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Το πρόγραμμα Life Arctos/Kastoria
Το πρόγραμμα με τίτλο: «Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπουαρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών»,
υλοποιείται στο ν. Καστοριάς , με έμφαση στις περιοχές μόνιμης ή εποχιακής
παρουσίας της αρκούδας. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από την 1η
Οκτωβρίου 2010 έως την 30ή Ιουνίου 2014.
Το έργο υλοποιεί σειρά δράσεων και εφαρμόζει συγκεκριμένα μέτρα που θα
αποσκοπούν κυρίως στα εξής:
• Περιορισμός – εξάλειψη του φαινομένου τροχαίων ατυχημάτων με θύματα
αρκούδες στο οδικό δίκτυο του Ν. Καστοριάς και, φυσικά, αύξηση της οδικής
ασφάλειας για τους οδηγούς.
• Αντιμετώπιση των περιστατικών προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες
περιοχές.
• Διάδοση εφαρμογής μέτρων πρόληψης ζημιών στην αγροτική οικονομία από
αρκούδες και βελτίωση των όρων συνύπαρξης του ανθρώπου με την άγρια ζωή
στο Νομό Καστοριάς.
• Βελτίωση του επιπέδου ενημέρωσης –ευαισθητοποίησης του κοινού στα
παραπάνω θέματα.

Άνθρωπος και αρκούδα. Για μια εφικτή συνύπαρξη…
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ζημιές από αρκούδα
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
μεγαλόσωμου θηλαστικού.

1. Ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο
Οι κυριότερες αιτίες για τις ζημιές αυτές είναι:


Η απουσία του βοσκού από το κοπάδι.



Η απουσία ή ακαταλληλότητα σκύλων φύλαξης του κοπαδιού.



Η μειωμένη προστασία των νυχτερινών καταλυμάτων (στάνες) των
κοπαδιών και η αναποτελεσματικότητα των περιφράξεών τους.



Η ακατάλληλη περίφραξη των μελισσοκομικών μονάδων.

2. Ζημιές στη φυτική παραγωγή
Οι κύριες αιτίες για τις ζημιές αυτές είναι:


Η έλλειψη κατάλληλης περίφραξης γύρω από τις καλλιέργειες.



Το γεγονός ότι αποτελούν μία εύκολα προσβάσιμη και άφθονη πηγή
τροφής για την αρκούδα.



Η σταδιακή μείωση άγριων οπωροφόρων δένδρων στην ύπαιθρο.

Πολλές φορές, είτε για εκδίκηση μετά από κάποια επίθεση, ή ως ένα τρόπο
αποφυγής ζημιών, οι άνθρωποι σκοτώνουν το ζώο που (πιθανά) τούς προκάλεσε τη
ζημιά. Ο τρόπος αυτός όμως, δεν έχει ουσιαστικά αποτελέσματα, καθώς:


Συνήθως άλλα ζώα θα πάρουν τη θέση των σκοτωμένων, προκαλώντας
ζημιές εκ νέου.



Εάν το σκοτωμένο ζώο προστατεύεται από τη νομοθεσία, θα διωχθούν
ποινικά.



Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, εκτός του ότι είναι παράνομη και
διώκεται, είναι επικίνδυνη για πολλά άλλα είδη σπάνιων άγριων (αρπακτικά
πουλιά) αλλά και οικόσιτων ζώων(σκύλοι εργασίας).

Η ΛΥΣΗ
Κρατικές αποζημιώσεις
Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι και αγρότες δεν πρέπει να υφίστανται μόνοι τους το
κόστος από τις ζημιές που προκαλούν τα μεγάλα σαρκοφάγα. Η επιβίωση της
άγριας ζωής δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος του ήδη επιβαρυμένου αγροτικού
εισοδήματος. Μόνο μια αποτελεσματική και δίκαιη πολιτική κρατικών
αποζημιώσεων θα μπορούσε να εξασφαλίσει την κατανομή του κόστους αυτού σε
όλη την κοινωνία και όχι μόνο στους κτηνοτρόφους. Ο Οργανισμός Ελληνικών
Γεωργικών Αποζημιώσεων (ΕΛΓΑ) είναι σήμερα υπεύθυνος για την καταβολή
χρηματικών αποζημιώσεων σε ασφαλισμένους αγρότες, κτηνοτρόφους και
μελισσοκόμους που έχουν υποστεί ζημιές από σαρκοφάγα ζώα,
συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προκαλεί η αρκούδα. Οι αποζημιώσεις δεν
αποτρέπουν τις επιθέσεις, αλλά συνεισφέρουν στο χαμένο εισόδημα, καθιστώντας
τις ζημιές πιο αποδεκτές.
Αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης
Για τη συνύπαρξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με τα μεγάλα σαρκοφάγα,
είναι απαραίτητο οι άνθρωποι να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας για
τη διαφύλαξη της περιουσίας τους. Τα προληπτικά μέτρα έχουν ως σκοπό τη
μείωση και την αποφυγή των ζημιών στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. Αυτό οδηγεί
σε μειωμένες συγκρούσεις με τα μεγάλα σαρκοφάγα και τελικά σε πιθανή
συνύπαρξη.
Ο συνδυασμός ενός δίκαιου συστήματος κρατικών αποζημιώσεων και
υιοθέτησης μέτρων πρόληψης, μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά για την
άμβλυνση της σύγκρουσης ανθρώπου και αρκούδας.

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ:
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΕΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

ΜΕΤΡΟ

Γιατί να χρησιμοποιήσεις ηλεκτροφόρα περίφραξη;
Οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικές στην
προστασία ζώων, καλλιεργειών και μελισσιών. Τα πλεονεκτήματά τους
συνοψίζονται παρακάτω:


Η σχετικά εύκολη εγκατάστασή τους. Πολλές φορές χρειάζεται λιγότερος
χρόνος 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.



Είναι κατάλληλες για μεγάλες ή μικρές επιφάνειες οι οποίες χρειάζεται να
μείνουν περιφραγμένες για μεγάλες περιόδους (σταβλισμένα ζώα, μελίσσια)



Δίνουν τη δυνατότητα μετακίνησης και επανατοποθέτησης.




Είναι ενεργειακά αυτόνομες.
Λειτουργούν με μπαταρίες των 12 Βολτ (αυτοκινήτου) που μπορούν εύκολα
να επαναφορτιστούν



Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρικό ρεύμα
του δικτύου, μπορούν να λειτουργήσουν και με ηλιακό συλλέκτη



Προφυλάσσουν από το διασκόρπισμα του κοπαδιού.



Η αποτελεσματικότητά τους μπορεί να φτάσει και το 100%, αν τηρούνται οι
προδιαγραφές εγκατάστασης και συντήρησης.



Είναι εντελώς ακίνδυνες για τον άνθρωπο και τα ζώα.



Έχουν ελάχιστο κόστος συντήρησης.



Είναι μια μικρή σχετικά επένδυση. Εφάπαξ έξοδο.

Τι είναι μία ηλεκτροφόρα περίφραξη;
Η ηλεκτροφόρα περίφραξη χρησιμοποιείται για την προστασία μελισσιών,
κτηνοτροφικών ζώων και αγροτικών καλλιεργειών (πχ αμπέλια, κερασιές,
καλαμπόκια), από επιθέσεις μεγάλων σαρκοφάγων.
Οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις είναι φράχτες κατασκευασμένοι με σύρματα από
αγώγιμο μέταλλο (ατσάλι, χαλκό, αλουμίνιο), στερεωμένα σε ξύλινους ή
μεταλλικούς πασσάλους. Χρησιμοποιούνται συνήθως 4 ή 5 σειρές σύρματος
προκειμένου να φτάσει η περίφραξη τα 120 -150 εκ. ύψος. Το χαμηλότερο σύρμα
θα πρέπει να έχει απόσταση από το έδαφος έως 20-25 εκ.

Η βασική δομή της ηλεκτροφόρας περίφραξης
Μία ηλεκτροφόρα περίφραξη μπορεί να έχει οποιοδήποτε σχήμα. Μπορεί να είναι
τετράγωνη, ορθογώνια, στρόγγυλη ή να έχει πιο περίπλοκο σχήμα. Σύμφωνα με
τους ειδικούς, το ιδανικό σχήμα για μία περίφραξη στην περίπτωση της
προστασίας των ζώων κτηνοτροφίας, η οποία μπορεί να αποτρέπει
αποτελεσματικά τους θηρευτές, είναι η στρόγγυλη, επειδή με αυτόν τον τρόπο τα
ζώα δε στριμώχνονται σε μία γωνία με κίνδυνο να πεθάνουν από ασφυξία. Παρόλα
αυτά, το σχήμα της περίφραξης δεν είναι καθοριστικό, αλλά καλό είναι να
αποφεύγονται οι τεθλασμένες γραμμές .
Τα βασικά εξαρτήματα μια ηλεκτροφόρας περίφραξης είναι:
Το αγώγιμο υλικό μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος: δέσμες συνθετικού υλικού μαζί
με λεπτά ατσάλινα σύρματα, σύρμα ή ταινία
Ξύλινοι ή μεταλλικοί πάσσαλοι (σιδερογωνιές ή μπετόβεργες)
Γωνιακοί πάσσαλοι- Αντηρίδες για να σταθεροποιούν την περίφραξη
Μονωτήρες (για τη στήριξη σύρματος ή ταινίας)
Ηλεκτροδότης (γεννήτρια παλμού)
12βολτη μπαταρία (αν δεν υπάρχει σύνδεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης)
Καλώδια για τη σύνδεση του αγώγιμου υλικού
Καλώδιο σύνδεσης της γεννήτριας με το αγώγιμο υλικό
Καλώδιο σύνδεσης της γεννήτριας με το σύστημα γείωσης
Ράβδος ή ράβδοι γείωσης
Ηλιακός συλλέκτης (αν απαιτείται)
Εξαρτήματα της πόρτας
Βολτόμετρο

Οι πάσσαλοι
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή σταθερότητά τους, είναι καλό
να τοποθετούνται στις γωνίες της περίφραξης, πάσσαλοι-αντηρίδες. Η απόσταση
μεταξύ των πασσάλων, κυμαίνεται μεταξύ 2,5 και 3,5 μέτρων. Σε περιοχές που το
έδαφος είναι ανώμαλο, οι πάσσαλοι θα πρέπει να τοποθετούνται σε μικρότερες
αποστάσεις ακολουθώντας το ανάγλυφο.

Το αγώγιμο υλικό
Είναι συνήθως δέσμες συνθετικού υλικού μαζί με
λεπτά ατσάλινα σύρματα, σύρμα (πάχους 2 mm) ή
ταινίες και αποτελούν τους πιο ισχυρούς και
ανθεκτικούς αγωγούς. Γενικά η αγωγιμότητα του
σύρματος ή της ταινίας είναι υψηλότερη ανάλογα με
τον αριθμό των μεταλλικών συρμάτων του αγωγού.
Η απόσταση μεταξύ των συρμάτων ή των ταινιών
εξαρτάται από το ύψος της περίφραξης και από τον
αριθμό των αγωγών. Για την πρόληψη από επιθέσεις
άγριων σκύλων ή λύκων είναι προτιμότερο το
χαμηλότερο σύρμα να μην υπερβαίνει τα 20 εκ.
από το έδαφος. Τα χαμηλότερα επίσης σύρματα ή οι
ταινίες θα πρέπει να τοποθετούνται σε μικρότερες
αποστάσεις μεταξύ τους σε σχέση με αυτά που
βρίσκονται ψηλότερα.

Η πόρτα
Είναι πολύ σημαντικό και η πόρτα της περίφραξης, να είναι ηλεκτροφόρα. Στην
αγορά υπάρχουν πολλά διαφορετικά εξαρτήματα: από κανονικές πόρτες
φτιαγμένες από αγώγιμο μέταλλο μέχρι πόρτες με μονωτικές χειρολαβές
τοποθετημένες σε ειδικά ελάσματα ή σε απλό σύρμα ή ταινία.

Η ισχύς του ρεύματος
Ο παλμός που διατρέχει την ηλεκτροφόρα περίφραξη δημιουργείται από μία
γεννήτρια η οποία θα πρέπει να έχει ισχύ ανάλογα με το μήκος της και τις σειρές
του αγώγιμου υλικού (σύρμα ή ταινία). Για προστασία από τους θηρευτές, ο παλμός
της περίφραξης, ενδείκνυται να είναι μεταξύ 8.000 και 12.000 βολτ. Επειδή η
συχνότητα του παλμού ο οποίος παράγεται από την γεννήτρια είναι πολύ χαμηλή,
η τάση δεν μπορεί να βλάψει ούτε τους ανθρώπους αλλά ούτε και τα ζώα.
Συνίσταται η χρήση γεννητριών με ηλεκτρικό φορτίο ανάλογα με το μήκος της
περίφραξης. Οι γεννήτριες αυτές μπορούν να ηλεκτροδοτηθούν είτε από άμεση
πηγή ηλεκτροδότησης (220 βολτ), είτε από 12βολτες μπαταρίες (αυτοκινήτου).
Πόσο κοστίζουν οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις;
Το μέσο κόστος μίας ηλεκτροφόρας περίφραξης κυμαίνεται μεταξύ 300 και 1000
ευρώ. Η τιμή εξαρτάται κυρίως από τα εξαρτήματα της περίφραξης που θα
διαλέξουμε (ηλεκτροδότης, ηλιακός συλλέκτης) και τον προμηθευτή και λιγότερο
από το μήκος της.

Από πού μπορεί κανείς να αγοράσει μία ηλεκτροφόρα περίφραξη;
Παρακάτω βρίσκεται μία ενδεικτική λίστα με εταιρείες οι οποίες πουλάνε
ηλεκτροφόρες περιφράξεις στην Ελλάδα.
Αφοί Γαζέα
Ορεστείων 88
52100 Χλόη
Καστοριά
Τηλ. 247 0 83656
Τηλ 6977128211 (Χρήστος Γαζέας)

Γούναρης Χρήστος
Γενική αντιπροσωπεία και εμπόριο
Μ. Αλεξάνδρου 20
53100 Φλώρινα
Τηλ. 2385 0 22241

Συλαίος Ευστράτιος
Γιαννιτσών 103
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 231 0 537707

ΗΛ.ΠΡΑ. ΑΕ
Βιομηχανική περιοχή Θέρμης
Τ.Θ. 355
57001 Θέρμη
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 231 0 464021-2
Fax: 231 0 464607
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Α.Ε
Βιζυηνού 11
15344, Γέρακας Αττικής
210 6611650 -6047494 φαξ:210 6611798
info@vet-circle.gr

Κωσταντίνου Χαράλαμπος
Καραϊσκάκη 86
42100 Τρίκαλα
Τηλ. 2431 0 71940

Σημαντικές πληροφορίες αποτελεσματικής χρήσης των ηλεκτροφόρων
περιφράξεων


Αποφύγετε τις μεγάλες αποστάσεις μεταξύ του χαμηλότερου σύρματος και
του εδάφους.



Ελέγχετε τακτικά τη φόρτιση της μπαταρίας καθώς και την ισχύ του παλμού
του φράχτη.



Σταθεροποιήστε την περίφραξη βάζοντας στις γωνίες πασσάλουςαντηρίδες.



Ηλεκτροδοτήστε και την είσοδο της περίφραξης και σιγουρευτείτε ότι μένει
κλειστή.



Κόψτε τη βλάστηση κάτω και γύρω από την περίφραξη έτσι ώστε να μην
ακουμπάνε κλαδιά και χόρτα στα σύρματα δημιουργώντας βραχυκύκλωμα.



Διατηρείστε την υγρασία του εδάφους που εφάπτεται της γείωσης.

ΣΚΥΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΟΠΑΔΙΩΝ: ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΒΟΗΘΟΣ
Τι είναι οι Σκύλοι Φύλαξης Κοπαδιών;
Ο σκύλοι φύλαξης κοπαδιών χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες για την προστασία
κτηνοτροφικών ζώων από επιθέσεις μεγάλων σαρκοφάγων και αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της κτηνοτροφίας στις χώρες της νότιας Ευρώπης.
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.
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.

Βασικά Χαρακτηριστικά
Οι σκύλοι φύλαξης κοπαδιών
 Είναι πολύ ανεξάρτητοι- δεν χρειάζονται την παρουσία του βοσκού ούτε τη
συνεχή του επίβλεψη
 Είναι γενικά μεγαλόσωμοι σκύλοι γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις
επιθέσεις των θηρευτών (ενός ή περισσοτέρων)
 Συνήθως δεν συγκεντρώνουν αυτά το κοπάδι
 Δεν δαγκώνουν, δεν οδηγούν και δεν γαυγίζουν στο κοπάδι.

Πώς αντιμετωπίζουν οι σκύλοι φύλαξης κοπαδιών τους θηρευτές;
Οι σκύλοι φύλαξης κοπαδιών αντιλαμβάνονται κάθε προσπάθεια των θηρευτών να
πλησιάσουν το κοπάδι και γαυγίζοντας ειδοποιούν τον βοσκό. Οι σκύλοι αυτοί
αντιμετωπίζουν τα ίδια τους θηρευτές, ενώ και μόνο η παρουσία τους μπορεί να
κρατήσει τους θηρευτές μακριά από το κοπάδι, χωρίς να χρειαστεί να έρθουν σε
άμεση επαφή μαζί τους.
Οι πρώτες επαφές με τους θηρευτές.
Ένας ανεκπαίδευτος σκύλος μπορεί να φανεί ανασφαλής ή ακόμα και φοβισμένος
στην πρώτη του επαφή με έναν θηρευτή, αλλά μετά από κάποιο διάστημα μαθαίνει
πώς να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα επικίνδυνα για το κοπάδι ζώα. Η
απόκτηση εμπειρίας αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράγοντα για όλους τους
σκύλους.
Η σχέση του σκύλου φύλαξης κοπαδιών και των κτηνοτροφικών ζώων.
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.
Διαφορετικά είδη κτηνοτροφικών ζώων έχουν διαφορετική συμπεριφορά απέναντι
στους σκύλους φύλαξης κοπαδιών, ενώ είναι εξίσου σημαντικό τα ζώα του
κοπαδιού να συνηθίσουν και αυτά με τη σειρά τους σκύλους, προκειμένου να μην
τους φοβούνται και μην έχουν επιθετική συμπεριφορά απέναντί τους.
Ένας σκύλος φύλαξης μπορεί κάποιες φορές να έχει επιθετική συμπεριφορά
απέναντι σε νέα ζώα του κοπαδιού. Σε αυτή την περίπτωση αρκεί να μαλώσει ο
βοσκός τον σκύλο μέχρι αυτός να συνηθίσει τα νέα μέλη του κοπαδιού.

Πόσοι σκύλοι χρειάζονται για να προστατεύσουν το κοπάδι;
Ο αριθμός των σκύλων φύλαξης που είναι απαραίτητος για την προστασία του
κοπαδιού εξαρτάται από διάφορους παράγοντες: το είδος και τον αριθμό των ζώων
του κοπαδιού, την πυκνότητα και το είδος των θηρευτών της περιοχής, διάφορους
περιβαλλοντικούς παράγοντες καθώς και τον τρόπο διαχείρισης του κοπαδιού.
Γενικά, λιγότερα σκύλοι είναι απαραίτητοι σε ανοιχτές και επίπεδες περιοχές
βόσκησης από ότι σε θαμνώδεις ή δασώδεις. Μεγαλύτερος αριθμός σκύλων
χρειάζεται σε μεγαλύτερα κοπάδια ή σε κοπάδια τα οποία τείνουν να
διασκορπίζονται στα βοσκοτόπια. Σαν γενικός κανόνας, για κοπάδια μεσαίου
μεγέθους (150-200 ζώα) χρειάζονται τουλάχιστον δύο σκύλοι γιατί και οι ίδιοι
αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς όταν είναι ζευγάρι και μπορούν με τον τρόπο
αυτό να έχουν διαφορετικούς ρόλους στην προστασία του κοπαδιού.
Αν δεν υπάρχουν καθόλου σκύλοι, καλό είναι να βάλουμε πρώτα έναν σκύλο στο
κοπάδι και μετά σταδιακά να φέρουμε και άλλους, αφού ο πρώτος θα έχει ήδη
ενσωματωθεί. Με αυτόν τον τρόπο, ο πρώτος σκύλος μπορεί να λειτουργήσει σαν
πρότυπο για τους υπόλοιπους. Αντίθετα, το να μεγαλώνεις πολλά κουτάβια
ταυτόχρονα ευνοεί μια παιχνιδιάρικη συμπεριφορά που μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμούς σε νεαρά μοσχάρια ή αρνιά, ενώ και η παρουσία πολλών ενήλικων
ανεκπαίδευτων σκύλων μπορεί να οδηγήσει σε άσκοπες περιπλανήσεις των
σκύλων ή/και σε επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους ανθρώπους.
Ποιο είναι το μυστικό για να αποκτήσετε έναν καλό σκύλο φύλαξης κοπαδιών;
Δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες:
 Διαλέξτε έναν σκύλο κατάλληλης φυλής (ράτσα)
 Αναθρέψτε τον σωστά.
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. Η σωστή ανατροφή του
σκύλου απαιτεί χρόνο και αφοσίωση, μέχρι αυτός να είναι έτοιμος να υπερασπιστεί
το κοπάδι μόνος του, παρόλο που η συμπεριφορά από σκύλο σε σκύλο μπορεί να
διαφέρει και κάποιοι σκύλοι να αποδειχθούν καλύτεροι από άλλους.

Πώς διαλέγεις ένα σκύλο φύλαξης κοπαδιού;
Για να έχεις ένα καλό σκύλο θα πρέπει να διαλέξεις προσεκτικά τους γονείς του.
Είναι προτιμότερο οι γονείς να φυλάγουν ήδη κάποιο κοπάδι, έτσι ώστε να είναι
δυνατό να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα τους. Οι σκύλοι θα πρέπει να είναι
απολύτως υγιείς με καλό σωματότυπο και δεν πρέπει να έχουν κληρονομικά
προβλήματα, όπως για παράδειγμα προβλήματα δυσπλασίας του γοφού. Όταν
διαλέγεις ένα κουτάβι θα πρέπει να προσέχεις να είναι υγιές και καλά αναπτυγμένο,
χωρίς προβλήματα. Επίσης ο σκύλος δεν θα πρέπει να είναι ούτε πολύ ντροπαλός
αλλά ούτε και πολύ κοινωνικός. Θα πρέπει να έχει σιγουριά και προσήλωση.

Οι φυλές των σκύλων φύλαξης κοπαδιών
Στην Ευρώπη υπάρχουν διάφορες φυλές σκύλων φύλαξης κοπαδιών οι οποίες
όμως δεν διαφέρουν ουσιαστικά στην αποτελεσματικότητά τους ως προστάτες των
κοπαδιών. Στην Ελλάδα, οι παραδοσιακές ποιμενικές φυλές είναι ο Ελληνικός
Ποιμενικός και ο Μολοσσός της Ηπείρου, με περισσότερο διαδεδομένη την πρώτη.
Η μορφολογία και τα χαρακτηριστικά του Ελληνικού Ποιμενικού έχουν
προσαρμοστεί άριστα στο ρόλο και το περιβάλλον της εργασίας τους. Το ύψος
τους κυμαίνεται από 60 έως 76 εκ. και το βάρος τους από τα 40 έως τα 55 κιλά, ενώ
δεν είναι σπάνια ακόμα μεγαλύτερα ζώα. Το χρώμα του μπορεί να είναι μαύρο,
άσπρο, καφέ, με ρίγες ή πολύχρωμο. Η ακοή, η όσφρησή του και η όρασή του είναι
αρκετά οξείες και το σκυλί μπορεί να είναι αρκετά δραστήριο κατά τη διάρκεια της

νύχτας, όταν οι πιθανότητες για επιθέσεις αυξάνονται. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά
ανθεκτικό στις κακουχίες και το λιγοστό φαγητό.
Οι οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών στην αγροτική
Ελλάδα, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της εντατικής κτηνοτροφίας έχουν μειώσει
δραστικά τη λειτουργική χρήση του Ελληνικού Ποιμενικού. Επιπλέον, η αύξηση των
αδέσποτων σκύλων και η παραπληροφόρηση των σύγχρονων βοσκών οδήγησαν
στον εκτενή υβριδισμό της φυλής που σήμερα βρίσκεται στο χείλος της
εξαφάνισης. Το γεγονός ότι η φυλή δεν έχει αναγνωριστεί επίσημα από τη Διεθνή
Κυνολογική Ομοσπονδία επιδεινώνει το πρόβλημα.
Από την άλλη, ο Μολοσσός της Ηπείρου ξεχωρίζει για τον σωματότυπό του,
κυρίως για το μεγάλο του κεφάλι, τα χοντρά του πόδια, τα κρεμαστά του μάτια και
τα μεγάλα και κρεμαστά προγούλια του. Το βάρος στα αρσενικά σκυλιά κυμαίνεται
από 55 μέχρι 67 κιλά, ενώ σε ύψος μπορούν να φτάσουν έως και τα 80 εκ. Ο
μολοσσικός σκύλος συναντάται σε διάφορους χρωματισμούς αν και συνήθως είναι
μονόχρωμος με πολύ μικρά σημάδια στο στήθος και στις άκρες των ποδιών
Είναι καλύτεροι φύλακες οι αρσενικοί ή οι θηλυκοί σκύλοι;
Δεν υπάρχουν διαφορές στην αποτελεσματικότητα μεταξύ θηλυκών και αρσενικών
σκύλων. Για τον λόγο αυτό, η επιλογή του φύλου εξαρτάται από την προτίμηση του
κάθε κτηνοτρόφου. Σε κάθε περίπτωση, στην επιλογή του φύλου είναι καλό να
λαμβάνεται υπόψη το φύλο των σκύλων που ήδη υπάρχουν στο κοπάδι.
Πώς να αναθρέψετε έναν σκύλο φύλαξης κοπαδιού;
Είναι πολύ σημαντικό, το κουτάβι να ζει μαζί με το κοπάδι (στη φάση του
απογαλακτισμού-περίπου σε ηλικία 2 μηνών) και να μένει πάντα μαζί με τα ζώα,
αποφεύγοντας την επαφή με τους ανθρώπους (ιδιαίτερα με τα παιδιά) ή με άλλους
σκύλους. Έτσι, το κουτάβι θα συνηθίσει να ζει με το κοπάδι και θα μάθει να το
θεωρεί οικογένειά του. Ο σκύλος θα πρέπει να μένει σε μία μικρή περιφραγμένη
έκταση μαζί με άλλα νεαρά ζώα του κοπαδιού. Η περιφραγμένη αυτή έκταση θα
πρέπει να έχει μία «φωλιά» όπου ο σκύλος θα μπορεί να απομονώνεται αν θέλει,
ενώ παράλληλα θα διατηρεί οπτική επαφή με τα υπόλοιπα ζώα του κοπαδιού. Το
φαγητό του σκύλου θα πρέπει να τοποθετείται σε αυτή τη φωλιά ενώ είναι
καλύτερο να έχει κοινό νερό με τα υπόλοιπα ζώα του κοπαδιού ώστε να ευνοείται η
επικοινωνία του σκύλου με τα ζώα αυτά.
Η πρώτη περίοδος κοινωνικοποίησης είναι πολύ σημαντική για το δέσιμο μεταξύ
του σκύλου και του κοπαδιού και απαραίτητη για να διασφαλίσουμε ότι ο σκύλος
θα μένει πάντα μαζί με το κοπάδι στα βοσκοτόπια και θα υπερασπίζεται τα ζώα σε
περίπτωση επίθεσης από κάποιον θηρευτή. Μετά την πρώτη περίοδο
κοινωνικοποίησης η οποία δεν πρέπει να ξεπερνάει σε χρόνο τις 15 ημέρες, το
κουτάβι μπορεί να ξεκινήσει να ακολουθεί το κοπάδι στα βοσκοτόπια. Παρόλα
αυτά, ο σκύλος δε θα πρέπει να εκτίθεται σε περιοχές όπου είναι πιθανό να δεχτεί
επίθεση από μεγάλους θηρευτές πριν φτάσει στην ηλικία της φυσικής του

ωριμότητας (τουλάχιστον 8 μήνες) γιατί μόνο μετά από αυτή την ηλικία είναι ικανό
να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
Η ανάπτυξη του σκύλου
Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, ο σκύλος θα παρουσιάσει αλλαγές στη
συμπεριφορά του
 Όταν είναι ακόμα μικρός (5-10 μηνών) μπορεί να είναι υπερβολικά
ενεργητικός και πιθανότατα να κάνει κάποια λάθη. Κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού μπορεί να κυνηγήσει ή να δαγκώσει τα αυτιά νεαρότερων ζώων.
 Οι σκύλοι πρέπει να ελέγχονται αυστηρά, έτσι ώστε να διορθώνεται αμέσως
η λανθασμένη συμπεριφορά ώστε να μην δημιουργήσουν σοβαρά
προβλήματα όταν μεγαλώσουν. Παρόλα αυτά το παιχνίδι μεταξύ των
σκύλων και των ζώων του κοπαδιού θα πρέπει να γίνεται ανεκτό γιατί θα
ευνοήσει το δέσιμο μεταξύ των ζώων. Δε θα πρέπει να περιμένουμε πως ένα
νεαρό σκυλί θα έχει την ίδια συμπεριφορά με ένα ώριμο και έμπειρο σκυλί.
 Ένας σκύλος φύλαξης κοπαδιού θεωρείται ώριμος στην ηλικία μεταξύ ενός
και δύο ετών και μόνο τότε μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι πράγματι
καλός σκύλος φύλαξης.

Τι σχέση θα πρέπει να έχει ο σκύλος με τους ανθρώπους;
Ο τύπος και η ένταση της επιθυμητής επαφής μεταξύ σκύλων φύλαξης και
ανθρώπων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον χαρακτήρα του σκύλου. Στην
περίπτωση που ο σκύλος είναι ντροπαλός και φοβισμένος, η επαφή του με τους
ανθρώπους θα πρέπει να είναι αυξημένη. Η έλλειψη επαφής με τους ανθρώπους

μπορεί να του προκαλέσει υπερβολικό φόβο και συστολή και αυτό μπορεί να είναι
προβληματικό σε περιπτώσεις που θα χρειαστεί να χειριστούμε τον σκύλο, όπως
για παράδειγμα σε μία επίσκεψη από τον κτηνίατρο. Επιπλέον, ένας πολύ
ντροπαλός σκύλος μπορεί να γίνει πολύ επιθετικός απέναντι στους ανθρώπους
μεγαλώνοντας. Από την άλλη μεριά, η πολύ καλή σχέση των σκύλων με τους
ανθρώπους μπορεί να αποδυναμώσει το δέσιμό τους με τα ζώα του κοπαδιού. Σε
αυτήν την περίπτωση ο σκύλος μπορεί να αφήσει αφύλαχτο το κοπάδι στην
προσπάθειά του να πάει κοντά τους ανθρώπους.
Πρέπει οι σκύλοι να εκπαιδευτούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο;
Δεν είναι απαραίτητο οι σκύλοι να εκπαιδευτούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Μία
τέτοιου τύπου εκπαίδευση μπορεί να έχει και τα αντίθετα αποτελέσματα, γιατί οι
σκύλοι μπορεί να δεθούν υπερβολικά με τον άνθρωπο μέσω αυτής της
εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, ο σκύλος πρέπει να μαθαίνει να καταλαβαίνει το
«ΟΧΙ» και να σταματάει οτιδήποτε κάνει όταν παίρνει αυτή την εντολή. Επίσης
πρέπει να μάθει να πηγαίνει στο αφεντικό του όταν αυτό το καλεί, έτσι ώστε να
είναι εύκολο να το πιάσει αν αυτό χρειαστεί ( όπως για παράδειγμα στην περίπτωση
κτηνιατρικής περίθαλψης).
Πώς μπορούν οι σκύλοι φύλαξης κοπαδιών να παραμείνουν στα βοσκοτόπια;
Οι σκύλοι οι οποίοι μένουν μόνοι τους με το κοπάδι στα βοσκοτόπια θα πρέπει να
ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα για να διαπιστωθεί εάν έχουν την
επιθυμητή συμπεριφορά και εάν παραμένουν με το κοπάδι. Τέτοιες ημερήσιες
επισκέψεις δίνουν επίσης τη δυνατότητα στον κτηνοτρόφο να ελέγχει την υγεία
τόσο των σκύλων του όσο και των υπόλοιπων ζώων του κοπαδιού.
Όταν δεν υπάρχει καθόλου σκιά, θα πρέπει να υπάρχει ένας μικρός καλυμμένος
χώρος για τους σκύλους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλοί σκύλοι θεωρούν
τον χώρο αυτό καθώς και την γύρω περιοχή μέρος της επικράτειά τους και έτσι θα
είναι ακόμα πιο προσηλωμένοι στη δουλειά τους.

Πώς να διορθώσετε μία λανθασμένη συμπεριφορά;
Είναι πολύ δύσκολο να γενικεύσουμε τις αντιδράσεις ενός κουταβιού στις νέες
εμπειρίες. Κάθε κατάσταση πρέπει να αξιολογείται από τον ιδιοκτήτη και να
διαχειρίζεται ανεξάρτητα. Στην περίπτωση μιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, η
αντίδρασή μας θα πρέπει να είναι άμεση, ώστε να μη γίνει αυτή η συμπεριφορά
συνήθεια για τον σκύλο μας. Στις περισσότερες περιπτώσεις αρκεί να φωνάξουμε
στον σκύλο, να τον καλέσουμε με το όνομά του, να πούμε «ΟΧΙ» ή να πετάξουμε
κάτι (χωρίς να τον χτυπήσουμε), έτσι ώστε να του αποσπάσουμε την προσοχή,
σταματώντας την ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Αυτά τα διορθωτικά μέτρα θα πρέπει
να είναι συνεχόμενα. Συνήθως δεν αρκεί να διορθώσουμε τη λανθασμένη
συμπεριφορά μόνο μία φορά.
Υπερβολικό παιχνίδι
Όταν ένα κουτάβι κυνηγάει συνέχεια τα ζώα του κοπαδιού ή είναι επιθετικό
απέναντί τους, τότε είναι σημαντικό να επέμβουμε αμέσως. Το να σηκώσουμε ψηλά
το κουτάβι και να του φωνάξουμε «ΟΧΙ» μπορεί να είναι ένας επαρκής τρόπος,
αλλά πρέπει να επαναληφθεί πολλές φορές μέχρι το κουτάβι να σταματήσει να έχει
αυτή τη συμπεριφορά. Επιπλέον, η υπερβολικά παιχνιδιάρικη συμπεριφορά θα
πρέπει να ελεγχθεί, βάζοντας το κουτάβι μαζί με τα ενήλικα μέλη του κοπαδιού, τα
οποία είναι λιγότερο ανεκτικά απέναντι στο παιχνίδι των κουταβιών και έτσι αυτά
θα αποθαρρυνθούν. Μια άλλη λύση είναι να χωρίσουμε το κουτάβι από το κοπάδι,
κλείνοντας το σε περιφραγμένο χώρο μέχρι να σιγουρευτούμε πως η παιχνιδιάρικη
συμπεριφορά του έχει σταματήσει.
Η περίοδος αναπαραγωγής του κοπαδιού
Η περιέργεια και η τυπικά παιχνιδιάρικη συμπεριφορά των κουταβιών μπορεί να
είναι ενοχλητική για τα νεογέννητα μέλη του κοπαδιού. Συνεπώς, ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την περίοδο του τοκετού. Αν υπάρξουν
προβλήματα, ο σκύλος θα πρέπει να αποκοπεί από τα ζώα αυτά και να μείνει με
εκείνα που δεν εγκυμονούν.
Ο σκύλος κυνηγάει άγρια ζώα
Μερικοί σκύλοι μπορεί να κυνηγάνε άγρια ζώα (πχ. Λαγούς, ζαρκάδια κ.α). Αυτή η
συμπεριφορά θα πρέπει να διορθωθεί αν διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα,
όχι μόνο γιατί είναι παράνομο, αλλά επίσης γιατί έτσι οι σκύλοι αφήνουν αφύλαχτο
το κοπάδι. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει αμέσως να φωνάξουμε τον σκύλο
ώστε να επιστρέψει στο κοπάδι.
Επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε άλλα οικόσιτα ζώα εκτός του κοπαδιού
και απέναντι στους ανθρώπους.
Κάποιοι σκύλοι φύλαξης κοπαδιών μπορεί να αφήσουν το κοπάδι επιδεικνύοντας
επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε άλλα οικόσιτα ζώα (σκυλιά, γάτες, κότες κλπ)
εκτός του κοπαδιού ή ακόμα και απέναντι στους ανθρώπους που πλησιάζουν το
κοπάδι. Αυτή η συμπεριφορά πρέπει να σταματήσει αμέσως φωνάζοντας το σκύλο
πίσω στο κοπάδι. Σε περιπτώσεις που μπορεί να προκληθεί από τις συνθήκες μία

τέτοια συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα κατά τη διάσχιση κατοικημένων
περιοχών, τα σκυλιά πρέπει να μένουν κοντά στους βοσκούς με λουριά ή ακόμα και
με φίμωτρα.
Ο σκύλος αφήνει αφύλαχτο το κοπάδι
Αν η κοινωνικοποίηση μεταξύ του σκύλου και των κτηνοτροφικών ζώων έχει γίνει
σωστά, τότε οι σκύλοι θα προτιμούν πάντα να μένουν με αυτά. Όταν τα ζώα
βρίσκονται στα βοσκοτόπια, ο σκύλος μπορεί να εξερευνήσει τον γύρω χώρο,
επιστρέφοντας όμως σύντομα στο κοπάδι. Αν αυτό δε συμβεί θα πρέπει να
φωνάξουμε τον σκύλο και να τον φέρουμε πίσω στο κοπάδι. Μία σωστή εντολή (πχ
Μείνε, Πήγαινε στο πρόβατο) πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Αυτά τα διορθωτικά μέτρα
θα πρέπει να λαμβάνονται κάθε φορά που είναι απαραίτητο.
Αν αυτό δε φέρει αποτέλεσμα, τότε ο σκύλος θα πρέπει να μένει δεμένος στα
βοσκοτόπια σε κοντινή απόσταση από το κοπάδι για μία συγκεκριμένη περίοδο και
αφού πρώτα έχουμε εξασφαλίσει πως υπάρχει αρκετό φαγητό και νερό για τον
σκύλο.

Πώς να αποκτήσετε έναν σκύλο φύλαξης κοπαδιού;
Η καλύτερη λύση είναι η αγορά ενός κουταβιού απευθείας από εκτροφείς
ελληνικών ποιμενικών φυλών σκύλου ο οποίος παρέχει σκύλους εργασίας (όχι για
διαγωνισμούς ομορφιάς).
Δυστυχώς η επιδότηση αγοράς και συντήρησης Ελληνικών Ποιμενικών Σκύλων για
την προστασία του ζωικού κεφαλαίου από τα μεγάλα σαρκοφάγα ζώα δεν
βρίσκεται ακόμα σε ισχύ μέσω των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων. Για να
κινηθούν οι διαδικασίες ώστε να τεθεί σε ισχύ το μέτρο θα πρέπει πρώτα να
δρομολογηθεί σχετική διαδικασία πιστοποίησης των ποιμενικών φυλών.
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