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων της
Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών κ. Κώστας Παπαγεωργίου, 2) από την Π.Ο.
Καλλιστώ ο Γενικός Συντονιστής-Διευθυντής κ. Σπύρος Ψαρούδας, και 3) από την LEVER
συντονιστή εταίρο του προγράμματος κ. Μαρίνα Προϊκάκη.
Αντίστοιχα, οι συναντήσεις της ελληνικής ομάδας έγιναν με την κ. Giovanna Di
Domenico και Antonio Antonucci από πλευράς του εθνικού πάρκου Majella και του Andrea
Gennai από πλευράς του εθνικού πάρκου Abruzzo-Lazio-Molise σε επιτόπιες επισκέψεις στο
πεδίο στα δύο παραπάνω πάρκα. Παράλληλα ο κύκλος ενημέρωσης ολοκληρώθηκε στην
έδρα του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Abruzzo-Lazio-Molise στο Pescasseroli με τη
συνάντηση, γνωριμία και ανταλλαγή ζητημάτων ειδικού ενδιαφέροντος στα θέματα του
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έργου LIFE αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος σε ζητήματα διαχείρισης και προστασίας
προστατευόμενων περιοχών αλλά και δασικής διαχείρισης.

.4.1.2.1

Πρώτη ημέρα: Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Majella

Κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψης (16/5/2019) στο πάρκο Majella, η ελληνική
αποστολή συναντήθηκε με την Giovanna Di Domenico, Βιολόγο (animal scientist) και τον
Antonio Antonucci, βιολόγο ο οποίος είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος για το πρόγραμμα
του Λύκου που τρέχει στο συγκεκριμένο πάρκο στα πλαίσια προηγούμενου προγράμματος
LIFE.
Το πάρκο Majella αποτελεί έναν από τους εταίρους στο προς υλοποίηση πρόγραμμα
LIFE SAFE-CROSSING, όπου βασική του στόχευση έχει την αξιοποίηση τεχνολογικών
καινοτομιών για την περαιτέρω θωράκιση του τοπικού οδικού δικτύου με σκοπό τη
δραστική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται είδη της άγριας
πανίδας, αποφεύγοντας, παράλληλα, τον κατακερματισμό των βιοτόπων τους.
Πραγματοποιήθηκε μία πρώτη συνάντηση ενημέρωση, σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο πρόγραμμα της συνάντησης (Παράρτημα Ι), κατά τη διάρκεια της οποίας
μας έγινε μία σύντομη ιστορική αναδρομή της πορείας ίδρυσης του πάρκου, καθώς και των
γειτονικών πάρκων, στην περιοχή των Απεννίνων στη κεντρική Ιταλία. To πάρκο Majella
ιδρύθηκε το 1991 και καταλαμβάνει μία συνολική έκταση μεγαλύτερη των 74.000 εκταρίων
με έντονο ανάγλυφο καθώς επεκτείνεται σε μία υψομετρική διαφορά από 130μ μέχρι 2.793
μ. και περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους οικοτόπων όπως χορτολίβαδα (περίπου 30% της
έκτασης), δάση φυλοβόλλων πλατυφύλλων (40% της έκτασης) και στα μεγαλύτερα
υψόμετρα περιλαμβάνει βραχώδεις εκτάσεις και αλπική τούνδρα.
Μέσα στην έκταση του πάρκου υπάρχει σημαντική γεωργικο-κτηνοτροφική
δραστηριότητα, αν και μειούμενη τα τελευταία χρόνια, ενώ συγκεντρώνει αστικούς
πληθυσμούς στις κυριότερες πόλεις που περιλαμβάνονται στο πάρκο όπως η Sulmona,
Cansano, Campo di Giove και Palena.
Αποτελεί το καταφύγιο ειδών πανίδας και χλωρίδας και όσον αφορά τα μεγάλα
θηλαστικά φιλοξενεί πληθυσμούς του λύκου των Απέννινων, της αρκούδας ενώ αποτελεί το
ιδανικό καταφύγιο λόγων του έντονου ανάγλυφου πληθυσμών του αγριόδιγου του
Απεννίνων (Rupicapra pyrenaica ornata), ο πληθυσμός του οποίου κατά τη διάρκεια των
τελευταίων 20 ετών από την επανεισαγωγή του είδους, έχει αυξηθεί και έχει ξεπεράσει τα
700 άτομα και τον καθιστά τον μεγαλύτερο και υγιή πληθυσμό του είδους στην περιοχή
των κεντρικών Απεννίνων. Όσον αφορά το πληθυσμό της αρκούδας αυτός υπολογίζεται σε
4-5 άτομα τα οποία διαχειμάζουν στην περιοχή του πάρκου σε απόμακρες περιοχές με τη
μικρότερη δυνατή όχληση. Παρά τον μικρό αριθμό ατόμων αρκούδας, τα τελευταία χρόνια
παρατηρούνται συνεχή και επαναλαμβανόμενα περιστατικά προσέγγισης αρκούδων σε
οικισμούς και κατοικίες. Ιδιαίτερα στο σημείο μίας στενής κοιλάδας η χάραξη του οδικού
δικτύου με συνεχόμενους ελιγμούς κατά μήκος της κοιλάδας και την ύπαρξη κατοικιών
κατά μήκος του δρόμου αλλά και σε όλη την έκταση του συγκεκριμένου σημείου καθιστά
τον κίνδυνο ατυχημάτων με αρκούδα υπαρκτό (Εικόνα 1). Την τελευταία πενταετία έχει
καταγραφεί ένα τροχαίο ατύχημα ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές. Τα περιστατικά στο
συγκεκριμένο σημείο αποδίδονται σε μία θηλυκή αρκούδα που παρουσιάζει προβληματική
συμπεριφορά. Από τις παρατηρήσεις των υπευθύνων του πάρκου, φαίνεται ότι φέτος η
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αρκούδα έχει γεννήσει δύο μικρά με συνέπεια να τα εκπαιδεύει στη προβληματική
συμπεριφορά καθιστώντας το πρόβλημα στο συγκεκριμένο σημείο ίσως αυξανόμενο. Όπως
τονίστηκε από τους εκπροσώπους του πάρκου, η συγκεκριμένη τοπογραφία του σημείου
(Εικόνα 1) δυσχεραίνει τη δημιουργία τεχνικών παρεμβάσεων (σήραγγες κλπ) για την
ασφαλή διέλευση των μεγάλων θηλαστικών. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί
περιστατικά αυτοδικίας των κατοίκων για την προστασία της περιουσίας τους από την
προσέγγιση με την αρκούδα με τελική κατάληξη, όπως τονίστηκε, την αθώωση των
υπαιτίων.

Εικόνα 1. Σημείο με χάραξη οδικού άξονα
κατά μήκος της κοιλάδας που αποτελεί
σημείο διέλευσης ενός ατόμου αρκούδας
με
χαρακτηριστικά
προβληματική
συμπεριφορά.

Εικόνα 2. Χάραξη οδικού δικτύου που διασχίζει το
ενδιαίτημα αρκούδας αλλά και άλλων μεγάλων
θηλαστικών
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Εικόνα 3. Σύστημα ήχου τοποθετημένο σε
κολονάκι οδού για την αποτροπή διέλευσης
μεγάλων θηλαστικών.

Εικόνα 4. Σημείο επί του οδικού δικτύου που
σχεδιάζεται η βελτίωση υπόγειας πέρασμα
πανίδας.

Σε άλλα σημεία του πάρκου ο βασικός οδικός άξονας διασχίζει το ενδιαίτημα των
μεγάλων θηλαστικών, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στην Εικόνα 2, και σε σημεία με
ευθεία χάραξη του δρόμου στα οποία οι οδηγοί αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα. Ως μέτρα
πρόληψης το πάρκο έχει υιοθετήσει αποτρεπτικά συστήματα ήχου τοποθετημένα σε
κολονάκια σήμανσης οδού κατά μήκος του δρόμου στα επικίνδυνα σημεία (Εικόνα 3) και
πινακίδες μείωσης ταχύτητας με περιορισμένη όμως αποτελεσματικότητα (Εικόνα 2).
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου LIFE SAFECROSSING θα δημιουργηθούν σε
επικίνδυνα σημεία (Εικόνα 4) τεχνικές παρεμβάσεις και συγκεκριμένα υπόγεια περάσματα
για την πανίδα (σήραγγα για την διάβαση μεγάλων θηλαστικών) για την βελτίωση της
ασφάλειας των οδηγών.

.4.1.2.2

Δεύτερη ημέρα: Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Abruzzo-Lazio-Molise

Κατά την δεύτερη ημέρα της επίσκεψης (17/5/2019) η ελληνική αποστολή συνάντησε
στη κωμόπολη Barrea τον Andrea Gennai, υπεύθυνο του εθνικού πάρκου Abruzzo-LazioMolise, του παλαιότερου εθνικού πάρκου της Ιταλίας το οποίο ιδρύθηκε το 1923 και
καταλαμβάνει έκταση περίπου 50.000 εκταρίων στη περιοχή των κεντρικών Απεννίνων. Με
ένα ανάγλυφο που περιλαμβάνει οροσειρές, ποτάμια και ρεύματα, καρστικά φαινόμενα
αποτελεί καταφύγιο ειδών άγριας πανίδας και κυρίως του υποείδους της καφέ αρκούδας
(Marsican brown bear), του λύκου και του αγριόγιδου τα οποία βρίσκουν καταφύγιο σε
απομονωμένες κοιλάδες και απόκρημνες βουνοκορφές.
Η ανθρωπογενής δραστηριότητα είναι ορατή μέσα και έξω από τα όρια του πάρκου
και σε σημεία χαμηλού υψομέτρου, με ένα σύνολο 11 κωμοπόλεων εντός των ορίων του
πάρκου και άλλες 14 σε όμορη γειτνίαση με αυτό. Η οικονομική δραστηριότητα της
περιοχής έχει οργανωθεί σε άμεση εξάρτηση με την προστασία της φύσης, καθώς και
πληθώρας οικοτουριστικών, πεζοπορικών και ορεινών δραστηριοτήτων.
Ο πληθυσμός της αρκούδας ανέρχεται στα 50 άτομα και παρά την αυξημένο ποσοστό
αναπαραγωγής (περισσότερα από 60 μικρά τα τελευταία 8 χρόνια) το μέγεθος του
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πληθυσμού παραμένει σταθερό τα τελευταία χρόνια, με κύριες αιτίες θανάτωσης την
ανθρωπογενή επίδραση (δηλητήρια, θανάτωση) ενώ το ποσοστό θανάτων από ατυχήματα
στο οδικό δίκτυο είναι μικρό με μόνο 3 καταγραφές τα τελευταία 20 χρόνια. Σε αντίθεση με
την υλοποίηση του έργου LIFE AMYBEAR τα ατυχήματα στο οδικό δίκτυο αποτελούν μικρό
ποσοστό. Περιστατικά αλληλεπίδρασης της αρκούδας μέσα σε οικισμούς στα χωριά του
πάρκου έχουν καταγραφεί και συνεχίζουν να καταγράφονται. Σύμφωνα με τον Andrea
Gennai, μέσα στην έκταση του πάρκου και της περιφερειακής του ζώνης εκτιμάται ότι
υπάρχει επαρκή τροφή για την αναπαραγωγή και επιβίωση του πληθυσμού των αρκούδων,
τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, όπως τροφές με υψηλό θερμιδικό δυναμικό
(φρούτα, έντομα, μικρά θηλαστικά) για την απορρόφηση των αναγκαίων πρωτεϊνών
σακχάρων και λίπους σε όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, όπως και στις περιπτώσεις
προσέγγισης αρκούδας σε αστικές περιοχές στην Ελλάδα, και στην περίπτωση του πάρκου
Abruzzo-Lazio-Molise, υπάρχουν αντίστοιχα περιστατικά προσέγγισης σε κατοικημένες
περιοχές κυρίως για την ευκολία εξεύρεσης τροφής από εγκαταλελειμμένους αγρούς,
οικιακές καλλιέργειες, ή επιθέσεις σε οικιακή πτηνοτροφία. Σύμφωνα με το πάρκο, αυτή η
συμπεριφορά των θηλυκών ατόμων μεταφέρεται και στα νεαρά άτομα καθιστώντας την
συμπεριφορά διαρκή φαινόμενο. Προς την κατεύθυνση της προστασίας το πάρκο έχει
υιοθετήσει πρόσφατα ειδικά μεταλλικά κλουβιά για την οικιακή πτηνοτροφία, ανθεκτικά σε
επιθέσεις από την αρκούδα (Εικόνα 5) και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα είναι
ενθαρρυντικά. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις το πάρκο έχει χρηματοδοτήσει την
εγκατάσταση προληπτικών αποτρεπτικών μέτρων όπως οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις για
οικιακές καλλιέργειες (Εικόνα 6).

Εικόνα 5. Ειδική μεταλλική κατασκευή
(μέχρι 12 κότες) για την προστασία οικιακή
πτηνοτροφίας από επιθέσεις αρκούδας

Εικόνα 6. Ηλεκτροφόρα περίφραξη για καλλιέργειες
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Εικόνα 7. Περιφραγμένος χώρος με
ξεχωριστούς κάδους ανά κατηγορία
απορριμμάτων
για
προστασία
από
επιθέσεις αρκούδας.

Εικόνα 8. Συνάντηση με εκπροσώπους του πάρκου
Abruzzo-Lazio-Molise

Περιστατικά προσέγγισης έχουν καταγραφεί και σε κάδους απορριμμάτων για την
εξεύρεση τροφής αλλά η συχνότητα των φαινομένων, συγκριτικά με τα αντίστοιχα
περιστατικά στην Ελλάδα, είναι σημαντικά μικρότερη κυρίως λόγω, αφενός της σωστής
στάσης της τοπικής κοινωνίας στη διαχείριση των απορριμμάτων και αφετέρου της
κατασκευής ειδικών χώρων απορριμμάτων στην είσοδο των οικισμών περιφραγμένοι με
ξεχωριστούς κάδους ανακύκλωσης ανά κατηγορία απορριμμάτων Εικόνα 7). Φαινόμενα
προσέγγισης των ειδικών χώρων αυτών από αρκούδες είναι ελάχιστα.
Κατά την επίσκεψη στο κέντρο ενημέρωσης του πάρκου στη πόλη Civitella Alfedena.
η προστασία του λύκου είναι το σημείο αναφοράς του κέντρου ενημέρωσης ενώ είναι
εντυπωσιακή η προστιθέμενη αξία που έχει προσδώσει στην ευρύτερη οικονομία της
περιοχής η διατήρηση του λύκου. Το κέντρο ενημέρωσης και το παρακείμενο μικρό
καταφύγιο με λύκους αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών τα τελευταία χρόνια.
Τέλος, η δράση έκλεισε με την επίσκεψη στην έδρα του πάρκου, στο πόλη
Pescasseroli, και τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του πάρκου καθώς και μέλη του σε μία
συζήτηση ευρύτερου περιεχομένου για τις προστατευόμενες περιοχές, το νομικό πλαίσιο,
αλλαγές που έχουν γίνει στο θεσμικό πλαίσιο της δασικής υπηρεσίας πρόσφατα στην
Ιταλία, και τις προοπτικές που ανοίγονται για το μέλλον (Εικόνα 8).

4.1.3

Συμπεράσματα συνάντησης

Συμπερασματικά, η ελληνική ομάδα διαπίστωσε πώς οι διαχειριστικές πρακτικές
του είδους Apennine Brown έχουν ως κύριο στόχο την αποφυγή της αιχμαλωσίας. Παρά το
γεγονός ότι το πρόγραμμα διαχείρισης έχει βελτιωθεί τα τελευταία 10 χρόνια, ορισμένοι
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παράγοντες εξακολουθούν να περιορίζουν την εμβέλεια και την αποτελεσματικότητα των
διαχειριστικών πρακτικών που οι υπεύθυνοι φορείς εφαρμόζουν. Συγκεκριμένα, δεν
διαφαίνεται να διευκολύνεται η ευαισθητοποίηση του κοινού και η υποστήριξη σε
πρωτοβουλίες διαχείρισης. Επιπλέον, τονίστηκε η έλλειψη διοικητικής ολοκλήρωσης
μεταξύ των διαφορετικών θεσμικών δομών.
Αξιοσημείωτη είναι η διαπίστωση των μελών των φορέων διαχείρισης Αbruzzo και
Μajellas ότι η παρουσία των αρκούδων μέσα σε χωριά προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις
μεταξύ των ντόπιων. Υπάρχουν πληθυσμοί σε χωριά της περιοχής, οι οποίοι προσελκύουν
τους τουρίστες με την σκόπιμη τροφοδότηση των αρκούδων ενώ άλλοι τοπικοί πληθυσμοί
θεωρούν τις αρκούδες ως ενόχληση, ή ως άμεση αιτία οικονομικής απώλειας ή κίνδυνο για
την ζωή.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Ομάδα ενημερώθηκε πώς τα προτεινόμενα
διαχειριστικά μέτρα εσωκλείουν την καθιέρωση ενός συνεχούς διαλόγου με τον τοπικό
πληθυσμό και τους επισκέπτες της περιοχής με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων. Επιπλέον, τονίστηκε ότι η πρόληψη της σύγκρουσης επιτυγχάνεται με την
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την προστασία και την διατήρηση του πληθυσμού
της αρκούδας. Η διακυβέρνηση τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε εθνικό αποτελεί βασικό
μέρος της συμμετοχικής διαδικασίας , δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αυτό αξιολόγηση.
Για τον σκοπό αυτό το δημόσιο πρέπει να ενημερωθεί σωστά και εγκαίρως και με τον
σωστό τρόπο σε στοχευμένες ομάδες πληθυσμού. Η ενημέρωση αυτή στις περιοχές των
δύο Εθνικών Πάρκων, πραγματοποιείται με την κατάλληλη εκπαίδευση του πληθυσμού με
στόχο την εξασφάλιση της δημόσιας στήριξης για την διαχείριση της αρκούδας.
Σε τοπικό επίπεδο στην περιφέρεια του Αbruzzo, η διαχειριστική αρχή
κατακερματίστηκε περιορίζοντας την υιοθέτηση πολιτικών μεγάλης κλίμακας καθώς και την
ορθή χρήσης γης και την προστασία και την διατήρηση των μελλισών. Επιπλέον, τέθηκε το
ζήτημα της αποτυχίας του συντονισμού των ενδιαφερομένων μελών, ειδικότερα σε
περιοχές εκτός προστατευόμενης ζώνης αλλά ταυτόχρονα και στον σχεδιασμό, την
εφαρμογή και την παρακολούθηση στρατηγικών διατήρησης για τα απειλούμενα είδη.
Επιπροσθέτως μια ακόμη σημαντική διαπίστωση αποτέλεσε η προσπάθεια για τον
έλεγχο της παράνομης θανάτωσης της αρκούδας αλλά και οι αρνητικές επιδράσεις στον
βιότοπο της αρκούδας που προκαλούνται από την ανεξέλεγκτη συγκομιδή ξυλεία, τον
τουρισμό, την κατασκευή δρόμων και άλλων υποδομών. Στρατηγική πολιτική των πάρκων
διαχείρισης αποτέλεσε η ενίσχυση της συνδεσιμότητας των οικοτόπων της αρκούδας ώστε
να διασφαλιστεί η ελεύθερη μετακίνηση τους καθώς και η γενετική ανταλλαγή με βάση τις
αρχές του δικτύου των προστατευόμενων περιοχών.
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4.1.4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Πρόγραμμα Συνάντησης
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4.2

4.2.1

5η Συνάντηση Ανταλλαγής Εμπειρίας και Καλών Πρακτικών στη
Διαχείριση Πληθυσμών Αρκούδας στη Βουλγαρία (διαδικτυακή
συνάντηση)
Εισαγωγή

Η έκθεση αυτή συνοψίζει τα Πρακτικά και τις Δραστηριότητες του 4ης Διαδικτυακής
Συνάντησης Ανταλλαγής Εμπειρίας και Καλών Πρακτικών στη Διαχείριση Πληθυσμών
Αρκούδας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης C2 του Έργου LIFE AMYBEAR με τίτλο
«Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου», και
συγκεκριμένα της υπο-δράσης C2.5. “Επισκέψεις Ανταλλαγής Εμπειρίας και Καλών
Πρακτικών στη Διαχείριση Πληθυσμών Αρκούδας» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίους πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE Φύση και
Βιοποικιλότητα. Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ.
Μακεδονίας σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου, LEVER, Δ. Αμυνταίου και ΠΟ
ΚΑΛΛΙΣΤΩ, και λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας WEBEX στις 12 Μαΐου 2021.

4.2.2

Συμμετοχή – Δράσεις Δημοσιότητας

Η ημερίδα είχε θέμα την «Διαχείριση πληθυσμών αρκούδας στη Βαλκανική
Χερσόνησο – Ανταλλαγή εμπειρίας και καλών πρακτικών» και αφορούσε πρωτίστως την
ανταλλαγή εμπειρίας μεταξύ του Ιδρύματος Βιοποικιλότητας της Βουλγαρίας (Bulgarian
Biodiversity Foundation) και του BALKANI Wildlife Society με τους αντίστοιχους εταίρους
του έργου LIFE AMYBEAR σε μια προσπάθεια να αναδειχθούν οι βέλτιστες πρακτικές
διαχείρισης, να γίνει μία εξειδικευμένη παρουσίαση – συζήτηση πάνω σε ζητήματα που
άπτονται στη διαχείριση πληθυσμών αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές στην περιοχή της
Βουλγαρίας ώστε να αναδειχθούν κοινά προβλήματα και οι αντίστοιχοι χειρισμοί τους από
τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα
προβληματικές καταστάσεις και συμπεριφορές του ζώου. Επίσης παρουσιάστηκαν τα
σχέδια δράσης για τη διαχείρισης των πληθυσμών της αρκούδας που είναι σε εξέλιξη στην
Ελλάδα και το αντίστοιχο σχέδιο δράσης που για την Βουλγαρία.
Ιδιαίτερα η διαδικτυακή ημερίδα στόχευε στην επιμόρφωση και ενημέρωση των
μελών των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης κυρίως από την Π.Ε. Φλώρινας ενώ απευθύνθηκε
πρόσκληση συμμετοχής σε όλα τα μέλη ΟΑΕ όλων των δασικών υπηρεσιών της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας. Στην διαδικτυακή ημερίδα
προσκλήθηκαν (Παράρτημα Ι) όλες οι δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, η Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου, η ΣΤ’ Κυνηγετική
Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (ΚΟΜΑΘ), το Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου, η Εταιρεία
Προστασίας Πρεσπών, η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Αρκτούρος» και εκπρόσωποι της
ΕΛΑΣ και άλλων φορέων που συμμετέχουν στη συγκρότηση των Ομάδων Άμεσης
Επέμβασης.
Λόγω των έκτακτων μέτρων για την πανδημία δεν ήταν δυνατόν να οργανωθεί
επιτόπια επίσκεψη στην Βουλγαρία και στην έδρα του Ιδρύματος Βιοποικιλότητας της
Βουλγαρίας, αλλά με τις παρουσιάσεις των εισηγητών, έγινε μία εποικοδομητική συζήτηση
και ανταλλαγή απόψεων σε καθημερινά προβλήματα συνύπαρξης της αρκούδας με
ανθρώπους και παρέχοντας στα μέλη της ομάδας έργου του LIFE AMYBEAR τη δυνατότητα
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να λάβουν σημαντικές συμβουλές και τεχνικές πληροφορίες για ζητήματα στο θέμα της
διαχείρισης περιστατικών προσέγγισης αρκούδας.
Συνολικά 18 άτομα παρακολούθησαν τις εισηγήσεις και την συζήτηση που
ακολούθησε εκπροσωπώντας όλο το φάσμα των υπηρεσιών που έρχονται αντιμέτωπες
καθημερινά με περιστατικά διαχείρισης αρκούδων.

.4.2.2.1

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 του 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 και παράλληλα την εκτίμηση του
πληθυσμού της καθώς και τη συλλογή κοινωνικών δεδομένων με τη χρήση
ερωτηματολογίων. Έγινε αναφορά στην ολοκλήρωση δράσεων τοποθέτησης αποτρεπτικών
πινακίδων, κάδων απορριμμάτων, ηλεκτρικών περιφράξεων σε μελισσοτρόφους και
συνδυασμού αποτρεπτικών ηχοσημαντήρων και ανακλαστήρων για την προειδοποίηση
διερχόμενων οδηγών στην παλαιά εθνική οδό Αμυνταίου-Βεύης. Επίσης παρουσιάστηκε η
ανάπτυξη ενός προτύπου για την πιστοποίηση τοπικών επιχειρήσεων στην περιοχή του
Αμυνταίου, οι οποίες αναπτύσσουν φιλικές πρακτικές ως προς την αρκούδα, με τη
δημιουργία ενός σήματος πιστοποίησης. Επισημάνθηκε η επιτυχία που έχει η διανομή των
ειδικών κιτ για την αποφυγή δηλητηρίασης των κτηνοτροφικών σκύλων από
δηλητηριασμένα δολώματα. Επιπλέον, έγινε αναφορά στην ανάπτυξη δράσεων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με την δημιουργία δύο περιβαλλοντικών μονοπατιών καθώς
και την ανάπτυξη βραβευμένου εκπαιδευτικού υλικού για τα παιδιά. Αναφέρθηκαν οι
δράσεις δημοσιότητας του έργου με την έκδοση σχετικών φυλλαδίων και την δημιουργία
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σποτ. Τέλος, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις υπολειπόμενες
δράσεις και κυρίως στην προμήθεια κιτ απώθησης αρκούδων και στις καθυστερήσεις που
παρατηρούνται λόγω των καταστάσεων ανωτέρας βίας που έχουν δημιουργηθεί στην
ολοκλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων λόγων των συνθηκών της πανδημίας.
Η επόμενη παρουσίαση έγινε από την κ. Παυλίδου, η οποία αφορούσε στο Σχέδιο
Διαχείρισης Επισκεπτών στην περιοχή του Δήμου Αμυνταίου. Αρχικά, παρουσιάστηκαν τα
στοιχεία που έπρεπε να συλλεχθούν (πληθυσμιακά δεδομένα, δραστηριότητες, τουριστικές
υποδομές, κ.λπ.), ώστε να διαμορφωθεί το Σχέδιο Διαχείρισης. Με γνώμονα αυτό,
αναπτύχθηκαν τρία (3) διαφορετικά σενάρια (δύο σενάρια για το Νυμφαίο κι ένα για τις
Λίμνες Βεγορίτιδας-Πετρών Αμυνταίου). Η ανάπτυξη ενός τέτοιου Σχεδίου απαιτεί και τον
υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας ανά περιοχή μελέτης, κάτι που συνοπτικά
αναπτύχθηκε σε συνδυασμό με τον τρόπο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Τέλος, έχοντας
ολοκληρώσει με την φέρουσα ικανότητα, έγινε εκτενής παρουσίαση των φάσεων που
περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Επισκεπτών. Οι φάσεις ήταν έξι (6) ξεκινώντας με
την περιγραφή της περιοχής μελέτης κι ολοκληρώνοντας με τον προγραμματισμό εργασιών
που περιλαμβάνει τις δράσεις διάχυσης και προβολής.
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Στην επόμενη ομιλία, ο κ. Petko Tzvetkov του Bulgarian Biodiverisy Foundation,
αναφέρθηκε συνοπτικά στη κατάσταση διατήρησης της αρκούδας στην Βουλγαρία, στην
κατανομή του πληθυσμού της αλλά και στα προβλήματα που υπάρχουν για τη διατήρηση
του είδους. Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν προκύπτει ότι, ο πληθυσμός κατά την
τελευταία δεκαετία έχει μία πτωτική πορεία με ένα εκτιμώμενο μέγεθος της τάξης των 300
ατόμων. Ως κύριες αιτίες μείωσης αναγνωρίστηκαν: το πρόβλημα στην καταγραφή
δεδομένων, στη στατιστική ανάλυση αυτών και στην ενεργή παρακολούθηση του
πληθυσμού σε βάθος χρόνου, στη λαθροθηρία και στη θεσμική ανεπάρκεια για την
διατήρηση του είδους και της πάταξης της λαθροθηρίας. Η αρκούδα αναζητά μεγάλο μέρος
της τροφής της ανάμεσα στα χωριά και τα χωράφια των ανθρώπων. Μελίσσια, σιτάρια και
καλαμπόκια, αποτελούν μεγάλο μέρος της διατροφής της. Είναι λοιπόν σχεδόν
αναπόφευκτο όπου άνθρωποι και μεγάλα σαρκοφάγα ζώα μοιράζονται τον ίδιο χώρο να
δημιουργούνται συγκρουσιακές καταστάσεις κυρίως γύρω από δραστηριότητες του
πρωτογενούς τομέα ενώ απουσιάζουν περιστατικά προσέγγισης σε οικισμούς ή διέλευσης
οδικών αξόνων σαν αυτά που αντιμετωπίζει το πρόγραμμα LIFE AMYBEAR στο Αμύνταιο.
Στην οροσειρά του Stara Planina όπου απαντώνται οι περισσότερες αρκούδες έχουν
καταγραφεί στο παρελθόν περιπτώσεις επιθέσεων σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, σε
εγκαταστάσεις μελισσοκομίας ενώ το 2019 υπήρχε και καταγεγραμμένο περιστατικό
επίθεσης σε κυνηγό. Για την διαχείριση των περιστατικών οι αρμόδιοι φορείς στην περιοχή
έχουν προχωρήσει στην παρακολούθησης του πληθυσμού με τη χρήση φωτοκαμερών και
στη συλλογή γενετικού υλικού του πληθυσμού της. Με τη βοήθεια του WWF Βουλγαρίας
έχει υλοποιηθεί η ενεργοποίηση μίας Ομάδας Άμεσης Επέμβασης για την περιοχή εκτός
του εθνικού πάρκου της περιοχής του Smolyan και έχουν διανεμηθεί ηλεκτρικές
περιφράξεις σε περιοχές που έχουν καταγραφεί ζημιές ενώ έχουν συλληφθεί αρκούδες στις
οποίες τοποθετήθηκε κολάρο για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του ζώου με
παράλληλη μετακίνηση του ζώου σε άλλη περιοχή. Ωστόσο, έγινε φανερό ότι ένα νέο
σχέδιο δράσης για τη διαχείρισης του πληθυσμού και των περιστατικών αλληλεπίδρασης
απαιτείται για το μέλλον, με κύριους στόχους τη θεσμική ενίσχυση των αρμόδιων φορέων
για τη διαχείριση και προστασία της αρκούδας, την γενετική παρακολούθησης του
πληθυσμού διότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος μείωσης της γενετικής ποικιλότητας της, την
οργάνωση ομάδων άμεσης επέμβασης σε κεντρικό επίπεδο και τέλος την αναζήτηση
χρηματοδότησης για το πρόγραμμα CO-LIFE FOR ALL το οποίο θα τρέξει μαζί με έλληνες
εταίρους και θα επιδιώξει την συλλογή πληθυσμιακών δεδομένων, την πάταξη της
λαθροθηρίας και τη δυνατότητα αποζημιώσεων σε αγρότες από ζημιές προκαλούμενες από
αρκούδες.
Στην επόμενη ομιλία ο Δρ. Βιολογίας κ. Γιώργος Μερτζάνης παρουσίασε τις γενικές
αρχές παρακολούθησης της αρκούδας με μια αναλυτική αναφορά στα εργαλεία που
διαθέτουμε σήμερα για την συλλογή γενετικού υλικού αλλά και δεδομένων γεοχωρικής
κατανομής του πληθυσμού τους. Από στοιχεία που έχει συλλέξει η ΠΟ Καλλιστώ τα
τελευταία χρόνια, διαπιστώνεται μια αύξηση του πληθυσμού της αρκούδας στην Ελλάδα
και ο πληθυσμός της υπολογίζεται στα 475-500 άτομα. Στην περιοχή του έργου στην ΠΕ
Φλώρινας εκτιμάται ότι ο πληθυσμός ανέρχεται σε 154-161 άτομα με άτομα να ζουν και
εκτός της περιοχής του έργου. Στην περιοχή μελέτης έχουν καταγραφεί περιστατικά
αλληλεπίδρασης ανθρώπου-αρκούδας και κυρίως επιθέσεων σε καλλιέργειες,
μελισσοκομία ενώ είναι διαρκής ο κίνδυνος σύγκρουσης με διερχόμενα αυτοκίνητα στο
επαρχιακό εθνικό δίκτυο. Επιπλέον έγινε μια παρουσίαση των βιοδηλωτικών μεθόδων
συλλογής δεδομένων γενετικού υλικού, της ραδιοσήμανσης αρκούδων και της καταγραφής
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τηλεμετρικών δεδομένων αλλά και τοποθέτησης φωτοπαγίδων στην προσπάθεια να
χαρτογραφηθούν οι περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και προτεραιότητας για λήψη
σχεδιασμένων παρεμβάσεων. Έγινε μία παρουσίαση των αποτρεπτικών μέτρων κυρίως της
εγκατάσταση μεγάλων προειδοποιητικών πινακίδων (2Χ2) αλλά και μικρότερων
προειδοποιητικών πινακίδων για διερχόμενα οχήματα κατά μήκος της επαρχιακής οδού
Αμυνταίου – Βεύης. Κατά μήκος του ίδιου δρόμου τοποθετήθηκαν ανακλαστήρες και
ακουστικοί απωθητές (ηχοσημαντήρες) για ενεργοποίηση των διερχόμενων οδηγών. Έγινε
μία παρουσίαση των ειδικών κάδων απορριμμάτων ασφαλείας που έχουν τοποθετηθεί σε
επτά οικισμούς αλλά και αναφορά στα προβλήματα που παρατηρούνται στη πράξη κατά
την αποκομιδή των απορριμμάτων. Επιπλέον έχουν διανεμηθεί και εγκατασταθεί
ηλεκτροφόρες περιφράξεις στο δήμο Αμυνταίου και στην διάθεση σημαντικών αριθμών κιτ
πρώτων βοηθειών για δηλητηριάσεις ζώων. Τέλος έγινε αναφορά στη δράση προμήθειας
αποτρεπτικών κιτ που είναι σε αναμονή.
Στην επόμενη ομιλία, ο κ. Aleksandar Dutsov του BALKANI Wildlife Society,
αναφέρθηκε στο Σχέδιο Δράσης για την καφέ αρκούδα στην Βουλγαρία. Σήμερα δεν
υπάρχει ενεργό σχέδιο δράσης για την αρκούδα και η παρουσίαση αφορούσε το
συγκρότηση του Σχεδίου Διαχείρισης για την περίοδο 2008-2018 που έχει ολοκληρωθεί. Η
καφέ αρκούδα ανακηρύχτηκε προστατευόμενο είδος στην νομοθεσία το 1992. Η γεοχωρική
κατανομή του είδους περιορίζεται σε δύο πυρήνες στην περιοχή Stara Planina και Smolian
με ένα μέγεθος πληθυσμού γύρω στα 300 άτομα το οποίο τείνει μειούμενο τα τελευταία
χρόνια. Η διαδικασία κατάρτισης του πρώτου σχεδίου διαχείρισης ενσωμάτωσε τις
αντιλήψεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων, όπως κυνηγούς, κτηνοτρόφους,
μελισσοτρόφους, τουρίστες και οικολόγους. Στην ανάλυση των αντιλήψεων του τοπικού
πληθυσμού ως προς την αρκούδα υπάρχει μια σχετικά θετική προσέγγιση για τη διατήρηση
του είδους. Ωστόσο, η έλλειψη κεντρικού συντονισμού στην αντιμετώπιση της διαχείρισης
του είδους και αντ’ αυτού οι τοπικές δράσεις που υιοθετούνται για την προστασία του
είδους χωρίς να υπάρχει εθνική ενιαία προσέγγιση πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα
από περιοχή σε περιοχή. Η συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων και ερευνητικών
ινστιτούτων ΜΚΟ κλπ στον διάλογο για την προστασία του είδους απετέλεσε βασικό
προαπαιτούμενο για να επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση. Βασικοί
στόχοι του σχεδίου ήταν η διατήρηση του πληθυσμού, στα φυσικά του ενδιαιτήματα η
ποινικοποίηση της λαθροθηρίας και η θεσμική ενίσχυση των φορέων διαχείρισης για την
αντιμετώπιση αντικρουόμενων συμφερόντων. Τέλος τονίστηκε ότι ένα αποτελεσματικό
σύστημα διαχείρισης συγκρούσεων θα πρέπει να λάβει υπόψη τα ενδιαφέροντα όλων των
κοινωνικών ομάδων, τη διατήρηση των ενδιαιτημάτων, την μείωση των απειλών, την
ενημέρωση κοινού, την διεθνή οργάνωση, τη χρηματοδότηση, τη ζωνοποίηση
οικοσυστημάτων, την εκπαίδευση των ομάδων άμεσης επέμβασης και την ενεργοποίηση
της τοπικής κοινωνίας.
Στην επόμενη ομιλία ο Δρ. Βιολογίας κ. Γιώργος Μερτζάνης παρουσίασε τις γενικές
αρχές του Σχεδίου Δράσης για την καφέ αρκούδα στην Ελλάδα στα πλαίσια υλοποίηση του
έργου LIFE –IP 4 Natura. Δεδομένου του εμβληματικού χαρακτήρα του είδους για την
πανίδα στην Ελλάδα, το σχέδιο στοχεύει στην όσο το δυνατόν καλύτερη καταγραφή
οικολογικών και βιολογικών χαρακτηριστικών για το είδος, την καταγραφή των απειλών και
πιέσεων και τον καθορισμό των διαχειριστικών μέτρων και δράσεων μακροπρόθεσμα για
την αναβάθμιση της κατάστασης διατήρησης του είδους από το τρέχων U1(+) σε FV. Το
είδος ανήκει στον ευρύτερο πληθυσμό των Βαλκανίων και στην παρουσίαση έγινε εκτενή
αναφορά στα βιογεωγραφικά χαρακτηριστικά του είδους στην Ελλάδα, την γεοχωρική
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κατανομή του πληθυσμού, της κοινωνικής συμπεριφοράς και του δείκτη αναπαραγωγής
του ζώου, της βιολογικής και οικολογικής συμπεριφοράς του ζώου όπως η εποχική
δραστηριότητα, η επιλογή του οικοτόπου διαχείμασης και άλλων. Μέσω των πηγών από τα
ερευνητικά δεδομένα, διαπιστώνεται μια αύξηση του πληθυσμού της αρκούδας στην
Ελλάδα με έναν ελάχιστο πληθυσμό τα 450-500 ζώα εκτεινόμενο σε συνολική έκταση
24.105 τετρ. χλμ σε δύο ξεχωριστούς πυρήνες, την Ροδόπη και την Πίνδο. Οι κυριότερες
απειλές του είδους αποτελεί η μείωση του ενδιαιτήματος λόγω της δημιουργία πάρκων
ΑΠΕ, η λαθροθηρία, τα δηλητηριασμένα δολώματα και η διάσπαση της συνέχειας των
οικοτόπων λόγω οδικών αξόνων. Τέλος το Σχέδιο Δράσης μακροπρόθεσμα στοχεύει στην
σταθεροποίηση και αύξηση της πληθυσμιακής κατάστασης, την διατήρηση ή και βελτίωση
των ενδιαιτημάτων με αποτροπή του κατακερματισμού τους, την διατήρηση μέσω
οικοτόπων της συνέχειας και σύνδεσης μεταξύ των δύο πυρήνων, την αλλαγή της στάσης
των ντόπιων πληθυσμών απέναντι στο είδος και την θεσμική βελτίωση των αρμόδιων
φορέων προστατευόμενων περιοχών.
Στη συνέχεια της ομιλίας για το Σχέδιο Διαχείρισης της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα,
ο κ. Σπύρος Ψαρούδας, μέλος της ΠΟ ΚΑΛΛΙΣΤΩ αναφέρθηκε πιο λεπτομερώς στα μέτρα
δράσης για την επίτευξη των στόχων όπως για παράδειγμα την μείωση των ζημιών στην
πρωτογενή παραγωγή από επιθέσεις αρκούδας, την σταθεροποίηση του ενδιαιτήματος της
αρκούδας και της αύξησης της συνδεσιμότητας των κατάλληλων ενδιαιτημάτων μέσω
κατάλληλων διαδρόμων βλάστησης, τη βελτίωση της αντίληψης για το είδος των κατοίκων
στις περιοχές καθώς και του γενικού πληθυσμού, και την θεσμική κατοχύρωση και ενίσχυση
των αρμόδιων φορέων διαχείρισης. Συνολικά έχουν αναγνωριστεί 6 στόχοι, με
συνακόλουθα 23 μέτρα-προτάσεις και 73 συγκεκριμένες δράσεις για τη χρονική διάρκεια
των 6 ετών του Σχεδίου. Μετά την έγκριση από το ΥΠΕΝ και την θεσμοθέτηση του σχεδίου
με ΚΥΑ αναμένεται η έναρξη εφαρμογής του στην πράξη.

.4.2.2.2

Συζήτηση

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με παρεμβάσεις και συζήτηση των παρευρισκομένων.
Ο κ. Παπαγεωργίου της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, επισήμανε την
αναγκαιότητα δεσμεύσεων από πλευράς φορέων και Υπουργείου για την εφαρμογή του
σχεδίου στην πράξη. Ο κ. Ψαρούδας τόνισε ότι η δέσμευση εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης
από πλευράς ελληνικών φορέων ήταν προαπαιτούμενο για τη χρηματοδότηση του έργου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Σχέδιο έχει ήδη τεθεί στη διαδικασία δημόσιας
διαβούλευσης με εντυπωσιακή συμμετοχή και είναι στη φάση της έγκρισης από το ΥΠΕΝ
και την δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ. Ο κ. Ρήγας του Δασαρχείου Ιωαννίνων, αναφέρθηκε
στο έργο BALKAN DETOX και στην ανάπτυξη μίας πλατφόρμας στην οποία απεικονίζονται
σε πραγματικό χρόνο
η θέση οκτώ όρνεων στο γεωγραφικό χώρο, μέσω
ραδιοπαρακολούθησης. Το έργο είναι προϊόν συνεργασίας δημοσίων υπηρεσιών και
περιβαλλοντικών οργανώσεων. Επιπλέον, η πλατφόρμα παρακολούθησης μπορεί να
βοηθήσει να λειτουργήσει ως δείκτης για την ύπαρξη δηλητηριασμένων δολωμάτων και να
επιτρέψουν την άμεση επέμβαση για τη διάσωση του πουλιού αλλά και την έρευνα της
ύποπτης περιοχής με σκύλους ανίχνευσης.
Σε ερώτηση για την ενεργοποίηση και τις πρακτικές της ΟΑΕ στην Βουλγαρία για την
ανάληψη προληπτικής δράσης οι ΟΑΕ στη γείτονα ακόμη παραμένουν προβληματικές, τα
κύρια προληπτικά μέτρα είναι η διανομή ηλεκτρικές περιφράξεις για την προστασία
κτηνοτρόφων και μελισσοτρόφων, ή η απομάκρυνση του προβληματικού ζώου από την
περιοχή. Τέλος, έγινε από τον κ. Παπαγεωργίου μία συνοπτική ενημέρωση για την πορεία
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υλοποίησης της δράσης προμήθειας των αποτρεπτικών κιτ του έργου LIFE AMYBEAR και
παρουσίαση των εναλλακτικών επιλογών που υπάρχουν για την ολοκλήρωση της δράσης
ακόμη και εξέταση της πιθανότητα εισαγωγής από Βουλγαρία.
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4.2.3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Πρόσκληση
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4.2.4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πρόγραμμα Ημερίδας
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4.2.5
α/α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Λίστα Συμμετεχόντων
Ονομ/μο - Φορέας

1

Ελισσάβετ Παυλίδου (Lever)

2

Γιώργος Μερτζάνης (Καλλιστώ)

3

Σπύρος Ψαρούδας (Καλλιστώ)

4

Κων/νος Παπαγεωργίου (Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών)

5

Petko Tzvetkov (Bulgarian Biodiversity Foundation)

6

Kostadin Valchev (Bulgarian Biodiversity Foundation)

7

Vladimir Todorov (BALKANI Wildlife Society)

8

Aeksandar Dutsov (BALKANI Wildlife Society)

9

Ανανίας Χατζησάββας (Δασαρχείο Κοζάνης)

10

Ελπίδα Γρηγοριάδου (ΕΠΟΡ)

11

Σοφία Γλούφτση (Δ/νση Δασών Φλώρινας)

12

Στέφανος Χατζηιωάννου (Δ/νση Δασών Φλώρινας)

13

Στέφανος Γάλλιος (Εκπρόσωπος ΕΛΑΣ)

14

Ιωάννης Ισαάκ (ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ)

15

Λουκία Αργυριάδου (Καλλιστώ)

16

Ρήγας Τσιακίρης (Δασαρχείο Ιωαννίνων)

17

Γιώργος Θεοδωρίδης (Καλλιστώ)

18

Δημήτριος Βεντζιλής (Δ/νση Δασών Γρεβενών)
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4.2.6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Παρουσιάσεις

1) Ελισσάβετ Παυλίδου – Υπεύθυνη Έργου – LEVER Α.Ε.
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2) Ελισσάβετ Παυλίδου – Υπεύθυνη Έργου – LEVER Α.Ε.
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3) Vladimir Todorov & Aleksadar Dutsov – BALKANI Wildlife Society
Petro Tzvetkov – Bulgarian Biodiversity Foundation
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4) Γιώργος Μερτζάνης – Καλλιστώ
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107/161

108/161

109/161
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5) Γιώργος Μερτζάνης & Σπύρος Ψαρούδας – Καλλιστώ
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6) Alexandar Dutsov – BALKANI Wildlife Society & Four Paws Foundation
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4.3

4.3.1

6η Συνάντηση Ανταλλαγής Εμπειρίας και Καλών Πρακτικών στη
Διαχείριση Πληθυσμών Αρκούδας στη Σλοβενία (διαδικτυακή
συνάντηση)
Εισαγωγή

Η έκθεση αυτή συνοψίζει τα Πρακτικά και τις Δραστηριότητες της 5ης Διαδικτυακής
Συνάντησης Ανταλλαγής Εμπειρίας και Καλών Πρακτικών στη Διαχείριση Πληθυσμών
Αρκούδας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης C2 του Έργου LIFE AMYBEAR με τίτλο
«Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου», και
συγκεκριμένα της υποδράσης C2.5. “Επισκέψεις Ανταλλαγής Εμπειρίας και Καλών
Πρακτικών στη Διαχείριση Πληθυσμών Αρκούδας» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίους πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE Φύση και
Βιοποικιλότητα. Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ.
Μακεδονίας σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου, LEVER, Δ. Αμυνταίου και ΠΟ
ΚΑΛΛΙΣΤΩ, και λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας WEBEX στις 17 Ιουνίου 2021.

4.3.2

Συμμετοχή – Δράσεις Δημοσιότητας

Η ημερίδα είχε θέμα την «Διαχείριση πληθυσμών αρκούδας και άλλων μεγάλων
σαρκοφάγων στη Σλοβενία – Ανταλλαγή εμπειρίας και καλών πρακτικών» και αφορούσε
πρωτίστως την ανταλλαγή εμπειρίας μεταξύ της Διεύθυνσης Δασών Σλοβενίας (Slovenia
Forest Service) με τους αντίστοιχους εταίρους του έργου LIFE AMYBEAR σε μια προσπάθεια
να αναδειχθούν οι βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης, να γίνει μία εξειδικευμένη
παρουσίαση – συζήτηση πάνω σε ζητήματα που άπτονται στη διαχείριση πληθυσμών
αρκούδας και άλλων μεγάλων σαρκοφάγων θηλαστικών σε κατοικημένες περιοχές στην
περιοχή της Σλοβενίας ώστε να αναδειχθούν κοινά προβλήματα και οι αντίστοιχοι χειρισμοί
τους από τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα
προβληματικές καταστάσεις και συμπεριφορές του ζώου. Επίσης παρουσιάστηκε η
σημασία της συμμετοχικής διαδικασίας και η δημόσιας διαβούλευση για την αντιμετώπιση
των ζητημάτων διαχείρισης των μεγάλων σαρκοφάγων θηλαστικών.
Ιδιαίτερα, η διαδικτυακή ημερίδα στόχευε στην επιμόρφωση και ενημέρωση των
μελών των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης κυρίως από την Π.Ε. Φλώρινας ενώ απευθύνθηκε
πρόσκληση συμμετοχής σε όλα τα μέλη ΟΑΕ όλων των δασικών υπηρεσιών της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας. Στην διαδικτυακή ημερίδα
προσκλήθηκαν (Παράρτημα Ι) όλες οι δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, η Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου, η ΣΤ’ Κυνηγετική
Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (ΚΟΜΑΘ), το Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου, η Εταιρεία
Προστασίας Πρεσπών, η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Αρκτούρος» και εκπρόσωποι της
ΕΛΑΣ και άλλων φορέων που συμμετέχουν στη συγκρότηση των Ομάδων Άμεσης
Επέμβασης.
Λόγω των έκτακτων μέτρων για την πανδημία δεν ήταν δυνατόν να οργανωθεί
επιτόπια επίσκεψη στην Σλοβενία, αλλά με τις παρουσιάσεις των εισηγητών, έγινε μία
εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σε καθημερινά προβλήματα
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συνύπαρξης της αρκούδας και άλλων μεγάλων θηλαστικών με ανθρώπους παρέχοντας στα
μέλη της ομάδας έργου του LIFE AMYBEAR τη δυνατότητα να λάβουν σημαντικές
συμβουλές και τεχνικές πληροφορίες για ζητήματα στο θέμα της διαχείρισης περιστατικών
προσέγγισης αρκούδας.
Συνολικά 18 άτομα παρακολούθησαν τις εισηγήσεις και την συζήτηση που
ακολούθησε εκπροσωπώντας όλο το φάσμα των υπηρεσιών που έρχονται αντιμέτωπες
καθημερινά με περιστατικά διαχείρισης αρκούδων.

.4.3.2.1

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 του 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 και παράλληλα την εκτίμηση του
πληθυσμού της καθώς και τη συλλογή κοινωνικών δεδομένων με τη χρήση
ερωτηματολογίων. Έγινε αναφορά στην ολοκλήρωση δράσεων τοποθέτησης αποτρεπτικών
πινακίδων, κάδων απορριμμάτων, ηλεκτρικών περιφράξεων σε μελισσοτρόφους και
συνδυασμού αποτρεπτικών ηχοσημαντήρων και ανακλαστήρων για την προειδοποίηση
διερχόμενων οδηγών στην παλαιά εθνική οδό Αμυνταίου-Βεύης. Επίσης παρουσιάστηκε η
ανάπτυξη ενός προτύπου για την πιστοποίηση τοπικών επιχειρήσεων στην περιοχή του
Αμυνταίου, οι οποίες αναπτύσσουν φιλικές πρακτικές ως προς την αρκούδα, με τη
δημιουργία ενός σήματος πιστοποίησης. Επισημάνθηκε η επιτυχία που έχει η διανομή των
ειδικών κιτ για την αποφυγή δηλητηρίασης των κτηνοτροφικών σκύλων από
δηλητηριασμένα δολώματα. Επιπλέον, έγινε αναφορά στην ανάπτυξη δράσεων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με την δημιουργία δύο περιβαλλοντικών μονοπατιών καθώς
και την ανάπτυξη βραβευμένου εκπαιδευτικού υλικού για τα παιδιά. Αναφέρθηκαν οι
δράσεις δημοσιότητας του έργου με την έκδοση σχετικών φυλλαδίων και την δημιουργία
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σποτ. Τέλος, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις υπολειπόμενες
δράσεις και κυρίως στην προμήθεια κιτ απώθησης αρκούδων και στις καθυστερήσεις που
παρατηρούνται λόγω των καταστάσεων ανωτέρας βίας που έχουν δημιουργηθεί στην
ολοκλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων λόγων των συνθηκών της πανδημίας.
Ακολούθως, η κ. Παυλίδου παρουσίασε το Σχέδιο Διαχείρισης Επισκεπτών στην
περιοχή του Δήμου Αμυνταίου. Αρχικά, παρουσιάστηκαν τα στοιχεία που έπρεπε να
συλλεχθούν (πληθυσμιακά δεδομένα, δραστηριότητες, τουριστικές υποδομές, κ.λπ.), ώστε
να διαμορφωθεί το Σχέδιο Διαχείρισης. Με γνώμονα αυτό, αναπτύχθηκαν τρία (3)
διαφορετικά σενάρια (δύο σενάρια για το Νυμφαίο κι ένα για τις Λίμνες ΒεγορίτιδαςΠετρών Αμυνταίου). Η ανάπτυξη ενός τέτοιου Σχεδίου απαιτεί και τον υπολογισμό της
φέρουσας ικανότητας ανά περιοχή μελέτης, κάτι που συνοπτικά αναπτύχθηκε σε
συνδυασμό με τον τρόπο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Τέλος, έχοντας ολοκληρώσει με
την φέρουσα ικανότητα, έγινε εκτενής παρουσίαση των φάσεων που περιλαμβάνονται στο
Σχέδιο Διαχείρισης Επισκεπτών. Οι φάσεις ήταν έξι (6) ξεκινώντας με την περιγραφή της
περιοχής μελέτης κι ολοκληρώνοντας με τον προγραμματισμό εργασιών που περιλαμβάνει
τις δράσεις διάχυσης και προβολής.
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Στην επόμενη ομιλία, ο κ. Jernej Javornik (Slovenia Forest Service), αναφέρθηκε
συνοπτικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος τροφοληψίας της αρκούδας από τους
κάδους απορριμμάτων. Συνολικά έχουν τοποθετηθεί 100 κάδοι κομπόστ από το πρόγραμμα
Carnivora Dinarica, 75 οικιακοί κάδοι απορριμμάτων και 54 μεγάλοι κάδοι απορριμμάτων
όλοι σχεδιασμένοι για να ανοίγουν με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζουν την αρκούδα να
τους χρησιμοποιεί για τροφοληψία. Ειδικές ενημερωτικές πινακίδες λειτουργίας έχουν
τυπωθεί πάνω στους κάδους για την ενημέρωση των χρηστών. Όπως αναφέρθηκε, κύρια
προβλήματα είναι η κακή χρήση των κάδων, η ανάγκη επισκευής των μηχανισμών
ανοίγματος σε συνδυασμό με έλλειψη χρηματοδότησης, γεγονός που τους καθιστά μη
λειτουργικούς σε βάθος χρόνου.
Συμπληρωματικά ο κ. Jernej Javornik (Slovenia Forest Service), αναφέρθηκε στη
χρήση ενημερωτικών φωτεινών διαδραστικών πινακίδων για τους οδηγών κατά μήκος των
οδικών αξόνων για τα μεγάλα θηλαστικά οι οποίες ενεργοποιούνται με αισθητήρες όταν
θηλαστικά προσεγγίζουν στην άκρη της οδού. Συνολικά έχει αποδειχθεί ότι οι ηλεκτρονικές
φωτεινές πινακίδες με τη χρήση αισθητήρων (ραντάρ) προειδοποιούν τους οδηγούς και
συμβάλλουν στη μείωση της ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων μειώνοντας τον
κίνδυνο σύγκρουσης με τα θηλαστικά. Τα προβλήματα που παρατηρούνται αφορούν την
ανάγκη συντήρησης των αισθητήρων για τη διαφύλαξη της συνεχούς καλής λειτουργίας.
Στην συνέχεια η κ. Manca Velkavrh του πανεπιστημίου της Λουμπλιάνας,
αναφέρθηκε στη ανάπτυξη ενός σήματος πιστοποίησης στα πλαίσια του έργου LIFE DINALP
Bear project για οικονομικές δραστηριότητες κυρίως της τοπικής κοινωνίας όσο το δυνατόν
πιο φιλικές προς την αρκούδα. Για το σκοπό αυτό έγινε προσπάθεια να ενσωματωθεί το
σήμα σε τοπικά προϊόντα ενισχύοντας τοπικές επιχειρήσεις και να υιοθετηθεί από
τουριστικές υπηρεσίες που προσφέρονται στην περιοχή γύρω από την ύπαρξη της
αρκούδας. Επιπρόσθετα σχεδιάστηκαν ένας αριθμός σουβενίρ με έμφαση στο μήνυμα
προστασίας της αρκούδας. Η υιοθέτηση ενός τέτοιου πιστοποιημένου σήματος από τις
τοπικές επιχειρήσεις γίνεται μέσω διαδικασίας αίτησης και αξιολόγησης ώστε να
διασφαλίζεται οι στόχοι του προγράμματος ενώ ένα τέτοιο πιστοποιητικό γίνεται
προσπάθεια να ενσωματωθεί σε ευρύτερο πλαίσιο πιστοποιητικών για άλλα είδη
σαρκοφάγων της χώρας όπως ο λύγκας και ο λύκος.
Στην επόμενη παρουσίαση η κ. Petra Draškovič Pelc του ARS Naturae αναφέρθηκε σε
υπεύθυνες πρακτικές ως προς την προστασία της αρκούδας ση Σλοβενία επ’ ωφελεία της
τοπικής οικονομίας, των τουριστικών δραστηριοτήτων αλλά και την διατήρηση του είδους.
Στο πεδίο του οικοτουρισμού έχουν αναπτυχθεί δράσεις ξενάγησης και ενημέρωσης των
επισκεπτών για τους κινδύνους του είδους και αύξησης της ευαισθητοποίησης για το
πρόβλημα. Επίσης έχουν σχεδιαστεί ειδικά πεζοπορικά μονοπάτια για την πληροφόρηση
των επισκεπτών πάνω στην οικολογία του είδους και στην συνύπαξη του με άλλα
θηλαστικά. Συνολικά οι δράσεις αυτές έχουν σκοπό να καταστήσουν τους επισκέπτες
περισσότερο υπεύθυνους για τη διατήρηση του είδους.
Στην επόμενη ομιλία ο Δρ. Βιολογίας κ. Γιώργος Μερτζάνης παρουσίασε μία σύνοψη
της διαχείρισης των περιστατικών αλληλεπίδρασης ανθρώπου-αρκούδας στην ευρύτερη
περιοχή του έργου με την ενεργοποίηση της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης που συστάθηκε
για το έργο. Από στοιχεία που έχει συλλέξει η ΠΟ Καλλιστώ τα τελευταία χρόνια,
διαπιστώνεται μια αύξηση του πληθυσμού της αρκούδας στην Ελλάδα και ο πληθυσμός της
υπολογίζεται στα 475-500 άτομα. Στην περιοχή του έργου στην ΠΕ Φλώρινας εκτιμάται ότι
ο πληθυσμός ανέρχεται σε 154-161 άτομα με άτομα να ζουν και εκτός της περιοχής του
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έργου. Στην περιοχή μελέτης έχουν καταγραφεί περιστατικά αλληλεπίδρασης ανθρώπουαρκούδας και κυρίως επιθέσεων σε καλλιέργειες, μελισσοκομία ενώ είναι διαρκής ο
κίνδυνος σύγκρουσης με διερχόμενα αυτοκίνητα στο επαρχιακό εθνικό δίκτυο. Στατιστικά
έχει βρεθεί ότι τα περισσότερα περιστατικά αλληλεπίδρασης έχουν παρατηρηθεί κατά τις
νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες όταν η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι μειωμένη. Τα
περισσότερα περιστατικά έχουν καταγραφεί στους οικισμούς ακόμη και στην πόλη της
Φλώρινας. Αναφέρθηκε η πιλοτική δράση προμήθειας φορητών αποτρεπτικών μέσων
απώθησης που αποτελούνται από έναν εκτοξευτήρα και φυσίγγια κρότου-λάμψης που
είναι στο στάδιο υλοποίησης. Επίσης έγινε αναφορά σε άλλα συμπληρωματικά μέσα
απώθησης όπως το Critter Gitter που τοποθετείται στους κάδους απορριμμάτων καθώς και
ισχυρές κόρνες. Έγινε αναφορά στη δράση προμήθειας αποτρεπτικών κιτ που είναι σε
εξέλιξη. Τέλος έγινε μία παρουσίαση των περιστατικών τα οποία έχει επιληφθεί η ΟΑΕ με
θετικά αλλά και με αρνητικά αποτελέσματα για την αρκούδα. Σε κάποια περιστατικά η
αρκούδα μεταφέρθηκε σε απόσταση 60 χλμ σε ευθεία αλλά διαπιστώθηκε η σταδιακή
επιστροφή της αρκούδας στο αρχικό ενδιαίτημά της. Επιπλέον έχουν διανεμηθεί και
εγκατασταθεί ηλεκτροφόρες περιφράξεις στο δήμο Αμυνταίου ως μέσο προστασίας των
μελισσοτρόφων. Τέλος από την εμπειρία μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί ένας οδηγός καλών
πρακτικών για τη διαχείριση περιστατικών αλληλεπίδρασης.
Στην επόμενη παρουσίαση, ο κ. Tomaz Berce της Δασικής Υπηρεσίας της Σλοβενίας
αναφέρθηκε στην αντίστοιχη εμπειρία ζημιών από αρκούδες και μεγάλα σαρκοφάγα
θηλαστικά (λύγκας και λύκος) σε ανθρώπινες δραστηριότητες στη Σλοβενία. Στα τελευταία
10 χρόνια ο πληθυσμός λύκων έχει διπλασιαστεί και υπολογίζεται σε 150 άτομα. Σε αυτό
έχει συμβάλει και μετακίνηση πληθυσμών του είδους από γειτονικές χώρες. Οι κυριότερες
κατηγορίες αλληλεπιδράσεων είναι στις οικονομικές δραστηριότητες των τοπικών
κοινωνιών αλλά και στην οικοτουριστική βιομηχανία. Κύριες αιτίες αυξηένης
αλληλεπίδρασης μεγάλων θηλαστικών με τον άνθρωπο είναι η διάσπαση του βιοτόπου των
θηλαστικών, η ευκαιριακή εύρεση τροφής από σκουπίδια και άλλες πηγές και οι επιθέσεις
σε κτηνοτροφικές μονάδες που δεν προστατεύονται από ηλεκτροφόρες περιφράξεις. Οι
αλληλεπιδράσεις παρουσιάζουν διακύμανση από έτος σε έτος και οι ζημιές είναι
περισσότερες από επιθέσεις λύκων. Στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο το 50% των επιθέσεων
γίνεται σε πρόβατα και λιγότερο σε μεγαλύτερα ζώα όπως άλογα και αγελάδες. Τα κύρια
μέτρα προστασίας εστιάζουν στην προστασία με ηλεκτρικές περιφράξεις ως εφαρμοσμένα
μέτρα, καθώς και στην χρήση σκύλων φύλαξης. Η αποτελεσματικότητα του μέτρου είναι
υψηλή για το κτηνοτροφικό κεφάλαιο αλλά και για τους μελισσοτρόφους. Ανάλογα έχουν
αξιοποιηθεί εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι για χρηματοδότηση περιφράξεων διαφόρων
τύπων ανάλογα με το κτηνοτροφικό είδος (μικρά, μεγάλα ζώα). Γενικά η ευρεία χρήση
προληπτικών μέτρων για την μείωση των πιέσεων είναι η πρόκληση για μελλοντική δράση.
Στην επόμενη παρουσίαση από τον Jernej Javornik, έγινε αναφορά στην απειλή
διάσπασης της συνέχειας του βιοτόπου για τα μεγάλα θηλαστικά και στο ρόλο της
δημιουργίας και αποκατάστασης διαδρόμων συνέχειας του βιοτόπου το οποίο θεωρείται
ως στρατηγικό μέσο για την προστασία των πληθυσμών των μεγάλων θηλαστικών. Αυτό
μπορεί να γίνει μέσο του Στρατηγικού Σχεδίου διαχείρισης των δασών με έμφαση στη
σύνδεση των βιοτόπων (connectivity). Έγινα αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας
συγκρότησης των διαδρόμων αυτών, χαρτογραφήθηκαν όλοι κύριοι βιότοποι των ειδών και
των διαδρόμων και με την βοήθεια ειδικών περιγράφονται τα διαχειριστικά μέτρα για την
βελτίωση των διαδρόμων όσον αφορά τη βλάστηση, τη διαχείριση των δασών και τις
ανθρωπογενείς πιέσεις.
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Στην επόμενη παρουσίαση, ο κ. Gregor Simcic της Δασικής Υπηρεσίας της Σλοβενίας,
αναφέρθηκε στο πρόγραμμα παρακολούθησης λύκων στη Σλοβενία. Ο πληθυσμός των
λύκων από το β μισό του 18ου αιώνα μειώνεται ως συνέπεια της επικήρυξης του είδους και
παρά τη προσωρινή ανάκαμψη του είδους κατά τη διάρκεια του β παγκοσμίου πολέμου,
στη συνέχεια μειώθηκε περαιτέρω, αλλά από το 1993 είναι πλέον προστατευόμενο στη
Σλοβενία. Με το πρόγραμμα LIFE SloWolf έγινε συστηματική παρακολούθηση και
καταγραφή του πληθυσμού και αποτύπωση των πιέσεων στο πληθυσμό. Έγινε αναφορά
στη μεθοδολογία καταγραφής η οποία βασίστηκε κυρίως στη χρήση τηλεμετρίας και
εργασίας πεδίου για τη συγκέντρωση γενετικού υλικού όπως τριχών, ούρων και κοπράνων.
Τα αποτελέσματα δείχνουν μία ανάκαμψη του πληθυσμού και παρουσία σε αλπικές
περιοχές στο βόρεια της χώρας κοντά στα σύνορα με την Ιταλία. Η στατιστική επεξεργασία
δηλώνει ένα μέγεθος πληθυσμού γύρω στα 130 άτομα κατανεμημένες σε 16 αγέλες με
αυξητική δυναμική. Κατά την διάρκεια της δεκαετίας 2010-2019 ο αγέλες αυξήθηκαν από
12 σε 16. Ετήσιες εκθέσεις, άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες και αναλυτικές εκθέσεις
και σεμινάρια έχουν χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση του κοινού. Γενικά η ύπαρξη λύκου
στη βόρεια Σλοβενία είναι σημαντική για την διασύνδεση του είδους με τους πληθυσμούς
στην Ιταλία.
Στην τελευταία παρουσίαση, η κα. Maja Sever της Δασικής Υπηρεσίας της Σλοβενίας,
αναφέρθηκε στο πρόγραμμα LIFELynx για την παρακολούθησης του λύγκα. Το πρόγραμμα
διήρκησε 7 χρόνια και είχε στόχο την προστασία του είδους και την εμπλοκή της τοπικής
κοινωνίας στη διατήρηση του είδους. Έξι διαφορετικές ομάδες συμφερόντων (stakeholder
groups) συγκροτήθηκαν και έγινε καταγραφή των απόψεων τους για την εμπλοκή τους στην
διαχείρισης του είδους. Έγιναν συστηματικές διαλέξεις, επιτόπιες επισκέψεις, τακτικές
συναντήσεις που ανέδειξαν τα θέματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η προστασία
του είδους. Ιδιαίτερη προσπάθεια έγινε για την ευαισθητοποίηση των μαθητών για το είδος
με τακτικές συναντήσεις και διαλέξεις στα σχολεία και οργάνωση σειρά εκδηλώσεων.
Εκτυπώθηκε ένα εγχειρίδιο με συνοπτικές πληροφορίες για το είδος και μοιράστηκε στα
σχολεία. Επίσης έγιναν συναντήσεις με τους κυνηγετικούς συλλόγους σε μια προσπάθεια
να αναδειχθεί η σημασία του είδους και να αναζητηθεί η συμβολή τους στην υλοποίηση
του έργου. Για το σκοπό της διάχυσης της πληροφορίας έγιναν ντοκιμαντέρ και μικρά
βίντεο για το είδος. Τέλος χρησιμοποιήθηκαν αθλητές του χόκεϊ για την περαιτέρω
ευαισθητοποίηση του κοινού για τη διατήρησης του είδους.

.4.3.2.2

Συζήτηση

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με παρεμβάσεις και συζήτηση των παρευρισκομένων.
Ο κ. Παπαγεωργίου της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, αναζήτησε κοινά
στοιχεία για τον τρόπο που οι τοπικές κοινωνίες διαχρονικά αλλάζουν τη στάση τους ως
προς τη διατήρηση μεγάλων θηλαστικών με τη βοήθεια τέτοιων έργων. Οι διοργανωτές
πεζοπορικών δραστηριοτήτων κάνουν χρήση σπρέι πιπεριού ως αποτρεπτικών σε
περίπτωση συνάντησης περιηγητών με αρκούδες ενώ υπάρχει και κυνηγός με όπλο σε κάθε
γκρουπ.
Ο κ. Ισαάκ έθεσε το θέμα του μηχανισμού ενεργοποίησης σε περίπτωση επίθεσης
αρκούδας ή λύκων σε κατοικημένες περιοχές. Σε τέτοιες περιπτώσεις κινητοποιούνται
ομάδες επέμβασης κατ’ αντιστοιχία με τις δικές μας ΟΑΕ για την απομάκρυνση των ζώων
κάνοντας χρήση και πλαστικών σφαιρών.
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Ο κ. Μερτζάνης διερωτήθει κατά πόσο οι ανιχνευτές κίνησης (ραντάρ) είναι
αποτελεσματικά στην μείωση της ταχύτητας των διερχόμενων αυτοκινήτων ενώ αξιολόγησε
θετικά τις οδηγίες σύνταξης καλών πρακτικών για οικοτουριστικές δραστηριότητες. Από την
Σλοβένικη μεριά επισημάνθηκε ότι στις πεζοπορικές διαδρομές με τη βοήθεια ξεναγού,
απαιτείται μία υπεύθυνη συμπεριφορά τόσο των επισκεπτών όσο και του ξεναγού για να
μην διαταραχτεί η πανίδα.
Το θέμα της αποτελεσματικότητας των πινακίδων αποτροπής που έχουν
τοποθετηθεί στο οδικό δίκτυο και η αξιοπιστία λειτουργίας του μηχανισμού στους κάδους
αποκομιδής αλλά και εάν υπάρχει ένας αποτελεσματικός σχεδιασμός για το άνοιγμα των
κάδων ώστε να εξασφαλίζει ευκολία για τους πολίτες και αδυναμία για την αρκούδα έθεσε
στην παρέμβασή της η κ. Παυλίδου. Τέλος ένα αντίστοιχο πιστοποιητικό προστασίας του
λύγκα εκδίδεται για τις τοπικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, με
καταβολή μίας ετήσιας συνδρομής 20€ η οποία παρέχει ανταποδοτικά οφέλη στις
επιχειρήσεις κυρίως μέσω της προβολής των και της συμμετοχής των στο δίκτυο
προστασίας για το είδος.
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4.3.3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Πρόσκληση
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4.3.4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πρόγραμμα Ημερίδας
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4.3.5
α/α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Λίστα Συμμετεχόντων
Ονομ/μο - Φορέας

1

Ελισσάβετ Παυλίδου (Lever)

2

Γιώργος Μερτζάνης (Καλλιστώ)

3

Σπύρος Ψαρούδας (Καλλιστώ)

4

Κων/νος Παπαγεωργίου (Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών)

5

Γιώργος Πασαγιάννης (Δ/νση Δασών Κοζάνης)

6

Manca Velkavrh University of Ljubljana

7

Jernej Javornik Slovenia Forest Service

8

Μαίρη ΣΤαθοπούλου (Τμήμα Πληροφορικής Κοζάνης)

9

Petra Draskovic ARS NATURAE

10

Andrej Rot Slovenia Forest Service

11

Tomas Berce Slovenia Forest Service

12

Gregor Simcic Slovenia Forest Service

13

Maja Sever Slovenia Forest Service

14

Nina Sivec Novak Slovenia Forest Service

15

Σοφία Γλούφτση (Δ/νση Δασών Φλώρινας)

16

Ιωάννης Ισαάκ (ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ)

17

Ανανίας Χατζησάββας (Δασαρχείο Κοζάνης)

18

Marusa Poje Slovenia Forest Service
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4.3.6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Παρουσιάσεις

1) Ελισσάβετ Παυλίδου – Υπεύθυνη Έργου – LEVER Α.Ε.

128/161

129/161

130/161

131/161

132/161

2) Ελισσάβετ Παυλίδου – Υπεύθυνη Έργου – LEVER Α.Ε.

133/161

134/161

135/161

136/161

3) Jernej Javornik – Slovenia Forest Service, Carnivora Dinarica
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4) Jernel Javornik – Slovenia Forest Service, Carnivora Dinarica
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5) Γιώργος Μερτζάνης – Καλλιστώ

141/161

142/161

143/161

144/161

145/161

146/161

6) Tomaz Berce – Slovenia Forest Service
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7) Jernej Javornik – Slovenia Forest Service, LIFE Lynx
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8) Gregor Simcic – Slovenia Forest Service
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9) Maja Sever – Slovenia Forest Service, LIFE Lynx
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