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Η Ρίκα (από το πιτσιρίκα) είναι η πιο
μικρή αρκουδίτσα που εντοπίστηκε.
Είναι μόλις 2,5 χρονών και ζυγίζει 55
κιλά. Ήταν πολύ ήσυχη και γλυκιά,
γι’ αυτό και η δόση αναισθητικού που
χρησιμοποιήθηκε για να την
τοποθέτηση του ραδιοκολάρου ήταν
πολύ μικρή. Βρέθηκε την άνοιξη του
2007 στην περιοχή της Γόργιανης.
Λόγω ηλικίας, είναι η πιο «ντροπαλή»
στις μετακινήσεις της, καλύπτοντας
μια περιοχή μόλις 5,2 τετ. χλμ.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η ανθρώπινη πίεση, η καταστροφή και υποβάθμιση των βιοτόπων της
άγριας πανίδας την έφερε πιο κοντά με τα οικόσιτα ζώα και τον άνθρωπο
περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Για αυτό το λόγο η εμφάνιση
«καινούριων» ασθενειών στον άνθρωπο και στα οικόσιτα ζώα έχει λάβει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό
συμβαίνει γιατί οι ασθένειες είναι σαν τα “ζιζάνια”, ευδοκιμούν σε διαταραγμένα περιβάλλοντα.
Οφείλουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε ένα υγιές περιβάλλον για την άγρια πανίδα, μελετώντας
καταρχάς τις ασθένειες που παρουσιάζονται και έπειτα ακολουθώντας ένα πρωτόκολλο προστασίας,
ασφάλειας και διατήρησης του πληθυσμού της.
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με προσωπική μου έρευνα δεν έχουν διενεργηθεί νεκροψίες σε Καφέ
Αρκούδες που βρέθηκαν νεκρές, ώστε να καταστούν γνωστά τα νοσήματα που εμφανίζονται στον
εγχώριο πληθυσμό τους. Για το λόγο αυτό οι παθολογοανατομικές αλλοιώσεις που αναφέρω στη
συνέχεια έχουν προέλθει από τη διεθνή βιβλιογραφία. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο μια εργασία έχει
δημοσιευτεί από Έλληνες κτηνιάτρους.
Ελπίζω λοιπόν η εργασία αυτή να αποτελέσει ορμητήριο, για τους κτηνιάτρους που ασχολούνται με
την προστασία και τη διαχείριση των πληθυσμών της καφέ αρκούδας, να ξεκινήσουν τις νεκροτομές
ώστε να προαχθεί η ερευνητική δραστηριότητα και να αποκαλυφθούν οι παθολογικές καταστάσεις
του είδους στη χώρα μας. Αυτό θα βοηθήσει τόσο στην καλύτερη προστασία της Καφέ Αρκούδας,
όσο και στην προσεκτικότερη και ορθότερη προστασία και διαχείριση της υπόλοιπης άγριας πανίδας.
Τέλος θα καθιστά και σημαντική βιβλιογραφία για τη Δημόσια Υγεία, μέσω της καταγραφής των
λοιμωδών νοσημάτων που εμφανίζονται στην άγρια πανίδα, και έτσι της εκάστοτε μεταχείρισης που
αυτά απαιτούν.

Καρδίτσα, Μάιος 2011
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ- ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Επιστημονική Ταξινόμηση
Βασείλιο: Animalia
Φύλλο: Chordata
Τάξη: Mammalia
Υπόταξη: Carnivora
Οικογένεια: Ursidae
Γένος: Ursus
Είδος: U. arctos

Προέλευση:
Οι πρώτες αρκούδες, εμφανίσθηκαν στη γη στα βάθη του Μειόκαινου δηλαδή εδώ και 25-30
εκατομμύρια χρόνια όταν στη νότια Ευρώπη και στη χερσόνησο της Βαλκανικής κυριαρχούσαν
αχανείς στέπες!
Σε αυτή την ασύλληπτη για τα ανθρώπινα δεδομένα χρονική κλίμακα η φυσική εξέλιξη σε
συνδυασμό με τις κοσμογονικές βιοκλιματικές αλλαγές που συνέβησαν στην επιφάνεια του πλανήτη
μας, σφυρηλάτησαν την προσαρμοστικότητα της οικογένειας των αρκούδων (ή "αρκτίδων") όπως
και πολλών άλλων ζωντανών οργανισμών του πλανήτη.
Η αρκούδα Ursus minimus είναι η πρώτη μορφή αρκούδας που έμοιαζε εξωτερικά με τις σημερινές
αρκούδες και εμφανίσθηκε στην Ευρώπη εδώ και 3-8 εκατομμύρια χρόνια. Μελέτες μεταγενέστερων
απολιθωμάτων αναγνωρίζουν τελικά σε μία άλλη νεότερη μορφή, την Ursus etruscus («ετρουσκική
αρκούδα») ηλικίας 2 εκατομμυρίων χρόνων, την πραγματική αφετηρία του γένους των αρκούδων
που σήμερα περιλαμβάνει 8 είδη:
•
•
•
•
•
•
•
•

πολική αρκούδα
καφέ αρκούδα
μαύρη αρκούδα της Αμερικής
μαύρη ασιατική αρκούδα
αρκούδα του μελιού
αρκούδα του ήλιου
διοπτροφόρο αρκούδα των Άνδεων
το πάντα

Σε μια τόσο μεγάλη χρονική κλίμακα οι περιβαλλοντικές διακυμάνσεις είχαν ως αποτέλεσμα την
ενσωμάτωση μίας εκπληκτικής προσαρμοστικότητας στο γενετικό υλικό των αρκούδων.
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Από τα 8 διαφορετικά είδη αρκούδας, τα 2 ζουν σήμερα στα πιο ακραία
περιβάλλοντα του πλανήτη μας : η πολική αρκούδα ( Ursus maritimus ) ζει
βόρεια του πολικού κύκλου και η διοπτροφόρος αρκούδα των Άνδεων ζει σε
τροπικό περιβάλλον.
Οι παγετώνες άφησαν αρχικά πίσω τους αχανείς άδενδρες εκτάσεις και
έντονο κρύο. Η έλλειψη δασών και άρα φυσικού καλύμματος αλλά και η αφθονία ζωικής λείας
(άγρια φυτοφάγα) διαμόρφωσε στα πρώτα είδη αρκούδας μία πιο επιθετική συμπεριφορά σε
συνδυασμό με ένα κατεξοχήν σαρκοφάγο διαιτολόγιο.
Στη συνέχεια η εύκρατη και η ψυχρή ζώνη της παλαιαρκτικής καλύφθηκαν κατά ένα μεγάλο μέρος
από δάση. Η σημερινή καφέ αρκούδα ( Ursus arctos ) προσαρμόστηκε σε αυτές τις καινούργιες
συνθήκες με συγκεκριμένους μηχανισμούς (εξέλιξη διαιτολογίου σε παμφάγο, χειμέριος λήθαργος
κλπ) και βρίσκοντας έτσι πιο εύκολα ευνοϊκό περιβάλλον διαβίωσης με αποτέλεσμα να εξαπλωθεί σε
όλο το βόρειο ημισφαίριο (παλαιαρκτική ζώνη) και τη Β. Αφρική.
Με κέντρο διασποράς την δυτική Κίνα εδώ και 400.000 χρόνια, η πρόγονος της σημερινής καφέ
αρκούδας εξαπλώθηκε στη Β. Αμερική μέσω του Βερίγγιου πορθμού ενώ μέσω του συμπλέγματος
των μεγάλων λιμνών Αράλης-Κασπίας εποίκισε την Ευρώπη εδώ και 200.000 χρόνια περίπου!
(http://www.callisto.gr/arkouda.php)

Η αρκούδα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη:
Στην Ευρώπη οι δύο τελευταίοι αιώνες, στάθηκαν αρκετοί για να μειωθούν κατά 50% οι πληθυσμοί
της και κατά 60% ο βιότοπός της!
Η καφέ αρκούδα εξαφανίστηκε από τη Δανία πριν 5.000 χρόνια περίπου, από τη Μ. Βρετανία τον
10ο αιώνα και από τη Γερμανία, Ελβετία και Αυστρία τους 18ο, 19ο και 20ο αιώνες αντίστοιχα.
Σήμερα, στην Ευρώπη η καφέ αρκούδα ζει σε μικρούς αποκομμένους πληθυσμούς και θεωρείται
πλέον επίσημα είδος υπό εξαφάνιση στην δυτική, κεντρική και νότια Ευρώπη.
Βασικά αίτια γι'αυτή την κρίσιμη κατάσταση, το κυνήγι -που απαγορεύθηκε μόλις πριν 3 δεκαετίες
στην Ελλάδα - και η συνεχιζόμενη καταστροφή του βιότοπου δηλαδή του απαραίτητου φυσικού
χώρου όπου η αρκούδα επιτελεί όλες τις λειτουργίες του βιολογικού της κύκλου.
Η κατάσταση για το μέλλον του είδους στην δυτική και νότια Ευρώπη είναι κρίσιμη : στην Γαλλία
σκοτώθηκε το 2004 από λαθροκυνηγούς η τελευταία θηλυκή αρκούδα στα δυτικά Πυρηναία με
αποτέλεσμα το είδος να θεωρείται πλέον εκλιπόν. Στα Κεντρικά και Ανατολικά Πυρηναία η
συστηματική και μακρόχρονη προσπάθεια για επανεισαγωγή του είδους αντιμετώπισε και
αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, ωστόσο τα τελευταία χρόνια ο πληθυσμός στην περιοχή φαίνεται
να ανακάμπτει αργά αλλά σταθερά. Στην Ισπανία (Αν. Καταβρηγικά όρη) ζουν μόνο 13-20 αρκούδες
ενώ στην Β. Ιταλία και συγκεκριμένα στην περιοχή του Trentino (Δολομιτικές Άλπεις) έχει ξεκινήσει
εδώ και περίπου 10 χρόνια ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο την επανεισαγωγή και
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διάσωση του είδους. Σήμερα οι αρκούδες έχουν φτάσει τις 25 και οι
προοπτικές ανάκαμψης του πληθυσμού αρκούδας στο Trentino είναι
ενθαρρυντικές.
Στην Ελλάδα και σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από τρία κοινοτικά
Προγράμματα LIFE "ΑΡΚΤΟΣ" (α' κ& β' φάσεις) (1994-1999) και LIFE
"Γράμμος-Ροδόπη» (2000-2002) για τη διατήρηση της αρκούδας στην χώρα μας, αλλά και το
πρόγραμμα συστηματικής παρακολούθησης του πληθυσμού στην Ανατολική Πίνδο (2003-2008) με
αφορμή την κατασκευή
τ ης Εγνατίας Οδού, το ελάχιστο μέγεθος του πληθυσμού
υπολογίσθηκε σε 190-260 ζώα περίπου, με τάσεις ανάκαμψης σε ορισμένες περιοχές της Πίνδου. Η
γεωγραφική κατανομή της αρκούδας καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της οροσειράς της Πίνδου με τα
παρακλάδια της καθώς και την οροσειρά της Ροδόπης σε μια συνολική έκταση περίπου 13.500 τετ.
χλμ. (δηλ. ~ το 10% της επικράτειας) Οι δύο πυρήνες κατανομής δεν επικοινωνούν γεωγραφικά
μεταξύ τους. Η χώρα μας φιλοξενεί το 50% του πληθυσμού καφέ αρκούδας στη δυτική
και νότια Ευρώπη.
Την τελευταία δεκαπενταετία 1995-2010 παρατηρούνται συστηματικά περιπτώσεις επανεμφάνισης
(ή επαν-αποίκησης) της αρκούδας σε περιοχές όπου είχε εξαφανιστεί εδώ και δεκαετίες και ειδικά
στον ορεινό άξονα της Νότιας Πίνδου αλλά και σε άλλους ορεινούς όγκους όπως: Βόρας, Πάϊκο,
Βέρμιο, Ανατ. Χάσια, Κάτω Όλυμπος. Για ένα μεγάλο θηλαστικό όπως η αρκούδα, η επαναποίκηση
περιοχών, θεωρείται φαινόμενο απόλυτα φυσιολογικό που εξελίσσεται αργά και έχει
επιστημονική βάση και εξήγηση. Προκύπτει μέσω του «μηχανισμού» της γεωγραφικής διασποράς
(dispersal ) και μπορεί να συνδέεται άμεσα και με τις ακόλουθες συνθήκες:
•
•
•

μία πληθυσμιακή ανάκαμψη του είδους που μπορεί να συμβαίνει και σε τοπική κλίμακα
τις οικολογικές απαιτήσεις ( ecological requirements ) του είδους: η μεγάλη κινητικότητα καθώς και οι
αυξημένες απαιτήσεις της σε ζωτικό χώρο και τροφή.
τη γεωγραφική σύνδεση κατάλληλων συνθηκών βιότοπου (συνεχόμενο και έντονο ανάγλυφο σε
συνδυασμό με σχετικά συμπαγή δασοκάλυψη υψηλά τροφικά διαθέσιμα κλπ) που ευνοούν τη
διασπορά.

Πέραν όμως από την αισιόδοξη πλευρά του ζητήματος υπάρχει και η άλλη πλευρά που δυστυχώς
από ότι φαίνεται δεν ευνοεί πολύ αφενός την επαν-εγκατάσταση της αρκούδας στις «νέες» περιοχές
και αφετέρου την επιβίωση του είδους σε περιοχές μόνιμης παρουσίας της. Αν και υπό απόλυτο
καθεστώς προστασίας στην Ελλάδα από το 1969, αν και είδος προτεραιότητας σύμφωνα με την
Κοινοτική νομοθεσία (Κ.Ο. 92/43 «Περί Οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας») , η αρκούδα
απειλείται από το παράνομο κυνήγι και τα δηλητηριασμένα δολώματα. Συστηματικά στοιχεία για την
περίοδο 1994-2007 δείχνουν ότι οι πληθυσμοί καφέ αρκούδας στη χώρα μας επιβαρύνονται κατά
μέσο όρο ετησίως με απώλειες της τάξης του 8% του ελάχιστου πληθυσμού!
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(http://www.callisto.gr/arkouda.php)

Η κατάσταση είναι ανησυχητική αν συγκριθεί με το ανώτατο "επιτρεπτό" όριο επιβάρυνσης ενός
φυσικού πληθυσμού αρκούδας που είναι 4%.
Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι μόνο στο διάστημα (1998-2010) έχουν καταγραφεί είκοσι
πέντε (25) περιστατικά θανάτωσης αρκούδων σε τροχαία δυστυχήματα στους κύριους οδικούς
άξονες της βορειοδυτικής Ελλάδας (10 μόνο το 2009)! Αυτό αποδεικνύει πόσο μεγάλο πρόβλημα
θνητότητας αποτελούν για την πανίδα οι μεγάλοι οδικοί άξονες ταχείας κυκλοφορίας πέραν του
προβλήματος της κατάτμησης των βιοτόπων που προκαλούν.
(http://www.callisto.gr/arkouda.php)

Τα βιολογικά Χαρακτηριστικά της αρκούδας:
Η αρκούδα έχει εξαιρετικά ανεπτυγμένη ακοή και όσφρηση και λιγότερο καλή όραση : βλέπει αρκετά
καλά σε απόσταση 80 μέτρων αλλά δεν είναι ικανή να διακρίνει άνθρωπο στα 300 μέτρα .
Το ύψος ενός ενήλικου ζώου στον τράχηλο μπορεί να φθάσει τα 1,10 μ ενώ το συνολικό μήκος από
την άκρη της μουσούδας ως την πολύ μικρή ουρά κυμαίνεται από 1,70 - 2,20 μ.
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Τα στοιχεία από ένα δείγμα 28 αρκούδων στην Ελλάδα στις οποίες έχει
τοποθετηθεί ραδιοπομπός για ερευνητικούς σκοπούς δείχνουν ότι το ενήλικο
θηλυκό ζυγίζει κατά μέσο όρο 106 κιλά (από 70 έως 148 κιλά μέγιστο) ενώ
ενήλικο αρσενικό είναι συνήθως πιο μεγαλόσωμο και το βάρος του
κυμαίνεται από 110 έως 280 κιλά (μέσος όρος 195 κιλά).

το

Οι πιο μεγαλόσωμες αρκούδες του πλανήτη είναι η γιγαντιαία καφέ αρκούδα των νησιών Kodiak
στην Αλάσκα και η πολική αρκούδα: το βάρος τους μπορεί να φθάσει αλλά και να ξεπεράσει τα 750
κιλά .
Το βάρος της αρκούδας δεν είναι ποτέ σταθερό. Το φθινόπωρο γίνεται μέγιστο εφόσον το ζώο έχει
αποθηκεύσει μεγάλες ποσότητες λίπους για να καλύψει τις ανάγκες του κατά την περίοδο του
χειμέριου λήθαργου ενώ την άνοιξη έχει το ελάχιστο μίας και όλο το λίπος έχει καταναλωθεί κατά
την διάρκεια του χειμέριου λήθαργου.
Μία ιδιομορφία στη διάπλαση της αρκούδας είναι ότι βαδίζει πατώντας με όλο το πέλμα ειδικά στα
πίσω πόδια (πελματοβάμων). Αυτό της δίνει τη δυνατότητα να σταθεί όρθια στα δύο πόδια. Η
στάση αυτή, που συχνά παρεξηγείται ως επιθετική, τη βοηθά στην πιο προσεκτική ανίχνευση του
γύρω χώρου και παρατηρείται πιο συχνά στα θηλυκά όταν έχουν μικρά λόγω συνεχούς εγρήγορσης
που συνδέεται με ένα πολύ ανεπτυγμένο μητρικό ένστικτο.
Η αρκούδα είναι πλαγιοβαδιστική, δηλ. μετακινεί τα δύο πόδια της ίδιας πλευράς σε κάθε βήμα,
γεγονός που την κάνει να φαίνεται αργή και αδέξια. Στη πραγματικότητα όμως είναι πολύ ευέλικτη
ενώ σε γρήγορες και ξαφνικές επιταχύνσεις μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα μέχρι και 60 χλμ την
ώρα! Έχει επίσης ιδιαίτερες δεξιότητες αναρρίχησης. Σε αυτό βοηθούν η μεγάλη μυϊκή της δύναμη
και τα πολύ ανεπτυγμένα και δυνατά νύχια της.
Η αρκούδα ζει γύρω στα 20 με 25 χρόνια. Ζώο με εξαιρετική ευφυΐα, θεωρείται το πιο έξυπνο
θηλαστικό μετά τα πρωτεύοντα (τους πιθήκους), τον ελέφαντα και τα δελφίνια! Έχει πολύ καλή
μνήμη, ικανότητα προγραμματισμού και σύνεση.
(http://www.callisto.gr/arkouda.php)

Αναπαραγωγή:
Η εποχή του ζευγαρώματος (από μέσα Μαΐου μέχρι μέσα Ιουλίου) είναι η μόνη κοινωνική φάση στη
συμπεριφορά της αρκούδας καθώς τα ενήλικα ζώα ψάχνουν για το ταίρι τους. Τη περίοδο αυτή τα
αρσενικά είναι ικανά να διανύσουν πολύ μεγάλες αποστάσεις (της τάξης των δεκάδων έως και
εκατοντάδων χιλιομέτρων) σε αναζήτηση θηλυκής συντρόφου σε οίστρο.
Η συμπεριφορά αυτή εξηγείται από την εξαιρετική πτητικότητα των οιστρογόνων ουσιών
(φερόμενες) του θηλυκού καθώς και από την εξαιρετικά ανεπτυγμένη όσφρηση του ζώου.
Αν και η γονιμοποίηση του ωαρίου γίνεται την εποχή του ζευγαρώματος (δηλ. Μάιο με Ιούλιο) η
πραγματική ανάπτυξη του εμβρύου δηλ. η πραγματική εγκυμοσύνη αρχίζει προς τα τέλη του
φθινοπώρου δηλ. 5 μήνες αργότερα!
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Επιστημονικές έρευνες έδειξαν ότι το γονιμοποιημένο ωάριο πέφτει σε
λανθάνουσα κατάσταση.
Η αναβολή της πραγματικής εγκυμοσύνης αποτελεί έναν από τους
αξιοθαύμαστους μηχανισμούς προσαρμογής της αρκούδας στις συνθήκες
του
φυσικού περιβάλλοντος. Η εγκυμοσύνη καθυστερεί τόσο ώστε το θηλυκό να
προλάβει πρώτα να συσσωρεύσει αρκετό λίπος μέσω της τροφής έτσι ώστε να μπορεί να θρέψει τον
εαυτό της, τα αναπτυσσόμενα έμβρυα αλλά και τα πολύ ευάλωτα νεογνά που θα γεννηθούν στο
καταχείμωνο μέσα στη φωλιά.
Σε περίπτωση που η ποσότητα ή ποιότητα φυσικής τροφής του δάσους δεν είναι ικανοποιητική,
φαινόμενο αρκετά συχνό, τότε το έμβρυο αποβάλλεται και η εγκυμοσύνη διακόπτεται. Ένα θηλυκό
είναι ικανό να αναπαραχθεί από την ηλικία των 4-5 ετών και η συνολική περίοδος γονιμότητάς του
δεν ξεπερνά τα 15-20 χρόνια.
Οι πιθανότητες θανάτου των νεογνών από φυσικά αίτια κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής τους είναι
πολύ μεγάλες (φτάνουν το 50%) . Εάν προστεθεί σε αυτό και ένα 25% θνησιμότητας που
αποδίδεται σε ανθρωπογενή αίτια τότε βάσει όλων των παραπάνω στοιχείων εύκολα συμπεραίνουμε
ότι ο αριθμός των αρκούδων που ενηλικιώνονται είναι πολύ μικρός και ότι η αύξηση του πληθυσμού
τελικά δεν είναι καθόλου εύκολη.
Η αρκούδα γεννάει στα μέσα του χειμώνα σε αντίθεση με όλα τα άλλα ανώτερα θηλαστικά. Η φωλιά
της ετοιμόγεννης θηλυκής αρκούδας είναι ιδιαίτερα προφυλαγμένη και ειδικά διαμορφωμένη με ένα
άνετο στρώμα από φύλλα, κλαδιά, ξερά χόρτα και μούσκλια που λειτουργούν ως τέλεια μονωτικά.
Συνήθως η στενή είσοδος της φωλιάς σφραγίζεται με χιόνι και στο εσωτερικό της επικρατεί ένα
μικροκλίμα. Η ζεστή αγκαλιά του θηλυκού και ολόκληρη η φωλιά λειτουργούν σαν θερμοκοιτίδα για
τα νεογνά που ζυγίζουν μόλις 350- 400 γραμμάρια και είναι τυφλά και χωρίς τρίχωμα!
Πολύ συχνά η ίδια φωλιά με λίγες μόνον επισκευές χρησιμοποιείται από ολόκληρες γενιές θηλυκών
από μάνα σε κόρη. Η ανάπτυξη των νεογνών είναι ταχύτατη και αυτό χάρις στην πολύ υψηλή
θρεπτική αξία του μητρικού γάλακτος. Μέχρι τα πρώτα τους γενέθλια το βάρος των μικρών μπορεί
να έχει πολλαπλασιαστεί έως και 50 φορές!
Τα αρκουδάκια μένουν κοντά στη μητέρα τους για 1,5-2 χρόνια. Το θηλυκό αναλαμβάνει
εξολοκλήρου την ανατροφή τους. Το αρσενικό δεν μετέχει καθόλου στο μεγάλωμα των μικρών,
αντίθετα μπορεί να φανεί και επικίνδυνο σκοτώνοντάς τα μερικές φορές! Τα μικρά είναι ικανά να
ακολουθήσουν την μητέρα τους στο δάσος την πρώτη κιόλας άνοιξη, δηλ. 3-4 μήνες μετά την
γέννα, και θα μάθουν από αυτήν όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς επιβίωσης: πώς να
αναγνωρίζουν την τροφή τους, πώς να την αναζητούν και να την εντοπίζουν, πώς να την αξιοποιούν
με τον πιο "αποδοτικό" τρόπο.
Η φάση εκμάθησης των νεογνών κοντά στην μητέρα είναι ζωτικής και καθοριστικής σημασίας για
την μετέπειτα φάση ανεξαρτητοποίησης των μικρών. Σε περίπτωση που διαταραχθεί και διακοπεί
(με φόνο της μητέρας από λαθροκυνηγούς ή άλλα ανθρωπογενή αίτια) ειδικά κατά τον πρώτο χρόνο
εκμάθησης, είναι πολύ πιθανόν τα μικρά να μην επιβιώσουν.
Έρευνες στην περιοχή της Ροδόπης με την μέθοδο της τηλεμετρίας και την παρακολούθηση μιας
θηλυκής αρκούδας με τα δύο μικρά της επί δύο χρόνια (2000-2002) , έδειξαν ότι το θηλυκό όταν
ήταν με τα μικρά του διένυσε πολλαπλάσιες αποστάσεις και χρειάστηκε τριπλάσιο ζωτικό χώρο από
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ότι όταν βρέθηκε μόνο του στη συνέχεια. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης
μάλιστα το ένα από τα δύο μικρά χάθηκε, ενώ σε περιόδους έντονης και
διάχυτης κυνηγετικής δραστηριότητας στην περιοχή, θήρας τα στοιχεία
τηλεμετρίας έδειξαν ότι το θηλυκό με το άλλο μικρό έκαναν συστηματικές
μετακινήσεις για να αποφύγουν την όχληση από το κυνήγι.
Διαπιστώνουμε λοιπόν στην περίπτωση της αρκούδας πόσο επισφαλής είναι η διαιώνιση του είδους
αν λάβουμε υπόψη όλους τους «ευαίσθητους» παράγοντες που καθορίζουν την φάση της
αναπαραγωγής αλλά και της ανατροφής και "εκπαίδευσης" των μικρών.
(http://www.callisto.gr/arkouda.php)

Χειμέριος λήθαργος:
Ο χειμέριος λήθαργος είναι ένας άλλος μηχανισμός προσαρμογής της αρκούδας στις αντίξοες
συνθήκες του χειμώνα. Η ακούσια επιβράδυνση του μεταβολισμού λόγω κατάστασης λήθαργου
ελαττώνει τις καύσεις και μειώνει τις τροφικές ανάγκες της αρκούδας. Παράλληλα, το ισοθερμικό
μικροπεριβάλλον της φωλιάς βοηθάει στην θερμορύθμιση μειώνοντας στο ελάχιστο τις απώλειες
θερμότητας του σώματος του ζώου. Ο χειμέριος λήθαργος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και
πιο αξιοθαύμαστες φάσεις του βιολογικού της κύκλου και διαφέρει ουσιαστικά από την γνωστή
χειμερία νάρκη που χαρακτηρίζει άλλα είδη θηλαστικών (όπως τον σκαντζόχοιρο, τον μυωξό, τον
σπερμόφιλο κλπ).
Οι βασικότερες διαφορές είναι:
Κατά την χειμέρια νάρκη : η θερμοκρασία του σώματος του ζώου πλησιάζει την θερμοκρασία
περιβάλλοντος (σχεδόν στους 0 β. Κελσίου).
Η καρδιακοί παλμοί και ο αναπνευστικός ρυθμός ελαττώνονται δραματικά. Στη περίπτωση του
σπερμόφιλου π.χ. οι παλμοί περνούν από 350/λεπτό σε 3-4/λεπτό κατά τη χειμέρια νάρκη
(ελάττωση κατά 95%).Το ζώο ξυπνά κατά διαστήματα για να αποβάλλει (ούρα και κόπρανα).
Κατά τον χειμέριο λήθαργο : η θερμοκρασία του σώματος της αρκούδας ελαττώνεται κατά 1-2
βαθμούς περίπου σε σχέση με την κανονική (38 β. Κελσίου).
Οι καρδιακοί παλμοί και ο αναπνευστικός ρυθμός δεν ελαττώνονται δραματικά. Από 52
παλμούς/λεπτό περνούν στους 24/λεπτό σε κατάσταση λήθαργου (δηλ. ελάττωση κατά 43%).Το
επίπεδο εγρήγορσης είναι υψηλότερο απ' ότι στην προηγούμενη κατηγορία, γι' αυτό και η αρκούδα
ξυπνάει πολύ εύκολα όταν ενοχληθεί στη φωλιά της. Εδώ βρίσκεται και η μεγαλύτερη ευαισθησία
της αρκούδας διότι:
•
•
•

δύσκολα ξαναπέφτει σε λήθαργο
στη χειμερινή περιπλάνησή της δύσκολα ξαναβρίσκει τροφή με αποτέλεσμα να καταναλώνει νωρίτερα
το αποθηκευμένο λίπος της
να γίνεται πιο δύσκολη η επιβίωσή της την άνοιξη που υπάρχει λιγοστή φυσική τροφή.
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Οι πρώτες χιονοπτώσεις και οι χαμηλές θερμοκρασίες είναι τα καθοριστικά
εξωτερικά ερεθίσματα που ωθούν την αρκούδα στην αναζήτηση της
χειμερινής φωλιάς. Ωστόσο έχουν παρατηρηθεί στα μέσα του χειμώνα
περιπτώσεις επαναδραστηριοποίησης της αρκούδας (κυρίως ενήλικων
ατόμων) είτε λόγω ενόχλησης από το κυνήγι είτε λόγω παροδικής επιρροής
ευμενών καιρικών συνθηκών. Είναι πάντως βέβαιο ότι φωλιάζουν και ακινητοποιούνται πλήρως τα
ετοιμόγεννα θηλυκά.
Σε αιχμαλωσία τα περισσότερα εύκρατα είδη αποθηκεύουν λίπος το φθινόπωρο, αλλά τα ζώα
παραμένουν ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η πρόσληψη φαγητού και η γενικότερή τους
δραστηριότητα μειώνεται όμως κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Πολλοί Κτηνίατροι αποφεύγουν να
χορηγούν στις αρκούδες ενδομυϊκές ενέσεις στ πίσω μέρος του σώματος, ειδικά το φθινόπωρο και
το χειμώνα, σε μια προσπάθεια να αποφύγουν το παχύ υποδόριο λίπος.

Κατά το χειμέριο λήθαργο η αρκούδα δεν καταναλώνει ούτε τροφή ούτε νερό και δεν αποβάλλει ούτε ούρα
ούτε κόπρανα! Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι πολικές αρκούδες οι οποίες είναι ενεργές καθ’ όλη τη
διάρκεια του χειμώνα αν και οι έγκυες θηλυκές παραμένουν μέσα στη φωλιά.
Το τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό έχει προσελκύσει το επιστημονικό και ιατρικό ενδιαφέρον καθότι η
αρκούδα είναι το μόνο ζώο που λειτουργεί σε «κλειστό κύκλωμα» κατά την φάση αυτή, κατορθώνοντας με
κάποιους μηχανισμούς, που αποδίδονται μάλλον σε ορμονικούς παράγοντες, να ανακυκλώνει τα τοξικά
απόβλητα του οργανισμού της μετατρέποντάς τα εκ νέου σε απλούστερες ενώσεις και θρεπτικές ουσίες χωρίς
κανένα σύμπτωμα τοξαιμίας! Δηλαδή η ουρία υδρολύεται και το άζωτο μεταποιείται σε αμινοξέα, τα

οποία λαμβάνουν μέρος σε πρωτεϊνοσύνθεση η οποία λαμβάνει χώρα με πολύ αυξημένο ρυθμό. Σαν
αποτέλεσμα, η ουρία του αίματος δεν αυξάνεται παρόλη την έλλειψη ούρησης. Κατά τη διάρκεια του
φθινόπωρου και του χειμώνα η αναλογία ουρίας- κρεατινίνης στον ορό πέφτει από 25 στο 10. Αυτές
οι αλλαγές συμβαίνουν ανεξαρτήτως γένους, ή αναπαραγωγικού σταδίου. Αξιοσημείωτο είναι ότι, οι
θηλυκές αρκούδες βρίσκονται σε εγκυμοσύνη, γεννούν και θηλάζουν κατά τη διάρκεια της χειμέριας
νάρκης. Η πλειοψηφία της ενέργειας για να υποστηρίξουν αυτές τις δραστηριότητες απορρέει από
τα αποθέματα λίπους που υπάρχουν στον οργανισμό τους. Οι αποθήκες λίπους κινητοποιούνται, και
μη εστεροποιημένα λιπαρά οξέα χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγικές ανάγκες και επιβίωση.

Η διάρκεια του χειμερίου λήθαργου επηρεάζεται άμεσα από τις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις της
ατμόσφαιρας και είναι αντιστρόφως ανάλογη προς το γεωγραφικό πλάτος κατανομής του είδους.
Έτσι, στα βόρεια κλίματα με τους δριμείς χειμώνες είναι παρατεταμένη (6 μήνες για τους
πληθυσμούς της Σκανδιναβίας), ενώ νοτιότερα όπου επικρατούν πιο ήπιοι χειμώνες είναι μικρότερης
διάρκειας (2-3 μήνες για τους πληθυσμούς της νότιας Ευρώπης).
Στην Ελλάδα υπολογίστηκε (με την μέθοδο της τηλεμετρίας) ότι η μέση διάρκεια του χειμέριου
ύπνου ήταν 84 ημέρες . Ωστόσο η διάρκεια του χειμέριου ύπνου δεν ισχύει εξίσου για όλες τις
αρκούδες.
(http://www.callisto.gr/arkouda.php)
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Τροφικές συνήθειες :
ένας εκλεκτικός "οπορτουνιστής"
Η αρκούδα είναι ζώο παμφάγο με προτίμηση στις τροφές φυτικής προέλευσης (κατά 85%) και έχει
ανάγκη από μεγάλες ποσότητες τροφής για να συντηρήσει τον σωματικό της όγκο και τη δύναμή
της.
Τρέφεται με όλων των ειδών τους διαθέσιμους καρπούς του δάσους: βατόμουρα, κορόμηλα,
κεράσια, μήλα, αχλάδια, σμέουρα, καρπούς σορβιάς, καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς, αγριοφράουλες,
βελανίδια, καρπούς οξιάς, αλλά και βολβούς, ρίζες, και χόρτα. Συμπληρώνει το διαιτολόγιό της με
μέλι, μικρά και μεγάλα θηλαστικά, έντομα (κυρίως μυρμήγκια) και χελώνες.
Η δυσκολότερη περίοδος για την αρκούδα είναι ή άνοιξη όταν επανέρχεται από τον χειμέριο
λήθαργο έχοντας χάσει το 30% του βάρους της. Την άνοιξη οι καρποί του δάσους είναι ανύπαρκτοι
καθώς δεν έχει αρχίσει ακόμη η καρποφορία οπωροφόρων δένδρων και θάμνων. Έτσι η αρκούδα για
να αναπληρώσει αναζητά άλλες συμπληρωματικές τροφικές πηγές που είναι διαθέσιμες και θρεπτικές
εκείνη την εποχή όπως : χόρτα, βολβούς, ρίζες, μυρμήγκια κλπ . Την εποχή αυτή αρχίζουν και οι
πρώτες επισκέψεις σε μελισσοκομικές μονάδες και κοπάδια. Πολύ ευνοϊκές συνθήκες τροφής για την
αρκούδα αποτελούν επίσης και οι μικρές καλλιέργειες δημητριακών (σιτάρι, καλαμπόκι), ψυχανθών
(τριφύλλι) καθώς και οπωροφόρων (συστηματικές ή όχι). Η διάταξη των παραπάνω σε γειτνίαση με
το δάσος αποτελούν τον ιδανικότερο συνδυασμό τροφής και κάλυψης για την αρκούδα στην Πίνδο.
Πολλές φορές την άνοιξη, εκτός από άφθονα χόρτα και βολβούς η αρκούδα τρώει και καρπούς της
προηγούμενης χρονιάς (όπως αγριόμηλα, άγρια αχλάδια, καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς, βελανίδια
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κλπ) που έχουν διατηρηθεί από τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα,
βρίσκοντας έτσι ένα σωτήριο τροφικό υποκατάστατο.
Το φθινόπωρο είναι σίγουρα η εποχή που η αρκούδα «αφιερώνει» τον
περισσότερο χρόνο στην αναζήτηση και κατανάλωση τροφής. Είναι η
λεγόμενη φάση της «υπερφαγίας» Δύο είναι οι βασικοί λόγοι :
α. η αφθονία και η μεγάλη ποικιλία των φθινοπωρινών καρπών του δάσους και β. η ανάγκη
δημιουργίας αποθεμάτων λίπους για την επερχόμενη περίοδο του χειμέριου λήθαργου, οπότε η
αρκούδα δεν τρέφεται.
Οι πιο κατάλληλοι καρποί για την δημιουργία αποθεμάτων λίπους είναι τα βελανίδια και οι καρποί της
οξιάς. Η αφθονία τους ακολουθεί τριετείς ή τετραετείς κύκλους.
Χάρη στην πολύ ανεπτυγμένη αίσθηση της όσφρησης η αρκούδα είναι ικανή να εντοπίζει τους
καρπούς του δάσους στο πιο θρεπτικό στάδιο ωρίμανσής τους. Είναι γνωστό ότι οι ώριμοι καρποί
εκπέμπουν κάποιες χαρακτηριστικές μυρωδιές που μόνο η πολύ ανεπτυγμένη όσφρηση ορισμένων
ζώων είναι ικανή να τις εντοπίσει.
Τα αποτελέσματα από την μελέτη και ανάλυση των τροφικών συνηθειών της αρκούδας (ανάλυση
1.500 περιττωμάτων) έδειξαν ότι το διαιτολόγιο της αρκούδας στην Ελλάδα συνθέτουν όχι λιγότερα
από 67 είδη φυτικών και ζωικών οργανισμών.
Αυτό δείχνει μία αξιοσημείωτη τροφική ευελιξία και αποτελεί έναν επίσης σημαντικό μηχανισμό
προσαρμογής της αρκούδας, στις συνθήκες του περιβάλλοντος που καθορίζουν τη διαθεσιμότητα
των τροφικών πηγών.
Μία άλλη ενδιαφέρουσα πλευρά στην τροφική συμπεριφορά της αρκούδας είναι ότι με τη σύσταση
του διαιτολογίου και την κινητικότητα που την χαρακτηρίζουν, η αρκούδα λειτουργεί ακούσια σαν
φυσικός μεταφορέας-σπορέας φυτικών ειδών, μέσω των περιττωμάτων της, επηρεάζοντας έτσι την
σύσταση της δασικής βλάστησης. Η φυτρωτικότητα των σπόρων από τους καρπούς που
καταναλώνει η αρκούδα ενεργοποιείται με την διέλευσή τους από το πεπτικό σύστημα της
αρκούδας.
Με άλλα λόγια η αρκούδα συμβάλλει έμμεσα στην ανάπτυξη θάμνων και μικρών δένδρων.
Αποτέλεσμα είναι να πυκνώνει η χαμηλή βλάστηση του δάσους και έτσι από την αυξημένη
πυκνότητα φυτών και ριζών να συγκρατείται καλύτερα το δασικό χώμα και το νερό της βροχής.
(http://www.callisto.gr/arkouda.php)
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Η Κατερίνα εντοπίσθηκε κοντά σε έναν παραπόταμο του Βενέτικου: τον Σταυροπόταμο. Είναι 5 ετών και
ζυγίζει 91 κιλά. Έχει διασχίσει ελάχιστες φορές την περιοχή όπου κατασκευάζεται η Εγνατία οδός και
προτιμά τις πιο ήσυχες γωνιές του δάσους. Η κτηνίατρος της «Καλλιστώ» ελέγχει τους χτύπους της
καρδιάς της λίγο πριν ξυπνήσει.
(http://www.callisto.gr/photos.php)

Απειλές:
Οι κυριότεροι κίνδυνοι για την αρκούδα είναι
1. Ο φόνος από τον άνθρωπο
2. η καταστροφή και υποβάθμιση των βιοτόπων της (αλόγιστη και παράνομη υλοτομία,

πυρκαγιές, αλόγιστη διάνοιξη δασικών δρόμων)
3. η απομόνωση των βιοτόπων σε μικρή και μεγάλη κλίμακα (αλόγιστη διάνοιξη δασικών
δρόμων και χωρίς σχεδιασμό και έλεγχο τεχνικά έργα όπως φράγματα, μεγάλοι
αυτοκινητόδρομοι)
4. η διακοπή του χειμέριου ύπνου λόγω όχλησης. Ο χειμέριος ύπνος είναι μια διαδικασία
συνεχής η οποία μάλιστα αν διακοπεί, δύσκολα ξαναρχίζει, γεγονός που δυσκολεύει την
προσπάθεια επιβίωσης κατά τη δύσκολη λόγω έλλειψης τροφής, χειμερινή περίοδο. Επιπλέον,
η επιβίωση των νεογνών επιτυγχάνεται μόνο αν η μητέρα δεν απομακρυνθεί από τη φωλιά.
5. η έλλειψη γνώσης και πληροφόρησης για τα παραπάνω προβλήματα, με αποτέλεσμα την
έλλειψη κρατικής ενεργοποίησης καθώς και δραστηριοποίησης των πολιτών.

Κατσαφάδου Αγγελική
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Οι κυριότερες αιτίες θανάτου της Καφέ αρκούδας σύμφωνα με μια έρευνα
που
διεξήχθη στη Σουηδία καταδεικνύει ως συχνότερη αιτία φυσικού θανάτου
τους σοβαρούς τραυματισμούς από διαμάχες με άλλες αρκούδες (16
αρκούδες, 16% από τις συνολικό αριθμό, αναλυτικά δεδομένα φαίνονται
στον παρακάτω πίνακα). Όλες εκτός από μία αυτές οι περιπτώσεις ήταν νεαρές αρκούδες, σύμφωνα
με τις παρατηρήσεις από τα λημέρια τους, και έτσι κατατάσσονται ως βρεφοκτονία. 9 από αυτές τις
αρκούδες ήταν κάτω του 1 έτους, και 6 ήταν 1-2 ετών. Οχτώ ήταν θηλυκές, και επτά ήταν
αρσενικές. Μία ήταν μια ενήλικη θηλυκή που σε αυτή την περίπτωση ο αρσενικός σκότωσε αυτή
μαζί με το νεογέννητο. Τροχαία ατυχήματα ήταν αιτία θανάτου για πέντε αρκούδες (5%). Τρεις
αρκούδες (3%), όλες νεότερες από ενός έτους πέθαναν από ασιτία.
Οι περισσότερες Κτηνιατροδικαστικές υποθέσεις περιλάμβαναν αρκούδες σκοτωμένες από κυνηγούς
που βρίσκονταν σε αυτοάμυνα κατά τη διάρκεια κυνηγιού ελαφιών. Επτά αρκούδες σκοτώθηκαν με
ειδική άδεια, επειδή εμφανίζονταν επανειλημμένως σε χωριά και/ή έτρωγαν από κάδους
σκουπιδιών.
(http://www.callisto.gr/arkouda.php)
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΝΕΚΡΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ο Κουταλιανός είναι 17 χρονών.

(http://www.callisto.gr/photos.php)

a. Γενική εξωτερική εξέταση

Κατσαφάδου Αγγελική
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Μετρήσεις:
•
•

Σωματικού βάρους αρκούδας
Συνολικού σωματικού μήκους,
μήκους ουράς, μήκος οπίσθιου
άκρου (με και χωρίς το νύχι) και μήκος αυτιού πρέπει να καταμετρηθούν.

Εξέταση εξωτερικών γεννητικών οργάνων
•

Δείκτες θρεπτικής κατάστασης:
o

o
o

Απίσχναση: Εύκολα ψηλαφιούνται τα ισχία, οι ωμοπλάτες, η σπονδυλική στήλη και οι πλευρές. Η
αρκούδα δεν φαίνεται κλινικά υγιής, αλλά προσομοιάζει με σκελετό που το δέρμα είναι τεντωμένο
πάνω του.
Καλή κατάσταση: Παρατηρείται αδύνατη αλλά υγιής. Τα οστά των ισχίων, οι ωμοπλάτες, η
σπονδυλική στήλη και οι πλευρές είναι ψηλαφητές αλλά όχι προεξέχοντες.
Πολύ καλή κατάσταση: Η αρκούδα φαίνεται υγιής και όχι πολύ παχιά, δύσκολα ψηλαφιούνται τα
ισχία, οι ωμοπλάτες, η σπονδυλική στήλη και οι πλευρές.
o Άριστη κατάσταση: Η αρκούδα φαίνεται εξαιρετικά παχιά και υγιής, και τα οστά των ισχίων,
της ωμοπλάτης, της σπονδυλικής στήλης και των πλευρών δεν μπορούν να ψηλαφηθούν.

Το Σωματικό βάρος μειώνεται κατά τη διάρκεια της χειμερίας νάρκης, κάποιες άγριες αρκούδες λιμοκτονούν
μετά την περίοδο του χειμέριου ύπνου.

Έλεγχος για πληγές κλπ.

Κεφαλή και τράχηλος

b.
Μάτια:
•
•

Ελαφρά βυθισμένοι οφθαλμικοί βολβοί μπορεί να υποδεικνύουν αφυδάτωση.
Έλεγχος για οφθαλμικές αλλοιώσεις:
o Οφθαλμικά νηματώδη
o Μια υπέρχρωμη ουλή στο χοριοειδή χιτώνα της περιοχής του ταπητίου του αριστερου ματιού
συμβατή με επουλωμένο κοκκίωμα της περιοχής παρατηρήθηκε σε αρκούδα με βλαστομύκωση

Κατσαφάδου Αγγελική
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o
o

o

Προσωρινή μονόπλευρη θολερότητα του κερατοειδούς χιτώνα
παρατηρήθηκε σε λοίμωξη από canine adenovirus 1.
Οφθαλμικά νεοπλάσματα έχουν αναφερθεί συμπεριλαμβανομένων:
πλακώδες καρκίνωμα, μελάνωμα των βλεφάρων και μυξομάτωση
του μεσοβλεφάριου επιπεφυκότα.
Μια περίπτωση από εισβολή χόρτου στον κερατοειδή χιτώνα
νεογέννητου έχει αναφερθεί.

Αυτιά
•

Αλλοιώσεις που συνδέονται με δαγκώματα από έντομα στα πτερύγια των αυτιών έχουν αναφερθεί.

Στόμα, μυκτήρες, τράχηλος
•

•

Έλεγχος της κατάστασης της γλώσσας, των δοντιών, των ούλων, των προσφύσεων των δοντιών και
επίσης των σιαλογόνων αδένων, του λάρυγγα, της τραχείας, του θυρεοειδούς αδένα, του θύμου και
των λεμφαδένων.
Έλεγχος της στοματικής κοιλότητας των νεογέννητων για ενδείξεις μόλυνσης από Candida

Κρανίο, ρινικές κοιλότητες
•
•

Έλεγχος για ανωμαλίες στο κρανίο και στα οστά του προσώπου οι οποίες έχουν εμφανιστεί σε
κρετινισμό, υδροκέφαλο, και σε σοβαρό ραχιτισμό.
Ο εγκέφαλος, υπόφυση και μήνιγγες, οι ρινικές κοιλότητες, και οι παραρρινικοί κόλποι πρέπει να
εξεταστούν.
o Εξέταση αυτών θα παραλειφθεί αν διενεργηθεί κοσμητική νεκροψία για να χρησιμοποιηθεί το
κρανίο για ταξινομική έρευνα
o Εξέταση των ρινικών κοιλοτήτων και των παραρρινικών κόλπων θα αποκαλύψει την παρουσία
υγρού και βλέννας.
o Εξέταση για ανωμαλίες στο αγγειακό δίκτυο του εγκεφάλου.

Κρανίο Καφέ Αρκούδας

Κατσαφάδου Αγγελική
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c. Δέρμα, Τρίχωμα και Σώμα –επισκόπηση

Τρίχωμα από Φαιά Άρκτο που όπως φαίνεται στο
τελείωμα γίνεται χρυσό.
Επισκόπηση κατάστασης δέρματος, τριχώματος, νυχιών και εξωτερικών γεννητικών οργάνων.
Εξέταση για εξωπαράσιτα όπως: κρότωνες, ακάρεα (ορατά ως πορτοκαλί κηλίδες) ψύλλους, ψείρες και
σκουλίκια.
Απώλεια τριχώματος (αλωπεκία) και/ή αποφολίδωση ή ξηροδερμία μπορεί να συνδέονται με διάφορες
μολύνσεις από ψώρες.

Σημείωση: έλεγχος για ψώρες διαφορετικές από την chiggers απαιτεί έλεγχο με βαθιά ξέσματα
ή/και βιοψίες δέρματος.
Έχουν περιγραφεί περιστατικά:
o
o
o
o

Audycoptic Mange in Bears,
Biting-Blood-sucking and Nuisance Flies Affecting Elephants and Bears,
Demodicosis (with special reference to Hedgehogs and Bears),
Sarcoptic Mange

Άλλες καταστάσεις του δέρματος που μπορεί να εμφανιστούν περιλαμβάνουν:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Bacterial Dermatitis in Bears
Dermatophilosis in Bears
Flea Infection in Mammals (with special reference to Hedgehogs, Bears and a note
on Elephants)
Hypothyroidism in Bears
Lice Infection in Elephants and Bears
Pityrosporum pachydermatis in a Bear
Pythiosis in Bears
Ringworm in Hedgehogs (with notes on Elephants and Bears)
Skin neoplasia (Neoplasia in Bears)
Unspecified skin conditions of Bears
Vitamin A-responsive Skin Disease in Bears
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d. Γενική Εσωτερική Εξέταση
Σημείωση του δείκτη θρεπτικής κατάστασης της αρκούδας και του πάχους του
υποδορίου λίπους. Κολλώδη σπλάχνα είναι ενδεικτικά της αφυδάτωσης
Ίκτερος μπορεί να παρατηρηθεί σε αρκούδες με:
o Ηπατική και χοληδόχου πόρου νεοπλασία
o Infectious Canine Hepatitis
o Sarcocystosis

Έλεγχος των υποδόριων ιστών για :
o
o
o

Αποστήματα
Sparganosis
Νηματώδη: π.χ. Dirofilaria ursi

Θώρακας
•

Εξέταση περιεχομένου θωρακικής κοιλότητας, της θέσης των οργάνων, της κατάστασης των
πλευρών, του μεσοπνευμονίου και των λεμφογαγγλίων

Κοιλιακή κοιλότητα
•

•

Εξέταση περιεχομένου της κοιλιακής κοιλότητας, την παρουσία και το βαθμό αποθηκευμένου λίπους,
τη θέση του διαφράγματος και των οργάνων, και την κατάσταση του περιτοναιίου, του επίπλουν και
των λεμφογαγγλίων.
Ο ασκίτης είναι συνηθισμένος με ενδοκοιλιακές νεοπλασματικές αλλοιώσεις σε:
o Hepatic and Bile Duct Neoplasia in Bears
o Neoplasia in Bears

Σημείωση: Εξέταση του διαφράγματος μπορεί να αποκαλύψει την παρουσία νηματωδών
Gonglyonema pulchrum ή Trichinella.

e. Καρδιαγγειακό Σύστημα
Εξέταση της θέσης της καρδιάς, της κατάστασης της καρδιάς, του περικαρδίου και των σχετιζόμενων
αγγείων.
Βαλβιδικές αλλοιώσεις βρέθηκαν να σχετίζονται με σοβαρή υποξεία ενδοκαρδίτιδα οφειλόμενη στο
coagulase-positive Staphylococus aureus.
Ένα άγριο θηλυκό βρέθηκε να έχει τη συγγενή ανωμαλία της τετραλογίας του Fallot.
Έλεγχος αορτής και των άλλων μεγάλων αρτηριών.
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f. Αναπνευστικό σύστημα
•
•
•

Εξέταση της θέσης των οργάνων και της κατάστασης των πνευμόνων, των
βρόγχων, των αγγείων του αναπνευστικού και των λεμφογαγγλίων.
Έλεγχος των πνευμόνων και κυρίως την τραχεία τους βρόγχους και τα
βρογχιόλια για νηματώδη, Crenosoma sp. και Capillaria aerophila μπορεί να βρεθούν,
Αλλοιώσεις στου πνεύμονες μπορεί να προκληθούν από:
o Aspiration Pneumonia in and Bears
o Blastomycosis
o Hepatozoon Infection
o Hypersensitivity angiitis
o Respiratory Disease

g. Ενδοκρινικό σύστημα
Έλεγχος σε θυρεοειδή και θύμο στον τράχηλο, και πάγκρεας και επινεφρίδια στην κοιλιακή κοιλότητα..
•
•

Διογκώσεις του Θυρεοειδή έχουν συσχετιστεί με Υποθυρεοειδισμό και Κρετινισμό.
Θυμώματα έχουν εμφανιστεί σε: Νεοπλασία ή πιο σπάνια είχε εμφανιστεί και σε Myasthenia Gravis

h. Ήπαρ
•
•
•

Έλεγχος για διόγκωση και στίγματα μπορεί να εμφανιστούν σε αρκούδες με σαρκοκυστίωση.
Αλλοιώσεις στο ήπαρ συμπεριλαμβανομένου νέκρωσης έχουν παρατηρηθεί σε τοξοπλάσμωση.
Νεοπλασία ήπατος και χοληδόχου πόρου είναι συνηθισμένη σε αρκούδες σε αιχμαλωσία.

i. Σπλήνας
Έλεγχος της θέσης και του μεγέθους του σπλήνα.

Ο σπλήνας μπορεί να αυξηθεί σε μέγεθος και να αποκόψει τα αγγεία που τον ενώνουν με το
στομάχι.
Ο σπλήνας είναι μικρός, έχει μήκος μέχρι 4εκ. και διάμετρο λιγότερο από 1εκ.
•
•

Κεχροειδή στικτά αποστήματα σε σπλήνα (και ήπαρ) υποδεικνύουν Yersiniosis.
Εξέταση με επιχρίσματα

j. Νεφροί/Ουρογεννητικό Σύστημα
•
•
•
•

Νεφρική και οπισθοπεριτοναϊκή αιμορραγία έχει συσχετιστεί με σοβαρή υποξεία ινοπυώδη βαλβιδική
ενδοκαρδίτιδα προκαλούμενη από ένα πηκτάση- θετικό Staphylococus aureus.
Συγγενές απόστημα νεφρού έχει καταγραφεί.
Τοξίκωση μπορεί να προκαλέσει νεφρική βλάβη.
Νεοπλάσματα όπως νεφρικό αδένωμα έχουν παρατηρηθεί.
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Οι νεφροί των αρκούδων είναι λοβωτοί, των πολικών
αρκούδων έχουν 65 λοβούς, περισσότερους δηλαδή από κάθε άλλου σαρκοφάγου.

k. Γαστρεντερικό σύστημα
Οι αρκούδες έχουν πολύ μυώδη πυλωρό.
•

Κατά τη νεκροψία το εγγύς δωδεκαδάκτυλο συχνά ανευρίσκεται να είναι υπεραιμικό.

•

Εξέταση του μυώδη χιτώνα του οισοφάγου μπορεί να αποκαλύψει την παρουσία από νηματώδη
Gonglyonema pulchrum
Ποικιλία από γαστρεντερικές έλμινθες βρίσκονται σε αρκούδες.

•

Γαστρεντερικές αλλοιώσεις μπορεί να σημειωθούν σε:
o
o
o
o
o
o

Candidiasis
Hypersensitivity angiitis in a Bear
Oleander Poisoning
Trichobezoars in Bears
Δηλητηρίαση από έλατο
Neoplasia in Bears

Γαστρεντερκές παρασιτικές μολύνσεις περιλαμβάνουν:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Acanthocephalan Infection in Bears
Baylisascaris Infection in Bears
Cestode Infections in Bears
Intestinal Coccidiosis
Cryptosporidiosis in Mammals
Dirofilaria ursi infection in Bears (υποβλεννογόνιο χιτώνα του οισοφάγου)
Intestinal Fluke Infection in Bears
Hookworm Infection in Bears
Gastro-Intestinal Nematode Infection in Bears
Gonglyonema pulchrum Infection in Bears (μυώδες χιτώνα οισοφάγου)

Έλεγχος γαστρεντερικού περιεχομένου για πιθανά δηλητηριώδη φυτά:
o
o

Δηλητηρίαση με πικροδάφνη
Δηλητηρίαση από έλατο

Ασθένειες του παγκρέατος περιλαμβάνουν:
o
o
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l. Λεμφικό Συστημα
Διογκωμένα, συμφορημένα ή αιμορραγικά λεμφογάγγλια μπορεί να
παρατηρηθούν εξαιτίας μιας πληθώρας ασθενειών.

m.

Νευρικό Σύστημα

•
•

Μεγάλες αλλαγές παρατηρούνται με διόγκωση των κοιλιών σε Υδροκέφαλο.
Αλλοιώσεις του Κ.Ν.Σ. συμπεριλαμβανομένου πλούσιου εμφρακτικού ινοπυώδους
εξιδρώματος μέσα στις κοιλίες του εγκεφάλου είχε αναφερθεί σε νεογέννητο με Candidiasis
Δεν παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις συσχετιζόμενες με επιληψία και σπασμούς.
Άλλες ασθένειες που παρουσιάζουν αλλοιώσεις στο Κ.Ν.Σ. μπορεί να είναι:

•
•

o
o
o
o
o

Εγκεφαλικό έμφρακτο
Εγκεφαλική αρτηριοσκλήρυνση
Κρετινισμος
Εκφυλισμός νευρώνων του νωτιαίου μυελού
Ρήξη μεσοσπονδύλιου δίσκου

n. Μυοσκελετικό Σύστημα
Έλεγχος της κατάστασης των μυών, των τενόντων, των αρθρώσεων και των οστών των άκρψν και
της σπονδυλικής στήλης.
Διάφορα παράσιτα μπορεί να βρεθούν σε μύες αρκούδων:
o
o
o
o
o

Cysticercosis
Sarcocystosis
Sparganosis
Toxoplasmosis

Trichinella

Ο μυελός των οστών μπορεί να μην είναι λιπαρός σε αρκούδες που λιμοκτονούν.
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Ζωονόσοι που έχουν αναφερθεί σε αρκούδες είναι οι ακόλουθες:
1.
2.

Άνθρακας (πολύ σπάνιο, 2 περιστατικά έχουν αναφερθεί)
Μόλυνση από Baylisascaris [η προνυμφική μορφή πιστεύεται ότι

μπορεί να μολύνει τους ανθρώπους]

3. Προνυμφικό στάδιο της οικογένειας Trombiculidae

4. Κολιβακίλωση
5. Λύσσα
6. Δερματόφυτα

7. Σαλμονέλλωση
8. Σαρκοπτική ψώρα
9. Μόλυνση από Τσιμπούρια
10. Τοξοπλάσμωση [Πιθανόν ζωονοσογόνο μόνο εάν ωμά ή μισοψημένα κρέατα από αρκούδα

καταναλωθούν.]
11. Μόλυνση από Trichinella [Πιθανόν ζωονοσογόνο μόνο εάν ωμά ή μισοψημένα κρέατα από
αρκούδα καταναλωθούν]
12. Υερσινίωση [Σπάνια ζωονόσος, μπορεί να αποβεί σοβαρή ή και μοιραία.]
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ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
A. Δέρμα
1.

Ψείρες έχουν βρεθεί σε Ursus arctos - Φαιά Άρκτο.

2.
Μια ελαφριά ομφαλίτιδα αναπτύχθηκε, σε νεογέννητα υπό αιχμαλωσία, κατά τη διάρκεια
της πρώτης εβδομάδας της ζωής τους. Χορηγήθηκε στο καθένα απ’ τα μικρά 0.5 mL procaine
penicillin και θεραπεύτηκε η περιοχή.
3.
Ομφαλοκήλες έχουν επίσης καταγραφεί σε δύο νεογέννητα κατά τη γέννα οι οποίες
σχεδόν “εξαφανίστηκαν” περίπου την όγδοη εβδομάδα.
4.
Νεοπλασίες του δέρματος που έχουν καταγραφεί σε Καφέ αρκούδες περιλαμβάνουν ίνωμα
του δέρματος (καταγράφηκε στο ζωολογικό κήπο του San Antonio).

Λεμφοβλαστικό λεμφοσάρκωμα διαγνώστηκε σε ένα 7 χρόνων αρσενικό Ursus arctos . Η αρκούδα
εμφάνιζε για εφτά περίπου μήνες κλινική εικόνα που περιελάμβανε κατάπτωση, ανορεξία, υδαρή
διάρροια μη ανταποκρινόμενη σε συμπτωματική θεραπεία με υγρά. Κατά τη νεκροψία η αρκούδα
βρέθηκε να είναι σε άσχημη γενική κατάσταση. Πολυάριθμα συμπαγή σκουρόχρωμα οζίδια,
διαμέτρου 1-1,5 εκ. βρέθηκαν σε όλο το ήπαρ. Επίσης νεοπλασματικά οζίδια βρέθηκαν και στο
λεπτό έντερο, προκαλώντας σοβαρή πάχυνση και πτύχωση στην επιφάνεια του βλεννογόνου, τα
μεσεντέρια λεμφογάγλια ήταν παχυμένα (διάμετρος 6 Χ 8 εκ.), διογκωμένα και σκληρά, και κατά την
τομή τους σκουρόχρωμα. Ιστολογικά, οι νεοπλασματικές μάζες βρέθηκαν να περιέχουν ένα πυκνό
πληθυσμό νεοπλασματικών λεμφικών κυττάρων, με στρογγυλό υπερχρωματικό πυρήνα και με μικρή
ποσότητα κυτταροπλάσματος. Μερικά απ’ τα κύτταρα βρίσκονταν σε φάση διαίρεσης. Η διάγνωση
ήταν λεμφοβλαστικό λεμφοσάρκωμα.
Ένας αναπλαστικός όγκος σε μια 17 ετών φαιά αρκούδα στο ζωολογικό πάρκο “Calgary”. Υπήρχαν
αρκετές μάζες διαμέτρου 1-30 εκ. με ωχρόλευκη χροιά, σκληρές με κυστικούς σχηματισμούς ή
αιμορραγικές, εύθρυπτες και νεκρωτικές, που εισέβαλαν στο ήπαρ, στο σπλήνα, και στα κοιλιακά
λεμφογάγγλια με ένα παχύ στρώμα από κύτταρα πάνω από τις λιπώδεις στιβάδες της κοιλιακής
κοιλότητας. Η κυτταρομετρία ροής έδειξε τετραπλοειδή κύτταρα. Στην ιστοπαθολογική εξέταση
βρέθηκε ότι ο όγκος πιθανόν δεν ήταν ηπατοκυτταρικής προέλευσης, αλλά δεν δόθηκε σαφή
απάντηση για τον ιστό προέλευσης.

Νύχια Καφέ Αρκούδας
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Ο Τετραδάκτυλος εντοπίσθηκε σε χωράφι με σιτάρι κοντά στο δάσος της περιοχής Γόργιανης την άνοιξη
του 2007. Το γεγονός ότι του λείπει ένα δάκτυλο στο μπροστινό του πόδι, απώλεια σε μάχες με άλλα
αρσενικά, του χάρισε το όνομά του. Είναι περίπου 7- 8 ετών, ζυγίζει 183 κιλά και αποδείχθηκε πολύ υπναράς
μετά από τη νάρκωση! Η περιοχή κίνησής του ήταν από τις μεγαλύτερες με 205 τετ. χλμ.
(http://www.callisto.gr/photos.php)

Ο Pacino, αν και δεν έχει καμία συγγένεια με τον Al, φέρει ανάλογο σημάδι στο ακρορρίνιό του, πιθανότατα
μετά από δυνατή πάλη με άλλα μεγάλα αρσενικά για τη διεκδίκηση θηλυκού. Εντοπίστηκε και
προσαρμόστηκε ραδιοκολάρο νωρίς την άνοιξη κοντά σ’ ένα χωράφι- ξέφωτο στην περιοχή της Γόργιανης. Αν
και πολύ μεγαλόσωμη (210 κιλά) και έμπειρη αρκούδα (16 ετών) κινήθηκε σε σχετικά μικρή περιοχή (35,4
τετ. χλμ.). (http://www.callisto.gr/photos.php)

B. Αναπνευστικό
1. Αντισώματα για την ασθένεια του Carré έχουν αναφερθεί σε άγριες Ursus arctos - Brown
bears. Δεν έχουν αναφερθεί όμως κλινικά συμπτώματα.
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2. Υπάρχει επίσης ένας αριθμός από αναφορές για πνευμονία και για άλλα
αναπνευστικά νοσήματα κυρίως στα νεογέννητα. (Υπάρχει περιστατικό
με δύο 33 ημερών νεογέννητα που βρέθηκαν έξω από τη φωλιά τους με
πνευμονία ενώ η μητέρα τους έλλειπε.)
Η βακτηριακή πνευμονία και η πλευρίτιδα είναι τα κυριότερα νοσήματα που εμφανίζονται στις
αρκούδες.

C. Μυϊκό – σκελετικό – κινητικό – νευρικό
1. Ανεπάρκειες ασβεστίου έχουν εμφανιστεί σε ενός έτους Φαιές Άρκτους που ταΐζονται κυρίως
με κρέας ίππου και μερικά φρούτα και λαχανικά. Τα συμπτώματα που προέκυψαν λόγω αυτής
της ανεπάρκειας ήταν καχεκτική ανάπτυξη, και παραμορφώσεις των άκρων οι οποίες αν χρόνιζαν
είχαν ως αποτέλεσμα ανωμαλία στο βηματισμό ο οποίος χαρακτηρίζεται ως "squatting
βηματισμός".
2. Κλωστρηδιακή μυονέκρωση περιγράφηκε σε μια 19χρονη θηλυκή στην οποία
παρατηρήθηκαν μακροσκοπικές αλλοιώσεις:
a. Κεφαλή: ανοιχτή πληγή στην περιοχή της κάτω γνάθου, οι μύες της περιοχής είναι
σκούροι και καφετείς, τρίζοντες, καλυμμένοι με σκούρο κόκκινο δέρμα το οποίο ήταν
“υγροποιημένο με νέκρωση”, και όταν υφίστατο πίεση η περιοχή ορώδες έκκριμα με λίγο
αίμα εμφνιζόταν.
b. Καρδιά: πετέχειες και σοβαρή συμφόρηση του επικαρδίου και του ενδοκαρδίου.
c. Ήπαρ: νεκρωτικές κηλίδες και 7,5εκ. διαμέτρου αιμαγγείωμα.
d. Πνεύμονες: αυξημένη συμφόρηση
e. Σπλήνα: αυξημένη συμφόρηση
f. Γαστροεντερικός σωλήνας: εξελκωμένος γαστρικός βλεννογόνος, και ο εντερικός
βλεννογόνος παρουσιάζει συμφόρηση και εξέλκωση.

και ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις όπως συμφόρηση σε νεφρούς, ήπαρ, πνεύμονες και
στομάχι και στην καρδιά παρατηρείται εκφύλιση των μυϊκών ινών, εξαγγείωση των
ερυθρών αιμοσφαιρίων, και πολυμορφοπύρηνα στους ενδιάμεσους χώρους.
3. Mυοπάθεια μετά από κόπωση (EM- exertional myopathy) διαγνώστηκε σε μια αρκούδα
(Ursus arctos), που έχασε τη ζωή της περίπου 10 ημέρες μετά τη σύλληψή της από παγίδα στη
δυτική-κεντρική Αλμπέρτα, στον Καναδά, τον Ιούνιο του 2003. Η διάγνωση έγινε με βάση το
ιστορικό, μετά τη λήψη των δεδομένων κίνησης, τη νεκροψία, την ιστοπαθολογική εξέταση, και
τα επίπεδα ενζύμων στον ορό. Δεν ήταν δυνατόν να καθορίσει αν η EM ήταν η κύρια αιτία
θανάτου, επειδή η αυτόλυση που είχε υποστεί το πτώμα απέκλειε την ακριβή αξιολόγηση όλων
των ιστών. Παρ 'όλα αυτά, η σύγκριση των συγκεντρώσεων της ασπαρτικής αμινοτρασφεράσης
(AST) και της κρεατινικής κινάσης (CK) καθώς και της επιβίωσης μεταξύ της συγκεκριμένης
αρκούδας και άλλων καφέ αρκούδων που συλλήφθηκαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στο ίδιο
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ερευνητικό πρόγραμμα, προτείνει ότι εμφανίστηκε EM και σε άλλες
αρκούδες επίσης, αλλά ότι δεν είναι γενικά ένα αιτία θνησιμότητας.
Παρόλα αυτά δεν προτείνεται η μέθοδος αυτή ως μέθοδος σύλληψης
καφέ αρκούδων λόγω πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στην ευημερία
της άγριας ζωής και στα δεδομένα της έρευνας.
4. Επιληπτικές κρίσεις, οι οποίες αύξαναν σε συχνότητα, σε ενός έτους Καφέ αρκούδα στη Βέρνη
για 6 εβδομάδες ώσπου μετά υπέστη ευθανασία.
5. Μόλυνση από Trichinella είχε αναφερθεί το 1976 σε ένα ζωολογικό πάρκο στη Σουηδία σε
μια Ευρωπαϊκή Καφέ αρκούδα αλλά δεν αναφέρθηκαν κλινικά συμπτώματα.
6. Σαρκοκύστεις βρέθηκαν σε σκελετικούς μύες από μια 114ημερών Καφέ Αρκούδα στο
ζωολογικό πάρκο του Rostock.
7. Ένα οστεοσάρκωμα (μοιάζει με οστεοβλάστωμα) διαγνώστηκε σε ένα 11 μηνών αρσενικό που
γεννήθηκε και ζούσε υπό αιχμαλωσία. Κλινικά, η διόγκωση αναπτύχθηκε ως οζώδη προεξοχή,
διαμέτρου 3εκ., στη δεξιά άνω γνάθο, μεταξύ 2ων και 4ων τομέων, που υποτροπίασε και μετά την
εκτομή. Ο όγκος ταξινομήθηκε (ταξινόμηση σύμφωνα με τον WHO) ως ένα οστεοσάρκωμα, με
υπερβολικές μιτώσεις στην κυτταρική ζώνη του όγκου, στοιχείο το οποίο υποδηλώνει κακοήθεια,
ενώ παράλληλα οι ενδιάμεσες και οστέινες ζώνες ιστολογικά εμφανίζονταν ως ένα καλόηθες
οστεοβλάστωμα.

D. Καρδιαγγειακό
Τετραλογία του Fallot ανιχνεύθηκε σε μια άγρια ενήλικη θηλυκή Ursus arctos - Brown bear η
οποία βρέθηκε νεκρή, με πληγές από δαγκώματα, έξω από μια πόλη της βόρειας Σουηδίας.
Δεδομένου ότι οι πληγές απ’ τα δαγκώματα δεν ήταν αρκετά σοβαρές ώστε να είναι άμεσα
θανατηφόρες, θεωρήθηκε πιθανό ότι η αρκούδα πέθανε εξαιτίας κυκλοφορικής ανεπάρκειας, με τη
δυσπλασία στην καρδιά να παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατάρρευση.
Μακροσκοπικά παρατηρήθηκαν:
• Γενικά: πολλαπλές πληγές από δάγκωμα στην κεφαλή, στις ωμοπλάτες και στον τράχηλο, ενώ
παρατηρήθηκαν και αμυχές από νύχια στην πλάτη. Στην κοιλιακή χώρα, εμφανίζεται μια 10εκ.
διαμέτρου κυκλική διάτρηση απ’ την οποία προεξέχει κομμάτι του επίπλουν.
• Πνεύμονες: βαριά συμφόρηση.
• καρδιά: υπο-βαλβιδική και βαλβιδική στένωση της πνευμονικής αρτηρίας εξ’ αιτίας
υπερτροφίας των τοιχωμάτων της καρδιάς. Η διάμετρος εκροής ήταν μόνο περίπου 10 mm
στο επίπεδο των βαλβίδων (μισό απ’ το φυσιολογικό). Η πνευμονική αρτηρία ήταν
διογκωμένη λόγω της προηγούμενης στένωσης. Υπήρχε μια εφιπεύσουσα αορτή, κεντρικά
πάνω απ’ το διάφραγμα, και ένα σχήματος οβάλ ημιμεμβρανώδες μεσοκοιλιακό έλλειμα που
οδηγούσε σε κοιλιακή επικοινωνία. Το δεξιό κοιλιακό τοίχωμα έδειχνε σοβαρή συγκεντρική
υπερτροφία με περίπου 4 φορές παχύτερο τοίχωμα.
Δεν υπήρχαν όμως εμφανείς εξωτερικές ανωμαλίες του σχήματος και του μεγέθους της
καρδιάς.
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E. Πεπτικό

Δόντια Καφέ Αρκούδας
1. Τερηδόνα έχει περιγραφεί στα δόντια των άγριων Καφέ Αρκούδων η οποία συσχετίζεται με τη
διατροφή ζαχαρούχων τροφών όπως το μέλι, και/ή τροφών με χαμηλό pH όπως τα μούρα. Σε
μεγαλύτερης ηλικίας αρκούδες, τα δόντια παρατηρούνται φθαρμένα και σπασμένα και
σχετίζονται δευτερογενώς με περιοδοντική νόσο η οποία εμφανίζεται συχνά.
2. Κολίτιδα προκαλούμενη από το Clostridium difficile αναφέρθηκε σε μια 7χρονων, 534kg,
αρκούδα Kodiak υπό αιχμαλωσία, η οποία ακολουθούσε αντιβιοτική θεραπεία. Νεκροτομικά
παρατηρήθηκε φλεγμονή του βλεννογόνου, διήθηση του χορίου του βλεννογόνου με
πολυμορφοπύρηνα και πλασμοκύτταρα, και παρουσία ενός κολλώδους ψευδομεμβρανώδους
εξιδρώματος.
3. Σηψαιμία και εντεροτοξιναιμία προκαλούμενα από μόλυνση από Clostridium perfringens
έχουν αναφερθεί σε Καφέ Αρκούδες.
4. Οι επιπτώσεις των μολύνσεων από μυκοβακτηρίδια καταγράφηκε σε καφέ αρκούδες στο
Εθνικό πάρκο “Low Tatras” στην κεντρικό Ευρωπαϊκό τμήμα του Καρπάθιου όρους στη
Σλοβακία. Δείγμα ιστών από από 20 αρκούδες εξετάστηκε μικροσκοπικά και καλλιεργήθηκε για
παρουσία μυκοβακτηριδίων. Βάκιλοι ανιχνεύθηκαν με τη χρώση Ziehl- Neelsen σε επίχρισμα από
νεφρό σε μια καφέ αρκούδα, παρόλο που η καλλιέργεια για μυκοβακτηρίδια ήταν αρνητική.
Το Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, που είναι η αιτία της παραφυματίωσης στα
μηρυκαστικά, απομονώθηκε από τον εντερικό βλεννογόνο από άλλες 2 καφέ αρκούδες. Οι
απομονώσεις ταυτοποιήθηκαν με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης για την ακολουθία IS900.
Χρησιμοποιώντας τυποποιημένα IS900 στην ανάλυση “Πολυμορφισμού Μεγέθους Περιοριστικών
Τμημάτων” (RFLP), απομονώθηκαν Μ. α. paratuberculosis που ταξινομήθηκαν ως RFLP τύπου
B- Cl, τα οποία επίσης εμφανίζονται σε μολυσμένες αγελάδες της γύρω περιοχής. Η μελέτη αυτή
παρουσιάζει την πρώτη απομόνωση από Μ. α. paratuberculosis σε καφέ αρκούδα. Τα
αποτελέσματα της έρευνας αυτής αποδεικνύουν ότι εκτός των μηρυκαστικών και άλλα είδη ζώων
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μπορούν να μολυνθούν από το Μ. α. paratuberculosis και να δράσουν
πιθανοί φορείς και/ή αποθήκες του μικροοργανισμού.

σαν

5. Νεοπλασίες:
o Ένα κακόηθες μελάνωμα έχει καταγραφεί σε γλώσσα από θηλυκή Ιαπωνική Καφέ
Αρκούδα
o Ένα οστέωμα της κάτω γνάθου παρατηρήθηκε σε μια αρσενική καφέ αρκούδα 21 ετών
και 150 κιλών στο Bursa της Τουρκίας. Η αρκούδα αυτή εμφάνιζε μεγάλη μάζα στο δεξί
μέρος της κάτω γνάθου. Κατά την ψηλάφηση, η μάζα αυτή ήταν πολύ σκληρή και
ακίνητη. Μακροσκοπικά, ήταν υπόλευκου χρώματος, σφαιρική και ελαφρώς
περιγεγραμμένη 9 εκ. σε διάμετρο και καλυμμένη από το βλεννογόνο των ούλων.
Μικροσκοπικά, ο όγκος ήταν καλυμμένος από μια στιβάδα κερατινοποιημένων πλακωδών
επιθηλιωδών κυττάρων. Σε βαθύτερα στρώματα, νησίδια από οστικά κύτταρα διαφόρου
μεγέθους και σχήματος εντοπίστηκαν. Μερικά από τα νησίδια ήταν συμπαγή, ενώ μερικά
από αυτά ήταν σπογγώδη. Δεν παρατηρήθηκαν μιτώσεις. Συμπερασματικά, τα κλινικά και
τα παθολογοανατομικά ευρήματα ήταν συμβατά οστεώματος.
o Ένας όγκος του γαστρεντερικού συστήματος που σχηματίζεται από αργυρόφιλα κύτταρα
του εντερικού σωλήνα και προκαλεί καρκινοειδές σύνδρομο διαγνώστηκε ιστολογικά σε
μια 9χρονών θηλυκή Καφέ Αρκούδα με προοδευτική κατάθλιψη, απώλεια της όρεξης και
μειωμένη ποσότητα κοπράνων Στην κοιλιακή κοιλότητα υπήρχαν αρκετά λίτρα
οροαιμορραγικού υγρού και δύο μεγάλες μάζες που συνδέονται με την πυλωρική περιοχή
και την εγγύς νήστιδα. Πολλά όργανα προσβλήθηκαν τελικά και η αρκούδα υπέστη
ευθανασία. Ιστολογικά, οι όγκοι αποτελούνταν από φύλλα από ομοιόμορφα κύτταρα με
εωσινοφυλικό κυτταρόπλασμα και μεγάλο υπερχρωμικό πυρήνα.
o Εντερικό λεμφοσάρκωμα διαγνώστηκε σε μια Φαιά Αρκούδα. Η αρκούδα ήταν ληθαργική
και ανόρεκτη, καθώς είχε επισυμβεί και στραγγουρία. Αργότερα εμφανίστηκε διόγκωση
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στην κοιλιακή κοιλότητα από σκοτεινό κόκκινο- καφέ υγρό (6 L
αφαιρέθηκαν με παρακέντηση) και η αρκούδα έγινε δυσπνοϊκή.
Μια εύθρυπτη, ωοειδή μάζα 12 x 18 cm βρέθηκε στο ακραίο
κομμάτι του ειλεού. Υπήρχαν διαπυημένες εστίες και άλλες με
νέκρωση μέσα στη μάζα και το τοίχωμα του ειλεού ήταν
νεκρωμένο και διάτρητο. Η μάζα αποτελούνταν ιστολογικά από "ένα διάχυτο πληθυσμό
από λεμφοειδή κύτταρα με στρόγγυλο προς οβάλ, δαντελωτό πυρήνα, χρωματίνη που
σχηματίζει συσσωματώματα, έναν ή περισσότερους εμφανείς πυρηνίσκους, και μια
ελάχιστη ποσότητα εωσινοφιλικού κυτταροπλάσματος”. Εμφανιζόταν διήθηση του
τοιχώματος του ειλεού από νεοπλασματικά κύτταρα, και ήταν επίσης παρόντα σε σπλήνα
και νεφρούς.
o Ένα καρκίνωμα του παγκρέατος διαγνώστηκε σε μια ενήλικη θηλυκή Ursus arctos .
Αναγωγές, με συμπεριλαμβανομένου και πηγμένου αίματος, ανορεξία, παραγωγή μαύρων,
λιπαρών κοπράνων, και αταξία παρατηρήθηκαν. Κλινική εξέταση υπό αναισθησία
αποκάλυψε ίκτερο και ενδοκοιλιακή συλλογή. Η αρκούδα είχε λευκοκυττάρωση,
υποπρωτεϊναιμία, υπερχολερυθριναιμία και αυξημένα ένζυμα σε ήπαρ και νεφρούς. Στο
τοίχωμα του εντέρου υπήρχε ένα σκληρό, λοβιώδες, με οριοθετημένα άκρα οζίδιο το
οποίο προήλθε απ’το πάγκρεας και διαγνώστηκε ως καρκίνωμα του παγκρέατος. Αυτό
έφραζε το χοληδόχο πόρο. Το ήπαρ ήταν σκληρό και διογκωμένο με ένα υποκίτρινο
μαρμάρινο μοτίβο στο σημείο τομής του και υπήρχε επίσης μαζική διάταση της χοληδόχου
κύστης στην οποία παρατηρούνταν παχυμένο τοίχωμα και το περιεχόμενο της ανερχόταν
σε 2 περίπου λίτρα χολής.
o Στο ζωολογικό κήπο Taronga, ένα αδένωμα του παγκρέατος με εκτεταμένη ίνωση
παρατηρήθηκε σε ένα 35χρονο ή μεγαλύτερο αρσενικό. Κλινικά, η αρκούδα είχε ιστορικό
18 μηνών με διαλείπων έμετο και αναγωγές, λήθαργο και ανορεξία. Ο όγκος ήταν μια
σκληρή, σφαιρική μάζα, διαμέτρου περίπου 9 εκ. Συμπεριλαμβανομένου του παγκρέατος
και ενός διογκωμένου παγκρεατικού πόρου. Στην επιφάνεια τομής φάνηκε σκληρός
λευκός ιστός που περιέβαλλε στρόγγυλες μάζες κίτρινο- φαιού διογκωμένου ιστού,
μερικώς αιμορραγικού στο κέντρο. Ιστολογικά, η μάζα βρέθηκε να αποτελείται από λόβια
από μεγάλα κύτταρα του παγκρέατος μερικά από τα οποία εμφάνιζαν ανισοκυττάρωση.
o Ένα καρκίνωμα του παγκρέατος (προερχόμενο από τα παρεγχυματικά κύτταρα του
παγκρέατος) με πολλαπλές μεταστάσεις στο ήπαρ βρέθηκε σε μια ενήλικη (31χρονων)
αρκούδα Kodiak. Τα κλινικά ευρήματα ήταν απώλεια της όρεξης, μείωση σωματικού
βάρους, και τελικά απίσχναση και αδυναμία. Στο ραχιαίο τμήμα του παγκρέατος υπήρχε
μια μεγάλη, ελλειπτικού σχήματος και σκληρή διόγκωση, διαστάσεων 8 x 6 x 3 cm. Επίσης
υπήρχαν μαλακής υφής κυστικές περιοχές που περιείχαν ημίρευστο ιστό. Το ήπαρ ήταν
εμφανώς διογκωμένο, ζυγίζοντας πάνω από 5.5 kg, με πολλά στρόγγυλα ροζ- λευκά
μεταστατικά οζίδια, ορατά από την επιφάνεια του ήπατος και αντικαθιστώντας αρκετό απ’
το ηπατικό παρέγχυμα. Αρκετά από τα οζίδια του ήπατος περιείχαν νεκρωτικές ή
αιμορραγικές περιοχές. Τα οπισθοπεριτοναϊκά λεμφογάγγλια ήταν διογκωμένα, σκληρά και
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εμφάνιζαν γκριζόλευκες περιοχές. Ιστοπαθολογικά,
παρουσιάζονταν δύο κυτταρικά μοτίβα. Στο πρώτο, τα κύτταρα
ήταν τοποθετημένα σε ψευδο- λοβιώδη δομή ή σαν χοντρά
καλώδια με θηλώδεις προεκβολές. Τα κύτταρα είχαν άφθονο
κυτταρόπλασμα που εμφάνιζε πολλά εωσινοφιλικά κοκκία, και
μεγάλο φυσαλιδώδη υπερχρωματικό πυρήνα και εμφανή βασίφιλους πυρηνίσκους.
Σπάνιες μιτωτικές φιγούρες εμφανίζονταν. Το δεύτερο κυρίαρχο κυτταρικό μοτίβο
επιθηλιοειδείς λωρίδες από μικρά κύτταρα με σκούρο πυκνωτικό πυρήνα και λιγοστό
κυτταρόπλασμα γεμάτο κενοτόπια το οποίο βάφτηκε με χρώση Sudan III ώστε να
φαίνονται διαφανή τα λιποκύτταρα. Κοντά στον όγκο το πάγκρεας παρουσίαζε
παρεγχυματική ατροφία και πυκνή διάμεση ίνωση.

F. ‘Ηπαρ
1. Ηπατίτιδα σε μια ευρωπαϊκή καφέ αρκούδα έχει παρουσιαστεί σε ένα πάρκο άγριων ζώων σε
κάποιο δάσος κοντά στο Νυμφαίον της Μακεδονίας η οποία εμφάνιζε κλινικά ευρήματα και
αλλοιώσεις οι οποίες έντονα υποδήλωναν λοιμώδη ηπατίτιδα (όμοια με αυτή του σκύλου). Η
νεκροτομική εξέταση αποκάλυψε γενικευμένο ίκτερο. Το στομάχι και το πρόσθιο τμήμα από
το λεπτό έντερο περιείχε μεγάλη ποσότητα από σκούρο κόκκινο αιμορραγικό υγρό χωρίς
πήγματα. Ο γαστρικός βλεννογόνος ήταν τραχύς. Το ήπαρ εμφανιζόταν μικρό, με οξεία άκρα,
κίτρινος στο χρώμα και σχετικά σκληρό στη σύσταση. Το τοίχωμα της χοληδόχου κύστης
ήταν αρκετά παχυμένο εξαιτίας του πηκτώδους αιμορραγικού οιδήματος. Ο βλεννογόνος της
είχε σκούρο κόκκινο σε χρώμα με πολυάριθμες διηθήσεις και αιμορραγίες που έμοιαζαν με
αιμάτωματα. Ένας σημαντικός αριθμός από πετέχειες στο επικάρδιο επίσης ανιχνεύτηκε.
Βακτηριολογικές εξετάσεις από ήπαρ, νεφρό και σπλήνα διεξήχθησαν αλλά δεν απομονώθηκε
ιός από τους ιστούς αυτούς. Δείγματα ιστών από ήπαρ, χοληδόχο κύστη, νεφρό, σπλήνα,
στομάχι και καρδιά μονιμοποιήθηκαν σε διάλυμα φορμόλης και βάφτηκαν μετ’έπειτα με
χρώση αιματοξυλίνης- εωσίνης. Κατά τη διάρκεια της νεκροτομής δεν ήταν δυνατό να παρθεί
ο εγκέφαλος για εξέταση επειδή οι τοπικές αρχές προτιμούσαν να κρατήσουν ανέπαφο το
κεφάλι με σκοπό την έκθεσή του σε μουσείο.
Ιστολογικά, εκτεταμένη κεντρολοβιώδης ηπατοκυτταρική αναγέννηση και νέκρωση
χαρακτήριζε την ηπατική βλάβη. Το μεγαλύτερο τμήμα του παρεγχύματος ήταν βαριά
κατεστραμμένο και μόνο μικρά νησίδια από σχεδόν φυσιολογικά ηπατοκύτταρα εμφανίζονταν
κοντά στις πυλαίες τριάδες. Πολλά κύτταρα στερούνταν πυρήνα ή είχαν υποστεί πηκτική
νέκρωση ή λύση, ενώ άλλα εμφάνιζαν κενοτοπίωση στο κυτταρόπλασμα ενδεικτική
λιποείδωσης. Χολικές εκκρίσεις στο κυτταρόπλασμα των ηπατοκυττάρων και στα κύτταρα
Kuppfer, καθώς και εξωκυτταρικά συχνά εμφανιζόταν. Σε περιοχές που εμφάνιζαν νέκρωση
και σε μερικές πυλαίες τριάδες, παρατηρούνταν συγκέντρωση από κυρίως μονοπύρηνα
κύτταρα φλεγμονής, λεμφοκύτταρα και μερικά ουδετερόφιλα. Βασεόφιλα ενδοπυρηνικά
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έγκλειστα υπήρχαν σε κύτταρα γειτονικά νεκρωτικών περιοχών. Η χοληδόχος κύστη
παρουσίαζε εκτεταμένες αιμορραγίες που ξεκινούσαν από τις βλεννογόνιες πτυχές και
εκτείνονταν μέσω του μυϊκού χιτώνα στον ορογόνο. Η αιμορραγία και το οίδημα
παραγκώνιζαν τα δομικά στοιχεία υποβλεννογόνιου πετάλου και του μυϊκού χιτώνα
προκαλώντας πάχυνση στο τοίχωμα της χοληδόχου κύστης. Ενδοπυρηνικά έγκλειστα δεν
βρέθηκαν σε ενδοθηλιακά κύτταρα των νεφρών, του μυοκαρδίου, στομάχου και σπλήνα και
δεν παρατηρήθηκαν επίσης σημαντικές αλλοιώσεις σε αυτούς τους ιστούς.
Εν κατακλείδι η νόσος ήταν οξεία και μοιραία για την αρκούδα. Η εκτεταμένη ηπατική βλάβη
που αποκαλύφθηκε μακροσκοπικά και ιστολογικά υποδήλωνε διάγνωση οξείας ηπατικής
ανεπάρκειας. Τα κλινικά ευρήματα αταξίας και λήθαργου μπορούν να ερμηνευτούν ως
αποτέλεσμα της οξείας ηπατικής ανεπάρκειας που οδήγησε σε ηπατική εγκεφαλοπάθεια. Η
αιμορραγική διάθεση (μεγάλες ποσότητες αίματος σε στομάχι και λεπτό έντερο, αιμορραγίες
σε επικάρδιο και βλεννογόνο χοληδόχου κύστης) μπορούν να συμβούν σαν αποτέλεσμα από
την οξεία ηπατική ανεπάρκεια. Τα χαρακτηριστικά ενδοπυρηνικά έγκλειστα και άλλα
ευρήματα επιτρέπουν σαν πιθανή διάγνωση τη μόλυνση της καφέ αρκούδας από αδενοϊό. Η
προέλευση της μόλυνσης αυτής βέβαια παραμένει άγνωστη. Είναι πιθανό βέβαια η μόλυνση
να προήλθε από τσοπανόσκυλα ή αδέσποτους σκύλους, αλεπούδες, λύκους ή μη
επιβεβαιωμένες ασθενείς άγριες αρκούδες που διαμένουν στην περιοχή.
2. Νεοπλασίες:
o Καρκίνωμα χοληδόχου πόρου διαγνώστηκε σε μια 21χρονη θηλυκή Φαιά Άρκτο, η οποία
υπέστη ευθανασία έπειτα από αρκετές εβδομάδες καχεξίας, ανορεξίας, και σχεδόν σε
κατάσταση κώματος. Υπήρχε ένας μεγάλος κυστικός, και σε μερικά σημεία εγκαψωμένος
όγκος και ένας αριθμός από μικρότερα οζίδια. Η χοληδόχος κύστη είχε παχυμένο τοίχωμα και
περιείχε ένα μεγάλο λίθο διαμέτρου 2εκ. επίσης υπήρχαν μεταστάσεις στο σπλήνα και στα
κοιλιακά και θωρακικά λεμφογάγγλια. Ιστολογικά, τα νεοπλασματικά κύτταρα εμφανίζονταν
κυρίως σε μορφή στηλών ή λοβίων αλλά και απομονωμένα. Μεταστάσεις βρέθηκαν και στα
επινεφρίδια και στους πνεύμονες.
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o Έχουν παρουσιαστεί και αδένωματα και ηπατώματα στους
χοληδόχους πόρους καφέ αρκούδων.
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Νεοπλασίες του ήπατος, αλλοιώσεις που εμφανίστηκαν μετά από λαπαροτομή.

3. Χολικοί κρύσταλλοι βρέθηκαν σε χοληδόχο κύστη σε Αρκούδα Ursus sp. ως τυχαίο
εύρημα σε δείγμα που εξετάζονταν για άλλους ερευνητικούς σκοπούς.
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Χολικοί κρύσταλλοι

G. Ουροποιητικό
1. Μία μοναδική περίπτωση ουρολιθίασης έχει αναφερθεί σε Καφέ Αρκούδα υπό αιχμαλωσία.
2. Νεοπλασίες που περιλαμβάνουν νεφρικό αδένωμα και αδενοκαρκίνωμα επινεφριδίων
καταγράφηκαν στο ζωολογικό κήπο του San Antonio.

H. Οφθαλμός
Διαβητικός καταρράκτης έχει καταγραφεί σε Ursus arctos - Brown bear.

Η Μοναχή, είναι περίπου 8- 9 χρονών. (http://www.callisto.gr/photos.php)
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I. Μαστός:
Νεοπλασίες στο μαστό βρέθηκαν σε μια 25χρονη Καφέ Αρκούδα που
ζούσε υπό αιχμαλωσία σε ζωολογικό πάρκο.

J. Συστηματικά
1. Υποθυρεοειδισμός σε μια ενήλικη θηλυκή φαιά άρκτο (Ursus arctos - Brown bear) μπορεί να
σχετίζεται με διατροφικό πρόβλημα δηλαδή έλλειψη ιωδίου.
Σ’ αυτό το περιστατικό παρατηρήθηκαν μακροσκοπικά:

a. ∆έρμα:
a. Αμφοτερόπλευρη αλωπεκία.
b. Πάχυνση του δέρματος πάνω από το λαιμό και την
ουρά
c. ∆ιάχυτη υγρή δερματίτιδα.
d. Τοπικά πυόδερμα.
b. Θυρεοειδείς:
∆ιογκωμένοι, 8 x 5 x 3 cm, σταθεροί, με μια γενική
ημιλοβώδη εμφάνιση. Κατά την τομή, διαφαίνονται
διαφανείς κύστεις που περιέχουν 3-5 mL
πορτοκαλόχρωμο υγρό.

c. Ήπαρ:
a. ∆ιάχυτες τελαγγειεκτασικές περιοχές.
b. ∆ιασταλμένη από χολή χοληδόχος κύστη.

Ιστοπαθολογικά:
∆έρμα:
o Παχυμένη επιδερμίδα, ακάνθωση και
υπερακάνθωση είναι παρούσες.
o Φλεγμαίνοντες περιοχές στην επιδερμίδας και
εξελκωμένες περιοχές στη δερμίδα.
o Σε πολλούς θυλάκους τριχών, παρατηρείται
υπερκεράτωση και συσσώρευση από φλεγμονώδη
κύτταρα, με είτε απώλεια τριχών είτε είναι
κομμένες.
b. Θυρεοειδείς:
o ∆ιογκωμένοι θυρεοειδείς αδένες, με κύστεις, μερικές
απ’ τις οποίες έχουν σπάσει και το κολλοειδές
περιεχόμενο τους διαχέεται στα διάμεσα
διαστήματα.
c. Ήπαρ:
o Πολλαπλές περιοχές με τελλαγγειεκτασία, με
διασταλμένα τα τριχοειδή αγγεία.
a.
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2. Αντισώματα κατά του ιού της νόσου του Carré έχουν αναφερθεί σε
άγριες Καφέ Αρκούδες χωρίς όμως να έχουν εμφανιστεί κλινικά
συμπτώματα.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ:

Συνύπαρξη ανθρώπου – αρκούδας:

Για να μειωθεί κατά το δυνατόν ο κίνδυνος συνάντησης με αρκούδα, στο δάσος θα
πρέπει κάποιος να γνωρίζει ότι:
•
•
•
•

•

Η αρκούδα έχει εξαιρετική όσφρηση, πολύ καλή ακοή και όχι τόσο καλή όραση
Έχει εξαιρετική μνήμη και νοημοσύνη
Ο ζωτικός της χώρος είναι 100-150 χλμ2 για ένα θηλυκό και έως και παραπάνω από 400 χλμ2
για ένα αρσενικό άτομο.
Αν δεν ενοχληθεί, ακολουθεί συγκεκριμένη ρουτίνα στις καθημερινές της μετακινήσεις:
χρησιμοποιεί την ίδια όχθη ρεματιάς και τον δασικό δρόμο για τις μετακινήσεις της, το ίδιο
μονοπάτι για να πάει στη φωλιά της, τους ίδιους οπωρώνες για να βρει φρούτα.
Η όρθια στάση της είναι συμπεριφορά ανίχνευσης ή και φόβου και όχι εκδήλωση επίθεσης.

Τα παραπάνω σημαίνουν πως αντιλαμβάνεται εύκολα τον γύρω της χώρο και συνήθως
καταλαβαίνει πολύ νωρίτερα την παρουσία του ανθρώπου από ότι ο άνθρωπος τη δική
της παρουσία και απομακρύνεται. Άρα για να μην τη συναντήσουμε, προτείνεται η παρουσία μας
στο δάσος να είναι θορυβώδης και ιδιαίτερα εμφανής.

Αν συναντήσετε αρκούδα στο δάσος:
Η αρκούδα δεν πρέπει να νοιώσει ότι απειλείται από τον άνθρωπο
Αυτό σημαίνει:
1.
2.
3.
4.

Κρατάμε την ψυχραιμία μας
Μένουμε ακίνητοι
Δεν παίρνουμε «απειλητικά» αντικείμενα όπως πέτρες, κλαδιά κτλ.
Προσπαθούμε να οπισθοχωρήσουμε σταδιακά «αναγνωρίζοντας» την
αρκούδας στο χώρο

«κυριαρχία» της

5. Δεν τρέχουμε
6. Σε περίπτωση στενών χώρων δημιουργούμε χώρο διαφυγής για την αρκούδα και δεν της
«κόβουμε» το δρόμο
Το πιο πιθανό είναι ότι με την παρουσία μας η αρκούδα θα έχει φύγει.
Η αρκούδα κινείται κυρίως από το σούρουπο ως την αυγή και σπανιότερα κατά τη διάρκεια της
ημέρας. Η άμεση αντιμετώπιση της παρουσίας της αρκούδας είναι ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία και
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απαιτείται τουλάχιστο αποφυγή απερίσκεπτων ενεργειών και συνεργασία
αρμόδιων φορέων όπως η Δασική Υπηρεσία και η Αστυνομία. Ειδική ομάδα
δράσης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ επισκέπτεται συχνά τις περιοχές εμφάνισης
αρκούδων μετά από επικοινωνία και συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

των

Όταν η αρκούδα επισκέπτεται τακτικά μια κατοικημένη περιοχή:
•
•
•
•

Φροντίστε να κάνετε συνεχώς θόρυβο εφόσον βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο ή να μιλάτε
διαρκώς.
Μαζεύετε τα σκουπίδια από τους εξωτερικούς χώρους, τις πλατείες, τις αυλές των σπιτιών
καθώς και ότι άλλο μπορεί να αποτελεί τροφική πηγή για την αρκούδα και επομένως να την
ελκύει στην περιοχή.
Καθαρίστε υπολείμματα από περυσινή σοδειά που μπορεί να υπάρχουν σε γειτονικά χωράφια.
Μην ταΐζετε την αρκούδα

Αξίζει να σημειωθεί πως η «άμεση αντιμετώπιση» όπως συχνά αναφέρεται, ουσιαστικά είναι
ανέφικτη και δεν λύνει οριστικά το πρόβλημα της προσέγγισης της αρκούδας σε κατοικημένες
περιοχές, ειδικά την εποχή που διανύουμε με την έλλειψη τροφικών πηγών. Η πραγματική αιτία για
την συμπεριφορά της αρκούδας σχετίζεται με κακές διαχειριστικές πρακτικές από την πλευρά του
ανθρώπου όπως η διατήρηση μικρών ή μεγάλων σκουπιδότοπων γύρω από τους οικισμούς και η
υποβάθμιση του βιοτόπου της.
Και βέβαια, ανθρώπινη ευθύνη είναι η πρόληψη, οπότε η εγκατάσταση ηλεκτροφόρων περιφράξεων
για τις καλλιέργειες και τις μελισσοκομικές εγκαταστάσεις σε ορεινές περιοχές καθώς και η φύλαξη
των κοπαδιών από καθαρόαιμους ελληνικούς ποιμενικούς σκύλους είναι οι πιο αποτελεσματικές
λύσεις για την αρμονική συμβίωση ανθρώπου και αρκούδας.
(http://www.callisto.gr/arkouda.php)
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Δράσεις για την προστασία της Καφέ αρκούδας:

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος
και
για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες “Προστασίας και διαχείρισης των πληθυσμών και των βιοτόπων
της καφέ αρκούδας (Ursus arctos) στην Eλλάδα” ανατέθηκε το 1993 στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ ο
συντονισμός και η διαχείριση σχετικού προγράμματος με το όνομα APKTOΣ οι στόχοι του οποίου
όριζαν:
•
•
•
•

•

•

Tη μελέτη του χώρου όπου ζει η αρκούδα στη χώρα μας και των κινδύνων που την απειλούν
με συνέπεια την περαιτέρω γεωγραφική και πληθυσμιακή της συρρίκνωση.
Tην εκπόνηση ενός Σχεδίου Δράσης για το σύνολο της περιοχής εξάπλωσης της αρκούδας.
Tο σχεδιασμό παρεμβάσεων για τη βελτίωση των βιοτόπων, τη φύλαξη και παρακολούθηση
των πληθυσμών του είδους στις περιοχές της Πίνδου και της Pοδόπης.
Tην ανάπτυξη προγραμμάτων βελτίωσης των πρακτικών αποζημίωσης κτηνοτρόφων,
μελισσοκόμων και εφαρμογών μέτρων πρόληψης ή αποτροπής συγκρούσεων μεταξύ των
παραπάνω ομάδων παραγωγών και της αρκούδας.
Την υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία καθώς και
προγράμματος ευαισθητοποίησης του ελληνικού κοινού και των MME για την προστασία της
αρκούδας και των βιοτόπων της.
Την οργάνωση, λειτουργία και περαιτέρω ενίσχυση του Περιβαλλοντικού Κέντρου του
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ που ήδη λειτουργούσε στο νομό Φλώρινας.
(http://www.callisto.gr/arkouda.php)
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Ενημερωτικό φυλλάδιο από τη μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση “Καλλιστώ” που
μοιράστηκε την Τετάρτη στις 18 Μαΐου και ώρα 11.00 το πρωί, στα διόδια του Πολύμυλου Κοζάνης,
στην Εγνατία οδό. (http://www.callisto.gr/photos.php)
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