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Γενική Εισαγωγή – πλαίσιο προσέγγισης:
Η εκτίμηση των επιπέδων όχλησης που ασκούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στην άγρια
ζωή έχει αναλυθεί με πολλούς τρόπους. Ωστόσο επί του παρόντος δεν υπάρχει μια
οριζόντια εποπτική μεθοδολογία που να ποσοτικοποιεί τον οντότητα των πηγών όχλησης,
και αυτό αφενός λόγω των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων και της άγριας ζωής, και αφετέρου την δυσκολία προσδιορισμού δεικτών
που να αποτυπώνουν σωστά και με αντιπροσωπευτικό τρόπο τέτοιες αλληλεπιδράσεις.
Επί πλέον μετά από μια ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με την
επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στους πληθυσμούς καφέ αρκούδας,
παρατηρείται ότι οι σχετικές δημοσιεύσεις είναι αρκετά σπάνιες: επίσης λόγω του
γεγονότος της υψηλής συμπεριφορικής πλαστικότητας (behavioural plasticity) της καφέ
αρκούδας, δεν είναι εύκολο να θεσπιστεί ούτε είναι εύκολα διαθέσιμος ένας ευρέως
αποδεκτός κατάλογος δραστηριοτήτων ή καταστάσεων ανθρωπογενούς προέλευσης που
να μπορούν να προσβάλουν την διατήρηση του είδους. Από την άλλη πλευρά, η εκτίμηση
των ανθρωπογενών επιπτώσεων στο είδος είναι κρίσιμη, και κυρίως για την παροχή
επιστημονικής τεκμηρίωσης
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ότι αφορά τη
χωροταξική διαχείριση.
Το παρόν εγχειρίδιο που αποτελεί προϊόν του έργου LIFE07NAT/GR/000291 σε
συνέργεια με τα έργα LIFE09NAT/GR/000333, & LIFE09NAT/ΙΤ/000502 αποτελεί
την πρώτη απόπειρα στην Ελλάδα κατάρτισης ενός πρωτοκόλλου καταγραφής,
αποκωδικοποίησης,
ερμηνείας,
αντιμετώπισης
και
διαχείρισης
περιπτώσεων
αλληλεπίδρασης αρκούδας και ανθρώπου μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της συνύπαρξης και
των δύο στην πραγματικότητα της ελληνικής υπαίθρου.
Στόχος του παρόντος εγχειριδίου είναι να αποτελέσει την αφετηρία και τη βάση για την
οριζόντια υιοθέτηση, επισημοποίηση και εφαρμογή από τις κρατικές αρμόδιες ενός
πρωτοκόλλου παρέμβασης που να αντιμετωπίζει όλες τις πιθανές περιπτώσεις
αλληλεπίδρασης αρκούδας- ανθρώπου με την κατάλληλη μεθοδολογία και ενδεδειγμένες
τεχνικές. Η εμπειρία από ερευνητικές ομάδες του εξωτερικού και ειδικότερα των ΗΠΑ και
του Καναδά αποτέλεσε μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών και δεδομένων στα θέματα που
προσεγγίζει το παρόν εγχειρίδιο.
Το εγχειρίδιο αποτελείται από μια σειρά θεματικών ενοτήτων ξεκινώντας από μια εισαγωγή
που κάνει μια βιβλιογραφική επισκόπηση στα θέματα αλληλεπίδρασης/σύγκρουσης
ανθρώπου και άγριας πανίδας (με περίπτωση αναφορά την αρκούδα) και με αναφορές σε
συγκεκριμένα παραδείγματα. Μία ειδική ενότητα αναφέρεται στην κατάσταση του
προβλήματος στην Ελλάδα σήμερα. Οι επόμενες δύο ενότητες εξειδικεύουν το πρόβλημα
στην αρκούδα αναλύοντας και τεκμηριώνοντας τις αλληλεπιδράσεις ανθρωπογενών
παραγόντων δραστηριότητας και όχλησης προς την αρκούδα καθώς και την συμπεριφορική
ανάδραση της αρκούδας με κύρια έμφαση στο φαινόμενο της «εξοικείωσης» της αρκούδας
και τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια τέτοια συμπεριφορική απάντηση του ζώου στο
πρόβλημα της «σύγκρουσης» με τις ανθρώπινες δραστηριότητες αλλα και στη δημιουργία
αρκούδων με «προβληματική» συμπεριφορά. Οι άλλες δύο ενότητες που ακολουθούν
εστιάζουν στις διαχειριστικές πρακτικές που εφαρμόζονται στο πλαίσιο ενός πρωτοκόλλου
εξειδικευμένης παρέμβασης. Το εν λόγω πρωτόκολλο συνοψίζεται και σε ένα ειδικά
διαμορφωμένο πίνακα αλλησυσχετιζόμενης διαβάθμισης και στάθμης παρέμβασης ανάλογα
με το σενάριο και τις συνθήκες στο παράρτημα (Ι). Τέλος ξεχωριστή θεματική ενότητα
αναφέρεται στο πρωτόκολλο επέμβασης στις περιπτώσεις που κάποια αρκούδα πέφτει
απευθείας θύμα ανθρωπογενούς ενέργειας κατά την οποία απειλείται άμεση η ζωή
της.(κυρίως τροχαία ατυχήματα).
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ΕΝΟΤΗΤΑ (Ι):

Αλληλεπίδραση ανθρώπου με την άγρια πανίδα.
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Εισαγωγή:
Οι περιπτώσεις συγκρούσεων μεταξύ ανθρώπων και άγριων ζώων φαίνεται να
γίνονται όλο και συχνότερες κατά τα τελευταία χρόνια και να απασχολούν έντονα τόσο τις
τοπικές κοινωνίες στις οποίες εκδηλώνονται όσο και τις υπεύθυνες για την αντιμετώπισή
τους οργανώσεις και φορείς. Ως σύγκρουση μεταξύ ανθρώπων και άγριων ζώων ορίζεται
κάθε περίπτωση στην οποία υφίσταται κάποιας μορφής αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου
και άγριου ζώου που οδηγεί σε αρνητικές επιπτώσεις της κοινωνικής, οικονομικής και
πολιτιστικής ζωής του ανθρώπου, της διατήρησης και προστασίας των πληθυσμών των
άγριων ζώων ή του περιβάλλοντος (WWF, 2005).
Η αλληλεπίδραση της αρκούδας με τον άνθρωπο και τις περιοχές που έχει
εγκατασταθεί αυτός αποτελεί φαινόμενο που εμφανίζεται σε όλες τις πληθυσμιακές
πυκνότητες του είδους, σύμφωνα με τους Smith et al. (2005), όμως, είναι περισσότερο
συχνή όταν στην περιοχή διαβιούν μεγάλοι πληθυσμοί του είδους. Η εξοικείωση παρόλα
αυτά μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε ζώο έρχεται σε συχνή και χωρίς αρνητικά
αποτελέσματα επαφή με τον άνθρωπο (Smith, Herrero, & DeBruyn, 2005).
Οι συγκρούσεις είναι δυνατό να συμβούν μεταξύ του ανθρώπου και οποιουδήποτε
άτομο του ζωικού πληθυσμού, όμως οι πιθανότητες αλληλεπίδρασης αυξάνονται όταν σε
μία περιοχή υπάρχουν problem animals. Η αυξημένη συχνότητα επαφής αυτών των
ατόμων με τον άνθρωπο οφείλεται στην ανάπτυξη ιδιαίτερων για το είδος διατροφικών ή
και άλλων συνηθειών που οδηγούν στην εξοικείωσή του με την ανθρώπινη παρουσία ή την
ανοχή του σε αυτή, με σκοπό να επωφεληθεί του κέρδους που υπερτερεί των αρνητικών
επιπτώσεων αυτής της αλληλεπίδρασης. Κίνητρο για την αψήφηση του κινδύνου της
επαφής με τον άνθρωπο μπορεί να αποτελεί η δυνατότητα εύρεσης τροφής σε
συγκεκριμένες καλλιέργειες και περιοχές ανάπτυξης κτηνοτροφίας ή και ηθολογικοί
παράγοντες που σχετίζονται με την βιολογία του εκάστοτε είδους (WWF, 2005).
Χαρακτηριστικό συνδυασμό των παραπάνω αποτελεί το παράδειγμα της εξοικείωσης
αρκούδων με τις περιοχές δραστηριότητας του ανθρώπου, με σκοπό την απόκτηση ενός
εύκολου γεύματος αποτελούμενο από μη φυσικές τροφές (πχ από κάδους απορριμμάτων).
Θηλυκές αρκούδες που εθίζονται σε εκδήλωση επιδρομών σε κάδους σκουπιδιών φαίνεται
να παράγουν πιο επιτυχημένες γέννες, καθώς αυτό το μη φυσικό είδος τροφής είναι
ενεργειακά πλουσιότερο από τα φυσικά. Στη συνέχεια, τα νεογνά των συγκεκριμένων
γεννών ακολουθούν το παράδειγμα των μητέρων τους διαιωνίζοντας και διογκώνοντας το
πρόβλημα (Romania, 2008). Η χρήση του όρου problem animal όμως θα πρέπει να γίνεται
με προσοχή και, πριν από το χαρακτηρισμό ενός ζώου ως τέτοιο και την επακόλουθη
διαχειριστική πρακτική που θα επιλεγεί για την επίλυση του προβλήματο, θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη ότι οποιοδήποτε είδος είναι πιθανό να έρθει σε επαφή με τον άνθρωπο
κατά την αναζήτησή του για πρόσβαση σε τροφή, ενδιαίτημα ή νερό. Ως problem animals
θα πρέπει να χαρακτηριστούν μόνο τα άτομα που έχουν μάθει να ανέχονται αυτή την
αλληλεπίδραση ή ακόμα και να σχετίζουν θετικά την παρουσία του ανθρώπου με κάποιον
από τους παραπάνω πόρους, με αποτέλεσμα να επιδιώκουν την επαφή με τις ανθρώπινες
κοινωνίες (WWF, 2005).
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1. Περίπτωση αναφοράς: επιπτώσεις των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ανθρώπου και
αρκούδας.
Από την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και άγριων ζώων πλήττονται τόσοι οι
άνθρωποι όσο και τα ζώα, με άμεσες αλλά και έμμεσες επιπτώσεις. Οι άμεσες επιπτώσεις
στους ανθρώπινους πληθυσμούς σχετίζονται κυρίως με οικονομικές και πολιτιστικές
απώλειες (καταστροφή καλλιεργειών, μείωση εσόδων από πωλήσεις καλλιεργούμενων
αγαθών, θήρευση οικόσιτων ζώων κ.α.). Οι έμμεσες επιπτώσεις αφορούν κυρίως το
αίσθημα ανασφάλειας των ανθρώπων, αναφορικά με τη σωματική τους ακεραιότητα αλλά
και την ιδιωτική τους περιουσία, σε περιοχές όπου είναι συχνές τέτοιου τύπου
αλληλεπιδράσεις. Επιπρόσθετα, οι αλληλεπιδράσεις έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση του
διαθέσιμου για τα ζώα ενδιαιτήματος, εκτελέσεις ατόμων καθώς ακόμη και συνολική
μείωση του πληθυσμού τους (WWF, 2005).
Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι οι κυριότερες απειλές που αντιμετωπίζουν οι
πληθυσμοί της αρκούδας στην Ευρώπη αφορούν τα εξής
(Linnell, Steuer, Odden,
Kaczensky, & Swenson,2007, 2002):
•

Θνησιμότητα οφειλόμενη σε ανθρώπινους παράγοντες μέσω άμεσης εξόντωσης, με
κίνητρα συχνά προερχόμενα από αλληλεπιδράσεις μεταξύ αρκούδας και ανθρώπου,
ή μέσω ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο.

•

Κατακερματισμός ενδιαιτήματος, λόγω κατασκευής οδικού δικτύου και άλλων
φραγμών.

•

Υποδομές: Κατακερματισμός ενδιαιτήματος εξαιτίας ενός ιδιαίτερα εκτεταμένου
συστήματος υποδομών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, που μπορεί να
περιλαμβάνει αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους, είναι πιθανό να εμποδίζει
τους εκατέρωθεν πληθυσμούς να έρθουν σε επαφή αλλά και να οδηγήσει σε
αυξημένη θνησιμότητα.

•

Η δημόσια στάση είναι γενικότερα ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει
τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα την επιτυχία των διαχειριστικών
παρεμβάσεων και τελικά το μέλλον των ειδών που χρήζουν προστασίας. Για το λόγο
αυτό, έρευνες που αφορούν τις διαστάσεις των ανθρώπινων κοινωνιών καθώς και η
δημιουργία επιμορφωτικών προγραμμάτων του κοινού αποτελούν πλέον
αδιάσπαστο κομμάτι των προγραμμάτων διατήρησης. Σημαντική είναι επίσης και η
συμμετοχή και η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μελών μιας κοινωνίας η
οποία βρίσκεται κοντά σε βιότοπο αρκούδας ή ακόμη στην οποία έχουν παρατηρηθεί
κρούσματα αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και αρκούδας.

•

Η κατάτμηση των ευθυνών για τις διαχειριστικές αποφάσεις που πρέπει να παρθούν
αποτελεί επίσης πρόβλημα του είδους και ιδιαίτερα των μικρών πληθυσμών με
άτομα που περιφέρονται γύρω από κατοικημένες περιοχές. Αποτελεσματική
προστασία της αρκούδας προϋποθέτει συνεργασία μεταξύ των διοικητικών μονάδων
όλων των επιπέδων (πχ τοπικό, κρατικό κτλ.) συμπεριλαμβανομένου και του
διεθνούς επιπέδου.

•

Υποβάθμιση ενδιαιτήματος. Οι πρακτικές υλοτομίας στα δάση μπορούν να
επηρεάσουν σημαντικά τη μορφή του ενδιαιτήματος και τις πηγές που θα είναι σε
θέση να προσφέρει στο είδος. Οι επιπτώσεις των πρακτικών ποικίλουν ανά την
περιοχή και τις συνήθειες των πληθυσμών. Για παράδειγμα, στα αρκτικά δασικά
ενδιαιτήματα της Σκανδιναβίας, διαχειριστικές πρακτικές αποψιλωτικής υλοτομίας δε
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φάνηκε να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους πληθυσμούς της αρκούδας.
Αντίθετα, σε ενδιαιτήματα που χαρακτηρίζονται από φυλλοβόλα είδη, όπου η
στρωμνή μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή τροφής για τα ζώα, εκτεταμένες
υλοτομίες και αλλαγή της μορφής του ενδιαιτήματος μπορούν να έχουν σοβαρές
επιπτώσεις.
•

Τεχνικές (μη φυσικές) πηγές τροφής χρησιμοποιούνται συχνά από αρκούδες,
καθιστώντας την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και αρκούδας συχνότερη
εξαιτίας της παρουσίας εκτεθειμένων απορριμμάτων σε κατοικημένες και μη
περιοχές.

•

Η δημογραφική και γενετική βιωσιμότητα των εναπομείναντων πληθυσμών είναι
πιθανόν χαμηλή εξαιτίας του μικρού του μεγέθους και την απομόνωσης.

•

Ανεπαρκής βιοπαρακολούθηση.

2. Χαρακτηριστικά του είδους και του ενδιαιτήματος που επηρεάζουν τη
συχνότητα αλληλεπίδρασης.
Υπάρχουν ποικίλοι λόγοι για τους οποίους μία αρκούδα μπορεί να εισέλθει σε χώρο
κατειλημμένο από ανθρώπινες κοινωνίες. Οι περισσότεροι από αυτούς σχετίζονται με την
δυνατότητα πρόσληψης τροφής του ζώου σε αυτές σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον,
κάποιοι προέρχονται από ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά του ζώου ενώ σημαντικός είναι
και ο παράγοντας της απώλειας και του κατακερματισμού των ενδιαιτημάτων τους. Πιο
συγκεκριμένα, η επιτυχία της παραγωγής των δέντρων και των καρπών που αποτελούν τη
φυσική τροφή του είδους μεταβάλλεται στο χρόνο, ενώ η διαφοροποίηση μπορεί να
οδηγήσει σε ανεπάρκειες τροφής το ένα έτος και δημιουργία αποθεμάτων από πλεονάζουσα
τροφή το επόμενο. Κατά την πρώτη περίπτωση, όπου οι αρκούδες υπόκεινται σε
διατροφικό στρες, επεκτείνουν την περιοχή εξάπλωσής τους για αναζήτηση τροφής ακόμη
και σε κατοικημένες από ανθρώπους περιοχές. Ένα άλλο αίτιο της εισόδου ατόμων του
είδους σε κατοικημένες περιοχές είναι το φαινόμενο της υπερφαγίας.
Το φαινόμενο αυτό αποτελεί μέρος της βιολογίας του είδους και εκδηλώνεται κατά
το τέλος της εποχής του καλοκαιριού. Κατά την περίοδο αυτή η θερμιδική κατανάλωση των
ζώων μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 20.000 θερμίδες την ημέρα και αποσκοπεί στην
αύξηση των αποθηκών λίπους τους ώστε να καταστεί δυνατή η επιβίωσή τους κατά τη
διάρκεια του χειμέριου ύπνου που ακολουθεί. Τέλος, οι αρκούδες προσελκύονται από τις
ανθρώπινες κοινωνίες ακόμη και από μακρινές αποστάσεις εξαιτίας της οσμής εύκολα
προσβάσιμης, υψηλής θερμιδικής αξίας τροφής που αφήνεται εκτεθειμένη από τους
ανθρώπους. Συγκεκριμένα, ορισμένοι ταΐζουν σκόπιμα αρκούδες, ενώ κάποιοι
επιχειρηματίες και απλοί πολίτες τις προσελκύουν άθελά τους αφήνοντας τροφή ή
απορρίμματα έξω από τα καταστήματα και τα σπίτια τους, τροφή για πουλιά ή ακόμη και
φρούτα πεσμένα κάτω από δέντρα. Εφόσον μία αρκούδα τραφεί μία φορά από αυτές τις
πλούσιες τροφές είναι πιθανό να εκδηλώσει επανειλημμένα προσπάθειες επαναπροσέγγισης
κατοικημένων περιοχών προς αναζήτησή τους (WWF, 2005).
Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών συνεπάγεται καταπάτηση των
ενδιαιτημάτων της αρκούδας. Συχνά, περιοχές που προτιμούνται για την εγκατάσταση
ανθρώπινων πληθυσμών, όπως κοιλάδες, υγρότοποι και περιοχές στις οποίες ρέει νερό,
αποτελούν επίσης κατάλληλο ενδιαίτημα για τους πληθυσμούς της αρκούδας. Καθώς οι
αρκούδες βρίσκονται σε συνεχή κίνηση για την αναζήτηση τροφής, άτομα με εύρος
ενδιαιτήματος κοντά σε κατοικημένες από ανθρώπους περιοχές, είναι πιθανό να διέλθουν
τυχαία μέσα από αυτές κάποια στιγμή της ζωής τους (WWF, 2005).
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Αίτιο της επαφής της αρκούδας με τον άνθρωπο αποτελούν επίσης και κοινωνικά
χαρακτηριστικά του είδους. Ενώ άτομα και των δύο φύλων και διαφόρων ηλικιών έχει
βρεθεί να εισέρχονται σε κατοικημένες περιοχές, φαίνεται πως συγκεκριμένα κοινωνικά
χαρακτηριστικά αυξάνουν την πιθανότητα του ενός φύλου και συγκεκριμένων ηλικιακών
κλάσεων να έρθουν σε επαφή με τον άνθρωπο. Για παράδειγμα, λιγότερο κυριαρχικά,
ανήλικα άτομα ή θηλυκά με τα μικρά τους, είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουν περιοχές
ανθρώπινης εξάπλωσης για την προστασία τους από περισσότερο κυριαρχικά άτομα (WWF,
2005).
Τέλος, οι αρκούδες είναι ιδιαίτερα κινητικά άτομα που παραμένουν ευκαιριακά ως
προς την τροφοληψία τους και περίεργα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους και έτσι,
ορισμένες φορές, είναι δυνατό να εισέλθουν σε ανθρώπινες περιοχές απλά από περιέργεια.
Το χαρακτηριστικό αυτό της περιέργειας τους προσδίδει τη δυνατότητα να ανακαλύπτουν
νέες διαθέσιμες πηγές τροφής (WWF, 2005).

3. Τύποι αλληλεπιδράσεων/ συγκρούσεων
Οι συγκρούσεις μεταξύ των πληθυσμών αρκούδας και ανθρώπου αποτελούν
γεγονός σε όλο το εύρος εξάπλωσης του είδους σε οποιαδήποτε χώρα και ήπειρο επιβιώνει.
Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεχούς αύξησης και επέκτασης του ανθρώπινου
πληθυσμού και οι κύριες μορφές σύγκρουσης είναι οι εξής (Linnell, Steuer, Odden,
Kaczensky, & Swenson,2007, 2002):
• Κτηνοτροφία: η θήρευση ζωικού κεφαλαίου αποτελεί ιδιαίτερα διαδεδομένη μορφή
σύγκρουσης. Ποικίλα είδη όπως βοοειδή, άλογα, αίγες και ημι-οικόσιτα ελάφια
μπορούν να αποτελέσουν θήραμα της αρκούδας, εντονότερη όμως και πιο
διαδεδομένη φαίνεται να είναι η θήρευση προβάτων.
•

Μελισσοκομία: οι ζημιές που προκαλούν αρκούδες σε μελίσσια είναι συχνό
φαινόμενο στην Ευρώπη και οι επιπτώσεις τους χαρακτηρίζονται ως σημαντικές για
την οικονομία των τοπικών κοινωνιών.

•

Καλλιέργειες: η επιπτώσεις της αρκούδας σε οπωρώνες και καλλιέργειες είναι επίσης
διαδεδομένες, αλλά όχι εξίσου καλά καταγεγραμμένες όσο αυτές στην κτηνοτροφία
και την μελισσοκομία.

•

Θηραματικά είδη: η θήρευση άγριων οπληφόρων από αρκούδες αποτελεί ακόμη ένα
πεδίο σύγκρουσης του είδους με τον άνθρωπο.

•

Αλληλεπίδραση αρκούδας-ανθρώπου: επιθέσεις αρκούδας σε ανθρώπους αποτελούν
εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο στην Ευρώπη αλλά περιστασιακά αναφέρονται κάποιες
περιπτώσεις ειδικά στη Σκανδιναβία.

•

Άλλα είδη συγκρούσεων: υφίστανται αρκετά άλλα είδη συγκρούσεων μικρότερης
έκτασης, όπως ζημιές σε δεξαμενές ελαίων, αποθήκες σπόρων και pellets που
χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές κατά τους χειμερινούς μήνες ή και
ιχθυοκαλλιέργειες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πριν κατηγορηθεί οποιοδήποτε είδος για πρόκληση
ζημιών σε ιδιωτική περιουσία των ανθρώπων θα πρέπει να είναι γνωστό το πρότυπο των
αποτυπωμάτων που αφήνει πίσω του το κάθε είδος πανίδας. Η αρκούδα συνηθίζει να
σκοτώνει τη λεία της δαγκώνοντάς την στο πίσω μέρος του λαιμού, ενώ τα μεγαλύτερα
είδη λείας έχουν και σημάδια από τα νύχια της στα πλευρά ή στους μηρούς τους. Η πλάτη
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του ζώου μπορεί να είναι σπασμένη εξαιτίας της σύγκρουσης της αρκούδας με αυτό. Συχνά
καταναλώνονται οι μαστοί της λείας με σκοπό την κατανάλωση του γάλακτος που
περιέχουν, το ζώο είναι ανοιγμένο κάθετα και η καρδιά και το συκώτι έχουν καταναλωθεί,
ενώ τα εντόσθια του ζώου είναι συνήθως διασκορπισμένα γύρω από το πτώμα. Μικρότερα
είδη ζωικού κεφαλαίου όπως πρόβατα και κατσίκες είναι πιθανό να καταναλωθούν
ολόκληρα και να αφεθούν από την αρκούδα μόνο το πρώτο στομάχι, το δέρμα και τα
μεγαλύτερα οστά των ζώων. Τέλος, νεαρά βοοειδή είναι πιθανό να δαγκωθούν στο
μέτωπο. Γύρω από την περιοχή θήρευσης είναι πιθανόν να βρεθούν περιττώματα της
αρκούδας και ένα σημείο της στρωμνής να είναι καθισμένο. Τις περισσότερες φορές το
θύμα δεν έχει συρθεί αφού οι αρκούδες χρησιμοποιούν τα πόδια τους για να το
καταναλώσουν, εκτός αν το θανάτωσαν σε ανοιχτή περιοχή και στη συνέχεια το
μετακίνησαν σε ένα πιο προστατευμένο σημείο για να το καταναλώσουν με περισσότερη
ασφάλεια (Dolbeer, Holler, & Hawthorne, 1996).
Καθώς το θέμα της σύγκρουσης των ανθρώπων με την άγρια ζωή αποτελεί
φαινόμενο που επηρεάζει συναισθηματικά τις τοπικές κοινωνίες, προσωπικές αναφορές και
γνώμες μπορούν να επηρεαστούν και να επηρεάσουν,
οδηγώντας βεβιασμένα σε
λανθασμένη εκτίμηση του μεγέθους του προβλήματος. Για το λόγο αυτό η συστηματική και
αντικειμενική συλλογή πληροφοριών κρίνεται απαραίτητη και διευκολύνει την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του φαινομένου αυτού υπό το ίδιο πρίσμα που
αξιολογούνται και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα και απειλές της τοπικής κοινωνίας,
αποφεύγοντας τη διόγκωση του προβλήματος. Με σκοπό τη λήψη ενημερωμένων και
αποτελεσματικών διαχειριστικών αποφάσεων, η συλλογή πληροφοριών στην εκάστοτε
περίπτωση θα πρέπει να είναι ακριβής, επίκαιρη και μακροπρόθεσμη (WWF, 2005).
Αφού πραγματοποιηθεί λεπτομερής και ολοκληρωμένη εκτίμηση του προβλήματος
θα πρέπει να επιλεγεί η διαχειριστική μέθοδος που αρμόζει καλύτερα στις δεδομένες
συνθήκες.
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ΕΝΟΤΗΤΑ (ΙΙ):

Άνθρωπος και αρκούδα στην Ελλάδα – σύντομη
ανασκόπηση ιστορικού συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης.
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1. Παρουσία – Κατανομή:
Η παρουσία της αρκούδας στην Ελλάδα σήμερα ταυτίζεται κυρίως με τους τρείς κύριους
ορεογραφικούς άξονες και ορεινά συμπλέγματα της χώρας, ήτοι:
- την οροσειρά της Πίνδου
- την οροσειρά Περιστερίου
- την οροσειρά κεντρικής Ροδόπης.
Η συνολική επιφάνεια γεωγραφικής κατανομής της αρκούδας στην Ελλάδα σήμερα με
μόνιμη παρουσία στους δύο διακριτούς γεωγραφικούς πυρήνες (οροσειρά Πίνδου και
Ροδόπης) εκτιμάται σε 13.500 τετ. χλμ ενώ το σύνολο με τις περιοχές επαν-αποίκησης και
εν δυνάμει κατάλληλου ενδιαιτήματος ανέρχεται στα 21.000 τετ. χλμ.
Η Ελλάδα αποτελεί το νοτιότερο άκρο εξάπλωσης της καφέ αρκουδας σε ολόκληρη την
Ευρώπη (χάρτης 1) γεγονός που σημαίνει ότι η χώρα μας έχει εξέχουσα ζωογεωγραφική
σημασία για την διατήρηση του είδους ειδικά στη Ν. Ευρώπη.

Χάρτης 1: Κατανομή της καφέ αρκούδας (Ursus arctos) στην Ευρώπη.
2. Πληθυσμός:
Ο συνολικός ελάχιστος πληθυσμός του είδους στην Ελλάδα είχε αρχικά εκτιμηθεί
προσεγγιστικά ( με την μέθοδο της έμμεσης απογραφής θηλυκών με μικρά της τρέχουσας
αναπαραγωγικής χρονιάς – Bunell & Tait 1981 αλλα και με τη χρήση ενώ βελτιωμένου
πρωτόκολλου ταυτοποίησης με τη χρήση βιομετρικών χαρακτηριστικών των πελμάτων –
Πετρίδου, 2009) σε 190-260 άτομα (Μερτζάνης et al. Red Data Book 2009) ενώ πολύ
πρόσφατα εκτιμήθηκε με μεγαλύτερη ακρίβεια με την μέθοδο της γενετικής ταυτοποίησης
σε 350-400 άτομα (Kαραμανλίδης 2011, ).
Ακόμη πιο πρόσφατες έρευνες με τη μέθοδο της γενετικής ταυτοποίησης στην περιοχή της
Δυτ. Μακεδονίας (ΠΕ Καστοριάς) έδωσαν ένα πληθυσμιακό μέγεθος της τάξης των 75
ατόμων κατ’έλάχιστο. (Tsaparis et al. 2012).
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Ο πληθυσμός αρκούδας στην Ελλάδα εμφανίζει τουλάχιστον την τελευταία 10ετία μια
ανοδική τάση (ή τάση ανάκαμψης) σε τοπική (τομεακή) κλίμακα καθώς και μια γεωγραφική
δυναμική επαν-αποίκησης περιοχών ιστορικής παρουσίας του είδους όπως π.χ. Νότια
Πίνδος (Άγραφα, Ορεινή Ναυπακτία) (Mertzanis et al. 2009), με νοτιότερο σημείο
εμφάνισης με τα μέχρι σήμερα στοιχεία το όρος Οίτη.(χάρτης 2).

Χάρτης 2: γεωγραφική κατανομή της αρκούδας (Ursus arctos, L) στην Ελλάδα και δυναμική επαν-αποίκησης.

3. Επέκταση κατανομής - Επαν-αποίκηση νέων περιοχών:
Η επαν-αποίκηση «νέων» περιοχών της ιστορικής κατανομής της αρκούδας στην Ελλάδα
είναι ένα φαινόμενο που έχει ξεκινήσει να παρατηρείται από τα τέλη της δεκαετίας του
1990 (Mertzanis et. al. 2009) και χαρακτηρίζει και αρκετά ορεινά συγκροτήματα που
γειτνιάζουν με τον κύριο γεωγραφικό πυρήνα μόνιμης παρουσίας (π.χ. ορεινό τόξο Βόρρα,
Αντιχάσια, Αθαμανικά όρη, Νότια Πίνδος) (χάρτης 2). Η πιο πρόσφατη και πιο νότια οριακή
εμφάνιση αρκούδας σε περιοχή επαναποίκησης καταγράφηκε τον Μάϊο 2012 στον ορεινό
όγκο Οίτης (Εθνικό Πάρκο Οίτης). Αντίστοιχα στα «Άνω Στενά Καλαμά» (ν. Θεσπρωτίας)
καταγράφηκε η πιο δυτική εμφάνιση αρκούδας, ενώ στο ΔΔ Δερίου (Ν. Έβρου) η πιο
ανατολική. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη πληθυσμιακή ανάκαμψη του
είδους σε τοπική κλίμακα γεγονός που εξωθεί άτομα του πληθυσμού σε διασπορά και
αναζήτηση νέων περιοχών εγκατάστασης.
Το γεγονός της επανεμφάνισης της αρκούδας σε τομείς ιστορικής παρουσίας προσδίδει
ιδιαίτερη βιο-γεωγραφική σημασία και ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο είδος στο βαθμό
που προδιαγράφονται συνθήκες ενδιαιτήματος για μια πιο μόνιμη εγκατάσταση ενός μικρού
μετα-πληθυσμού (και με ότι αυτό συνεπάγεται σε σχέση με την συνύπαρξη με τον
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ανθρώπινο παράγοντα) καθώς και η προοπτική ταυτοποίησης και διατήρησης μιας
λειτουργικής σύνδεσης με τον μητρικό πληθυσμό (πληθυσμό προέλευσης – source
population) αλλά και τους γειτνιάζοντες τομείς μόνιμης παρουσίας του είδους.
4. Βιολογία – οικολογία:
4.1. Τροφικές συνήθειες :
Οι τροφικές συνήθειες της αρκούδας στην Ελλάδα μελετήθηκαν επισταμένα κυρίως στη
Β. Πίνδο (Mertzanis, 1994, Μερτζάνης & Μπούσμπουρας 1996) . Οι πιο πρόσφατες μελέτες
στη ΒΑ Πίνδο (στους Ν. Γρεβενών και Τρικάλων ) έγιναν το 2006 (Ακριώτης et al. 2006)
και το 2010 (Paralykidis et. al 2010). Η ταυτοποίηση του διαιτολογίου της αρκούδας έγινε
με τη μέθοδο προσδιορισμού τροφικών υπολειμμάτων στα περιττώματα στα οποία
σημαντικό ποσοστό ειδών τροφής παραμένει άπεπτο. Η μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί από
πολλούς ερευνητές (Frackowiak & Gula 1992, Elgmork K. & J. Kaasa. 1992). Για την
ταυτοποίηση των φυτικών υπολειμμάτων που περιέχονταν στα περιττώματα της αρκούδας
δημιουργήθηκε κλείδα αναφοράς με τα φυτικά είδη που απαντώνται στα ενδιαιτήματα της
αρκούδας. Για την περιγραφή του διαιτολογίου χρησιμοποιήθηκε η συχνότητα εμφάνισης
διαφόρων ειδών τροφής στα περιττώματα.
Τα αποτελέσματα της ανάλυση του 2006 δείχνουν ότι η τροφή της αρκούδας
αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα τροφών (γράφημα 1). Συνολικά αναγνωρίσθηκαν 46 είδη
τροφής στα περιττώματα της, τα οποία περιελάμβαναν 37 είδη φυτικής προέλευσης, 4
σπονδυλωτών και 5 οικογένειες ασπόνδυλων. Τα 16 από τα παραπάνω 46 είδη τροφής τα
οποία και εμφανίζονται σε υψηλότερα ποσοστά είναι καλλιεργούμενα ενώ 9 είδη των
ανοικτών εκτάσεων.
Juglans regia

Γράφημα
1.
Σύσταση επί (%) του
4,80
Triticum sp
διαιτολογίου
της
6,11
6,99
8,73
26,64
Sonchus oleraceus
αρκούδας (Ν=229 )
Avena sp
την
άνοιξη,
31,44
13,10
Hordeum sp
καλοκαίρι
και
Bromus sp
φθινόπωρο
του
Medicago sp
2006 (είδη ανοικτών
Trifolium sp
5,68
εκτάσεων
και
Prunus sp.
12,23
12,66
καλλιεργούμενα
Prunus avium
6,55
μόνον).
4,80
12,66
Malus sp.
Όπως
5,24
10,92
3,06
Vitis vinifera
φαίνεται
στην
Triticum seeds sp.
Zea mays
παραπάνω
εικόνα τα φυτικά είδη των ανοικτών εκτάσεων αποτελούν την βασική κατηγορία τροφής
για την αρκούδα και ακολουθούν τα ζωικά. Οι κυριότερες ομάδες τροφής της αρκούδας
είναι η πράσινη ποώδης βλάστηση με κυρίαρχο είδος το σιτάρι (Triticum sp.) 31,44% (χ2
=87,57, df=2, P<0,01) και τον κοινό ζωχό (Sonchus oleraceus) 12,66% (χ2 =37,51,
df=2, P<0,01), τα μαλακόκαρπα (χυμώδεις καρποί, φρούτα) με κυρίαρχο είδος τα
σταφύλια (Vitis vinifera) 13,10% (χ2 =63,07, df=2, P<0,01), τα κεράσια (Prunus avium)
και τα κορόμηλα (Prunus sp.) 12,22 και 12,66% αντίστοιχα (χ2 =31,58, df=2, P<0,01),
και ακολουθούν οι σπόροι δημητριακών με κυρίαρχο το σιτάρι (Triticum sp.) (26,33%) (χ2
=43,60,
df=2, P<0,01), και δευτερεύοντος το καλαμπόκι (Zea mays) 4,80%, τα
ασπόνδυλα με κυρίαρχο τα μυρμήγκια (11,79%). Από τα δεδομένα αυτά προκύπτει ότι η
παρουσία καλλιεργειών (δημητριακών, ψυχανθών και οπωροφόρων) είτε αμιγώς είτε σε
συνδυασμό (γειτνίαση ή/και μίξη) με δασογενές περιβάλλον ως μωσαϊκό έχει ισχυρά θετική
Poa sp.

Lolium sp

15

Project LIFE07NAT/GR/000291 – Bear Emergency Team – NGO “CALLISTO” –Working Manual and Protocol

____________________________________________________________________________
επίδραση στην ποικιλότητα της τροφής της αρκούδας και συνεπακόλουθα στην επιλογή του
ανάλογου τύπου ενδιαιτήματος από το ζώο, ενώ φαίνεται να συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό
ώστε τα ζώα να ανακάμψουν μετά τη δύσκολη περίοδο του χειμέριου ύπνου, κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου αλλά και πριν την έναρξη της περιόδου
διαχείμασης. Η σπουδαιότητα των αγρο-δασικών ενδιαιτημάτων για την αρκούδα συμφωνεί
με τα αποτελέσματα άλλων ερευνητών (Mertzanis et al. 2006, Mertzanis et. al 2008,
Kanellopoulos et. al 2006).
4.2. Χωρική οικολογία:
Από την άποψη της χωρικής συμπεριφοράς και οικολογίας η χωρική εμβέλεια της
χωροκράτειας της αρκούδας κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 271 τετ. χλμ. για τα αρσενικά
και 118 τετ. χλμ για τα θηλυκά (Giannakopoulos et al. 2012), ενώ εμφανίζεται
ανεκτικότητα στην ταυτόχρονη χωροχρονική επικάλυψη των χωροκρατειών η οποία
χαρακτηρίζεται από μια εποχικότητα καθώς και από την εγκατάσταση αποστάσεων
ασφαλείας μεταξύ των ατόμων από διάφορες ηλικιακές κλάσεις και φύλο (Mertzanis et al.
2011, Giannakopoulos et al. 2012) (χάρτης 3). Για τα θηλυκά με μικρά της τρέχουσας
αναπαραγωγικής χρονιάς η έκταση της χωροκράτειας μειώνεται χαρακτηριστικά με ένα μ.ο.
25-30 τετ. χλμ. (Μερτζάνης, 2009).
Χάρτης 3 : Χωρική επικάλυψη χωροκρατειών 23 ραδιοσημασμένων ατόμων καφέ
αρκουδας στην ΒΑ Πίνδο (περ. Γρεβενών).
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4.3. Διαχείμαση:
Περαιτέρω διερεύνηση και κατανόηση του χρονισμού, της διάρκειας και της
μεταβλητότητας της περιόδου διαχείμασης της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δορυφορικής τηλεμετρίας επί ενός δείγματος 24 ατόμων
(16 αρσενικά και 8 θηλυκά) από τον γηγενή πληθυσμό αρκούδας της ΒΑ Πίνδου (περιοχή
Γρεβενών) για την χρονική περίοδο από 2006-2009 (Μertzanis et al. 2011). Η συνολική
περίοδος τηλεμετρικής παρακολούθησης για το κάθε άτομο κυμάνθηκε από 0.5 έως 14
μήνες. Η μέση ημερομηνία εισόδου στη φωλιά ήταν η 27η Δεκεμβρίου της κάθε χρονιάς
(εύρος: 4 Δεκ – 4 Φεβ, n=11) ενώ η μέση ημερομηνία εξόδου από την φωλιά ήταν η 28η
Μαρτίου (εύρος : 15Φεβ – 17Μαίου, n=11). Η μέση διάρκεια της περιόδου διαχείμασης
ήταν 83 ημέρες (εύρος : 20-145 ημέρες). Αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι 7 από τα 11
ενήλικα αρσενικά άτομα παρέμειναν σε φάση ενεργοποίησης σχεδόν καθ’όλη τη διάρκεια
της χειμερινής περιόδου σε μια χωροκράτεια μέσης έκτασης 36km2 (100% MCP, εύρος 881 km2). Στην περίπτωση ενός αρσενικού ατόμου του δείγματος εμφανίστηκαν εναλλαγές
στους ρυθμούς διαχείμασης κατ’αντιστοιχία με τις χειμερινές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις.
Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η διατήρηση μιάς ελάχιστης στάθμης δραστηριότητας των
ετοιμόγεννων θηλυκών σε πολύ μικρή ακτίνα γύρω από τη φωλιά πριν από τον τοκετό
(μέση χωροκράτεια 3km2 , εύρος 1.5-7.5 km2) καθώς και ένας συγχρονισμός στην
αδρανοποίησή τους (τέλη Ιανουαρίου) αλλά και στον χρονισμό τοκετού
(αρχές
Φεβρουαρίου). Η αρχική ανάλυση και αντιστοίχηση των τηλεμετρικών δεδομένων
διαχείμασης με τις χειμερινές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, υποδεικνύουν μια θετική
συσχέτιση χειμερινής ενεργοποίησης των αρκούδων στη θερμοκρασιακή περιοχή των 510oC γεγονός που κατ’επέκταση μπορεί να συνδεθεί με τις επιπτώσεις της διαφαινόμενης
κλιματικής αλλαγής στον ετήσιο κύκλο της αρκούδας και κυρίως σε ότι αφορά την πρόωρη
εποχική της έκθεση σε ανθρωπογενείς κινδύνους.
5. Προσέγγιση αρκούδας σε οικισμούς (κατοικημένες περιοχές):
Σε πρόσφατη μελέτη στο πλαίσιο μεταπτυχιακού (Master) έγινε για πρώτη φορά απόπειρα
ανάλυσης και ταυτοποίησης των παραμέτρων που λειτουργούν ελκτικά για τις αρκούδες με
περίπτωση αναφοράς οικισμούς της ΠΕ Καστοριάς (Riegler, 2012). Χρησιμοποιήθηκαν
τηλεμετρικά δεδομένα από 5 αρκούδες (2 M 3F) για μια περίοδο 3 μηνών (ΙούνιοςΑύγουστος 2011). Λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις των ζώων σε απόσταση ≤ 200 m από τα
όρια των οικισμών ή/και αγροικιών που προσέγγισαν.
Όλες οι θέσεις επιβεβαιώθηκαν με επιτόπιες επισκέψεις σε ακτίνα 15μ γύρω από το σημείο
και σε λιγότερο από 24 ώρες από την καταγραφή. Καταγράφηκε επίσης η κυρίαρχη
βλάστηση γύρω από τις θέσεις. Ορίστηκαν 10 μεταβλητές για την περιγραφή της
βλάστησης και των τροφικών διαθέσιμων στην εν λόγω ακτίνα πέριξ των οικισμών.
Ακολούθως ιεραρχηθήκαν 15 συνδυασμοί μεταβλητών προκειμένου να ερμηνευθούν οι
λόγοι ελκτικότητας των οικισμών προς τις αρκούδες. Για να γίνει αυτό χρησιμοποιήθηκε το
κριτήριο Akaikes (Akaikes Information Criterion (AIC)), προκειμένου να επιλεγούν οι
βέλτιστοι συνδυασμοί και να υπολογιστεί η σχετική σημαντικότητα της κάθε μεταβλητής
(BURNHAM AND ANDERSON 2002). Από τoυς 4.484 ραδιοεντοπισμούς οι 857 (19.1%) ήταν σε
απόσταση ≤ 200 m από ανθρώπινες υποδομές (οικισμούς, αγροικίες, δρόμους). Η ατομική
χρήση (κατ’άτομο αρκούδας) αυτών των τομέων κυμαίνεται από 14.8 έως 28.9%, με τα
αρσενικά να έχουν το υψηλότερο ποσοστό ραδιο-εντοπισμών σε απόσταση ≤ 200μ από τις
υποδομές.
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Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αρκούδες έλκονται από τις ανθρώπινες υποδομές
κυρίως λόγω της ύπαρξης απορριμμάτων και χωματερών όπως επίσης και από άλλες πιο
«φυσικές» ανθρωπογενείς τροφικές πηγές όπως μικρούς οπωρώνες και καλλιέργειες
(δημητριακών, κηπευτικών). Φάνηκε επίσης ότι σε αυτή την απόσταση προσέγγισης (200
m) τα λοιπά χαρακτηριστικά του ενδιαιτήματος δεν παίζουν κομβικό ρόλο. Τα
απορρίμματα
φαίνεται να αποτελούν τον πιο σημαντικό ελκτικό τροφικό
παράγοντα (χάρτης 3).
Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι η ελκτικότητα των απορριμμάτων αφορά κυρίως
μικρές παράνομες χωματερές παρά ανοιχτούς κάδους εντός των οικισμών που ωστόσο οι
αρκούδες τους επισκέπτονταν επίσης. Η αναλογία απορριμμάτων στην μακροσοπική
εκτίμηση της σύστασης του διαιτολογίου των αρκούδων του δείγματος ανέρχεται στο
26%! Αν και αρκούδες του δείγματος φάνηκε να έχουν ένα βαθμό εξοικείωσης με τις
ανθρώπινες εγκαταστάσεις , ωστόσο οι ώρες δραστηριοποίησής τους σε γειτνίαση ή εντός
των οικισμών ήταν με βάση το 85% των τηλεμετρικών δεδομένων νυχτερινές και
μεταμεσονύκτιες. (Riegler, 2012).

Χάρτης 4: Προσεγγίσεις αρκούδων σε οικισμούς (τηλεμετρικά δεδομένα (ν=5, n=857))είναι εμφανές ότι οι ελκτικές εστίες συνδέονται πρωτίστως με απορρίμματα και μικρούς
στάβλους με οικόσιτα.
Μια αντίστοιχη πρωτογενής ανάλυση, σχετικά με την εγγύτητα των αρκούδων σε οικισμούς
έγινε και στη περιοχή των Γρεβενών (χωρίς τα πολυκριτηριακά μοντέλα αποφάσεων) με
την απλή στατιστική επεξεργασία τηλεμετρικών δεδομένων (n=30.230 ραδιοεντοπισμοί)
από ένα δείγμα 15 αρκούδων (10 αρσενικά και 5 θηλ) (χάρτης 3). Τα στοιχεία έδειξαν ότι
μόνο το 5.98% των ραδιοεντοπισμών ήταν ήταν σε απόσταση ≤ 200 από οικισμούς
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(χωριά), ενώ το 9,46% σε απόσταση 201-400m , το (6,1%) σε απόσταση 401-600m και
το μεγαλύτερο ποσοστό (78,55%) σε απόσταση >600μ (Γιαννακόπουλος pers. Comm.,
2012).

Φωτο 1: εξοικειωμένη αρκούδα στο Τσοτύλι Κοζάνης τρέφεται με σκουπίδια. (© A.Riegler).

Πιο αναλυτικά δεδομένα από 2 θηλυκά του δείγματος που είχαν νεογνά της ίδιας
αναπαραγωγικής περιόδου εμφανίζουν σαφείς διαφοροποιήσεις ως προς τις εν λόγω
αποστάσεις.(γράφημα 2). Γενικά τα θηλυκά με μικρά έχουν ισχυρότερες τάσεις
προσέγγισης σε οικισμούς για λόγους ασφάλειας των νεογνών σε σχέση με την
επιθετικότητα των μεγάλων αρσενικών (Herrero, 2005).

Αποστάσεις κινήσεων 2 ενήλικων θηλυκών αρκουδων με μικρά από οικισμούς
(στη περιοχή Γρεβενών-Τρικάλων).
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Γράφημα (2): Αποστάσεις θέσεων και κινήσεων 2 ενήλικων θηλυκών αρκούδων με μικρά
σε σχέση με οικισμούς της περιοχής Γρεβενών και Τρικάλων.
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5.1. Γενικά
αναφοράς:

χαρακτηριστικά

προσεγγίσεων

σε

οικισμούς

και

περιπτώσεις

Στην Ελλάδα, τo φαινόμενο της προσέγγισης αρκούδων σε οικισμούς ή /και
κατοικημένες ζώνες παρατηρείται πιο συστηματικά την τελευταία 5ετία κυρίως στη Δυτ.
Μακεδονία αλλά και σε άλλες περιοχές. Μια συγκριτική ανάλυση αυτού του φαινομένου
μας οδηγεί να διακρίνουμε τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:
1. την σαφή εποχικότητα και επαναληπτικότητα (κυρίως κατά τους θερινούς μήνες οπότε
και συμπίπτει αφενός η ωρίμανση πολλών ειδών οπωροφόρων που βρίσκονται κοντά ή
μέσα σε οικισμούς και αφετέρου η αύξηση των εποχούμενων κατοίκων)
2. το τροφικό κίνητρο για την αρκούδα που είναι επίσης σαφές – με συγκεντρωμένα και
εύκολα προσβάσιμα τροφικά διαθέσιμα (π.χ. οπωροφόρα, μελίσσια, κηπευτικά,
καλλιέργειες δημητριακών αλλά και οικιακά απορρίμματα σε παράνομες χωματερές και
κάδους) γύρω ή μέσα στους οικισμούς).
3. την άμεση γειτνίαση του οικισμού με τον ευρύτερο δασικό βιότοπο οι οποίοι όσο
ερημώνουν και εγκαταλείπεται η χρήση τους από τους κατοίκους τόσο πιο κοντινή και
συνεχής γίνεται.
4. τις αλληλεπιδράσεις, το φύλο και την ηλικιακή κλάση των ζώων που είναι πιο επιρρεπή:
όπως λ.χ. εποχική "εγκατάσταση" πολύ κοντά σε οικισμό κάποιων θηλυκών ατόμων με τα
νεογνά τους σε αναζήτηση καταφυγίου και "ασφάλειας" από τα μεγάλα αρσενικά που
συνήθως καταναλώνουν τα μικρά αρκουδάκια.(ο καννιβαλισμός είναι σύνηθες φαινόμενο
στις αρκούδες και έχει την βιολογική του εξήγηση: επίσπευση νέας αναπαραγωγικής
διαθεσιμότητας των θηλυκών) (περίπτωση της αρκούδας του Τσοτυλίου) ή χαοτική
αναζήτηση εύκολης τροφής από ανώριμα αρσενικά που είτε έχουν ίσως λάβει την σχετική
«εκπαίδευση» από την μητέρα τους είτε αποφεύγουν τη δασογενή ζώνη εκτοπισμένα από
τα μεγάλα αρσενικά.
Το πολυσύνθετο αυτό φαινόμενο ενισχύεται αριθμητικά (αριθμός περιστατικών) σε σχέση
με τους εξής βασικούς παράγοντες:
1. την πληθυσμιακή ανάκαμψη του είδους σε ορισμένες περιοχές της κατανομής του.
2. την κατάσταση και τροφική στάθμη του φυσικού δασογενούς ενδιαιτήματος (χαμηλή σε
πολλές περιπτώσεις λόγω υποβάθμισης ή χαμηλής ποικιλότητας)
3. τις ανθρώπινες επεμβάσεις που διαταράσσουν των κύκλο και τις μετακινήσεις του ζώου
ή αποκόπτουν πληθυσμιακές ομάδες (κατάτμηση βιότοπου από μεγάλα έργα υποδομών
κλπ).
4. την ερήμωση της υπαίθρου και την «ενσωμάτωση» των οικισμών στη δασογενή ζώνη
που αποτελεί βιότοπο για την αρκούδα (τα παλιότερα χρόνια ο διαχωρισμός ήταν πιο
σαφής)
5. Το γεγονός ότι οι οικισμοί λειτουργούν πλέον με τη νέα αυτή χωροδιάταξη ως τροφικές
νησίδες.
6. την αλλαγή χρήσεων γής (στην ημιορεινή πεδινή ζώνη) και λόγω του ευνοϊκού
καθεστώτος των επιδοτήσεων με καλλιέργειες δημητριακών και άλλων φυτικών ειδών
(ηλίανθος κλπ) τροφικά ελκυστικών για την αρκούδα και τέλος
7. την εκπαίδευση επόμενων γενεών αρκούδων από τους γεννήτορές τους στην ίδια
συμπεριφορά.

20

Project LIFE07NAT/GR/000291 – Bear Emergency Team – NGO “CALLISTO” –Working Manual and Protocol

____________________________________________________________________________
Η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης της «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» στο πλαίσιο των 3 έργων LIFE που
δραστηριοποιείται αντιμετώπισε τις εξής κατηγορίες περιστατικών (γράφημα 3):
Κατηγορίες περιστατικών Επεμβάσεων ΟΑΕ - ΚΑΛΛΙΣΤΩ
(2009-2012) (ν=85)
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Επί συνόλου (85) περιστατικών όπου χρειάστηκε η επέμβαση της ΟΑΕ της ΚΑΛΛΙΣΤΩ για
την περίοδο 2009-2012, τα 13 περιστατικά (15,3%) αφορούσαν σε περιπτώσεις
προσέγγισης σε αρκούδας σε οικισμούς. Σε τέσσερις (4) περιπτώσεις (4,7%) και
προκειμένου να αναστραφεί η συμπεριφορά «εξοικείωσης» χρησιμοποιήθηκε πιλοτικά ως
μέθοδος η μετακίνηση των ζώων είτε εντός της χωροκράτειας (relocation) είτε εκτός
(translocation), με αποτελέσματα όπως αναμένονταν και περιγράφονται στο αντίστοιχο
κεφάλαιο της ενότητας (VI) (σελ. 57) του παρόντος εγχειριδίου.
Οι (4) περιπτώσεις αφορούσαν 2 ενήλικα θηλυκά και ένα ανώριμο αρσενικό ως εξής:
1,2. σε αυτή την περίπτωση (που έγινε σε 2 φάσεις) πραγματοποιήθηκε (για λόγους
ασφαλείας) (στο πλαίσιο του έργου LIFE07NAT/GR/000291) μετακίνηση στις δύο
εκδοχές της: τη πρώτη φορά relocation – εντός χωροκράτειας και τη δεύτερη φορά
translocation – στην περιοχή του Γράμμου- για δύο συνεχόμενα έτη (2011 και
2012). Πρόκειται για μια θηλυκή αρκούδα με τα 2 μικρά της το 2011 και με το ένα
μικρό της το 2012 στο
ΔΔ Τσοτυλίου- (χάρτες 5
& 6).

Χάρτης 5: Πρώτη επιχείρηση
μετακίνησης
εντός
χωροκράτειας (relocation) –
6χλμ - θηλυκής αρκούδας με
τα μικρά της (2011) – ΔΔ
Τσοτυλίου. Μετά την απώλεια
των μικρών της από φυσικά
αίτια το ζώο ανέταξε τη
συμπεριφορά του κινούμενο
σε αποστάσεις ασφαλείας από
τον οικισμό.
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Χάρτης 6: Δεύτερη επιχείρηση
μετακίνησης εκτός χωροκράτειας
(translocation) – 65χλμ - θηλυκής
αρκούδας με τo 1 μικρό της
(2012) – στη περιοχή του
Γράμμου. Το ζώο επανήλθε στην
περιοχή του Δ. Τσοτυλίου σε 4
ημέρες(!)
και
ανέταξε
τη
συμπεριφορά του κινούμενο σε
αποστάσεις ασφαλείας από τον
οικισμό. Διαπιστώθηκε ότι ο
λόγος προσέγγισης του οικισμού
έχει να κάνει με την προστασία
των μικρών από επιθετικά

3.

Στην δεύτερη περίπτωση (ενήλικο θηλυκό επίσης) η επιχείρηση σύλληψης και
μετακίνησής του εντός χωροκράτειας (όρος Βίτσι) πραγματοποιήθηκε (στο πλαίσιο
του έργου LIFE09NAT/GR/000333) λόγω του ότι το ζώο εμφανίστηκε σε πολύ μικρή
απόσταση από μεγάλο αστικό κέντρο (πόλη της Καστοριάς – το ζώο εμφανίστηκε
στην παραλίμνια χερσόνησο της πόλης). (χάρτης 7). Χάρτης 7: Επάνοδος από σημείο
μετακίνησης και χωροκράτεια της θηλυκής αρκουδας Καστοριάς.

Το συγκεκριμένο ζώο που τελεί υπό συνεχή ραδιοπαρακολούθηση (με τη βοήθεια του
ραδιοκολλάρου που του έχει τοποθετηθεί –όπως και το παραπάνω) απέδειξε με το πρότυπο
μετακινήσεών του ότι έχει ενσωματώσει στη χωροκράτειά του την παραλίμνια περιοχή
λόγω της εποχικής αφθονίας των τροφικών διαθέσιμων. Στην αντίστοιχη ενότητα (VI)
εξηγείται πώς η μετακίνηση σε συνδυασμό με τη χρήση αποτρεπτικών μέσων λειτουργεί.
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4. Η 4η περίπτωση (στο πλαίσιο του έργου LIFE09NAT/IT/000502) αφορά σε ένα ανώριμο
αρσενικό άτομο στην περιοχή Τρικάλων (ΔΔ Οξύνειας) που προκαλούσε αλλεπάλληλες
ζημιές σε πουλερικά πέριξ και εντός του οικισμού. Δεδομένου ότι επρόκειτο για ζώο
κατάλληλης ηλικιακής κλάσης (σε διασπορά και αναζήτηση τομέα εγκατάστασης) για αυτό
τον τρόπο αντιμετώπισης του περιστατικού, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση σύλληψης και
μετακίνησής του (translocation) σε άλλο τομέα προκειμένου να αναταχθεί η συμπεριφορά
εξοικείωσής του με τον συγκεκριμένο οικισμό. Επί του παρόντος το ζώο εγκαταστάθηκε σε
άλλο τομέα μακρυά από οικισμούς επαναλαμβάνοντας ωστόσο κάποιες ζημιές σε
απομονωμένη μικρή μονάδα πουλερικών. (χάρτες 7 & 8).

Χάρτες 8, 9 :
επιχείρηση
μετακίνησης εκτός χωροκράτειας
(translocation)
ανώριμης
αρσενικής αρκούδας. Από ΔΔ
Οξύνειας
στο
σύμπλεγμα
Ασπροποτάμου Τρικάλων. Το
ζώο φαίνεται να εγκαταστάθηκε
σε νέο τομέα φαίνεται να έχει
ανατάξει
την
συμπεριφορά
προσέγγισης σε οικισμούς ενώ
δεν ανέταξε ακόμη πλήρως τη
συμπεριφορά πρόκλησης ζημιών
σε συγκεκριμένο είδος οικόσιτων
που είχε εκπαιδευτεί.
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6. Θεσμικό πλαίσιο:
Από θεσμική άποψη η αρκούδα είναι απόλυτα προστατευόμενο είδος τόσο με βάση την
ελληνική (Ν. 86/69, παρ. 258) όσο και την κοινοτική νομοθεσία (ΚΟ 92/43, Παρ. ΙΙ όπου
χαρακτηρίζεται «είδος προτεραιότητας», αλλά και την Σύμβαση της Βέρνης καθώς και τη
Σύμβαση της Ουάσιγκτον (CITES) ενώ το καθεστώς διατήρησης υπάγεται στη κατηγορία
«κινδυνεύοντα» με βάση το «Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας είδη»
(2009).
7. Άνθρωπος και αρκούδα γεωγραφία σε αριθμούς:
Η κατανομή της αρκούδας στην Ελλάδα καλύπτει σήμερα :
- 6 Περιφέρειες (Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτ. Μακεδονίας,
Ηπείρου, Θεσσαλίας και Ανατ. Στερεάς.
- 18 Περιφερειακές Ενότητες: Έβρου, Ξάνθης, Δράμας, Σερρών, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας,
Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας, Τρικάλων,
Καρδίτσας, Ευρυτανίας & Φθιώτιδας.
- περίπου 1.110 Δημοτικά Διαμερίσματα σε 65 Καλλικρατικούς Δήμους (χάρτης 10).
- πληθυσμός:~ 160.000 κάτοικοι (εκτός μεγάλων αστικών κέντρων).
Χάρτης 10 Κατανομή της αρκούδας σε σχέση με τους Καλλικρατικούς Δήμους.
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7.1. Ζημιές από αρκούδα στη κτηνοτροφία και μελισσοκομία - στοιχεία από ΕΛΓΑ
(σύνολο επικράτειας):
Στο σημείο αυτό κρίθηκε χρήσιμο (από συγκριτική άποψη) να δοθούν κάποια συνοπτικά
στοιχεία για το πρόβλημα των ζημιών από αρκούδα στο ζωϊκό κεφάλαιο στο σύνολο της
περιοχής παρουσίας του είδους στη χώρα, με βάση επεξεργασμένα στοιχεία του ΕΛΓΑ για
τις χρονικές περιόδους: 1995-98 και 2000-04.Τα στοιχεία αυτά απεικονίζονται στα
γραφήματα 4 και 5. (Γραφήματα 4 & 5):
Συνολικές δηλωθείσες στον ΕΛΓΑζημιές στο ζωϊκό κεφάλαιο από αρκούδα
(1995-1998)
100%
90%
80%
70%
περιστατικά (

60%

μελ/σμήνη

50%

αιγοπρόβατα

40%

Ιπποειδή

30%

Βοοειδή

20%
10%
0%

1995

1996

1997

1998

μελ/σμήνη

97

9

1

2

αιγοπρόβατα

0

16

41

72

Ιπποειδή

7

21

29

23

Βοοειδή

76

124

182

91

Συνολικές δηλωθείσες στον ΕΛΓΑζημιές στο ζωϊκό κεφάλαιαο από
αρκούδα (2000-04)
100%
80%

περιπτώσεις

60%
μελ/σμήνη

40%

αιγοπρόβατα
20%
0%

βοοειδή+ιπποειδή

2000

2001

2002

2003

2004

μελ/σμήνη

480

823

851

389

769

αιγοπρόβατα

68

62

117

116

295

βοοειδή+ιπποειδή

158

152

161

224

191
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Από τα ανωτέρω στοιχεία και γραφήματα παρατηρούμε ότι για την περίοδο 1995-98 και
για το σύνολο της επικράτειας και σε σύγκριση με την επόμενη περίοδο (2000-04) αλλά
και την σημερινή κατάσταση, οι ζημιές στα βοοειδή κατέχουν τα υψηλότερα ποσοστά.
Ενδεχομένως αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι την εποχή εκείνη ο κανονισμός
αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ δεν είχε επαρκώς αναβαθμισθεί (αυτό έγινε το 1997 μετά από
πιέσεις των Π-ΜΚΟ και άρχισε να εφαρμόζεται το 1998), ώστε να καλύπτει επαρκώς τις
υπόλοιπες κατηγορίες και ειδικά τις ζημιές στη μελισσοκομία.
Για την επόμενη περίοδο καταγραφής (2000-04) παρατηρείται θεαματική αύξηση των
δηλωθέντων περιστατικών για ζημιές στην μελισσοκομία εφόσον πλέον ο κανονισμός
αποζημιώνει όχι μόνο κάθε μελισσοσμήνος αλλά και την κυψέλη εφόσον με την
αναβάθμιση του κανονισμού υπάγεται πλέον στην κατηγορία την γεωργικών κατασκευών.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εικόνα του προβλήματος των ζημιών από αρκούδα στο
ζωϊκό κεφάλαιο εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά:
-

-

οι ζημιές στη μελισσοκομία αποτελούν μια σημαντική πτυχή του προβλήματος σε
όλες τις χρονικές περιόδους
τα στοιχεία του ΕΛΓΑ (τουλάχιστον μέχρι πολύ πρόσφατα) από μόνα τους, αν και
πολύτιμα και αναντικατάστατα λόγω της συστηματικότητας και της μεγάλης
χρονικής σειράς που καλύπτουν δεν μπορούν να αποδώσουν πάντα την πλήρη
εικόνα της έκτασης και έντασης του προβλήματος λόγω της μη υπαγωγής
συγκεκριμένων κατηγοριών ή ποσοστώσεων ζημιών στον κανονισμό και αυτό σε
συνδυασμό με:
το γεγονός ότι πολλοί παραγωγοί δεν έμπαιναν στην διαδικασία αυτοψίας είτε λόγω
άγνοιας του καθεστώτος αποζημιώσεων ζημιών από άγρια πανίδα (και ειδικότερα
αρκούδα) είτε λόγω γραφειοκρατίας.

Στο σημείο αυτό πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η άρτια διεξαγωγή μιας
πραγματογνωμοσύνης ή αυτοψίας ενός περιστατικού ζημιάς από αρκούδα προϋποθέτει και
προαπαιτεί και την άρτια κατάρτιση του εκάστοτε πραγματογνώμονα του ΕΛΓΑ (συνήθως
κτηνιάτρου ή γεωπόνου). Αυτή έγκειται κυρίως στην καλή γνώση των ιχνών παρουσίας και
επίθεσης του θηρευτή καθώς και στην ικανότητα ταυτοποίησής του.
Σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν αλλά και σήμερα
υπάρχουν αναφορές από
παραγωγούς (αυτό προκύπτει και από τα στοιχεία των ερωτηματολογίων στην περιοχή
μελέτης), οι πραγματογνώμονες στερούνται αυτών των ειδικών γνώσεων με αποτέλεσμα
να υπο-εκτιμούν τη ζημιά ή να λανθάνουν στην ταυτότητα του θηρευτή με αποτέλεσμα είτε
να μη γίνεται καταχώρηση του περιστατικού είτε να μην καταβάλλεται η αποζημίωση στον
πληγέντα παραγωγό.
Το συνολικό ύψος των ζημιών από αρκούδα σε αριθμό απωλειών ανά κατηγορία ζωϊκού
κεφαλαίου και συνολικό ύψος καταβληθέντων χρηματικών αποζημιώσεων στους
παραγωγούς (κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους), ενδεικτικά για την πενταετία 2000-04
συνοψίζονται στον κάτωθι πίνακα (1).
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Έτος

Πρόβατα

2000

44

Αίγες
24

2001
2002
2003
2004
ΣΥΝΟΛΟ

58
85
72
251

4
32
44
44

510

148

Άλλο

Βοοειδή,
Ιπποειδή μελισσοσμήνη

Απώλειες Ύψος
σύνολο
Αποζημιώσεων
(€)

-

158+480

226+480

89.924

-

152+823
161+851
224+389
191+769

214+823
278+851
340+389
486+769

96.796
116.643
113.587
135.996

886+3312

1544+3312

552.946

Από τον πίνακα (1) συνάγεται ότι οι σημαντικότερες αριθμητικά απώλειες λόγω ζημιών από
αρκούδα εντοπίζονται στα μεγάλα κτηνοτροφικά ζώα (βοοειδή) (σύνολο 886 απώλειες)
καθώς και στα μελισσοσμήνη (σύνολο 3.312 απώλειες). Το σύνολο των ζημιών που
ανέρχεται σε 1.544 απώλειες σε ότι αφορά τα κτηνοτροφικά ζώα και τα ζώα εργασίας
(ιπποειδή) και 3.312 στα μελισσοσμήνη αντιπροσωπεύει ένα συνολικό ποσόν
καταβληθέντων αποζημιώσεων ύψους 552.946 € ήτοι 110.589€/έτος. Το ποσό αυτό είναι
σημαντικά μικρότερο και δεν συγκρίνεται με τα αντίστοιχα ποσά των αποζημιώσεων που
καταβάλλονται λόγω θεομηνιών.
Στην περιοχή ΠΕ Γρεβενών (για παράδειγμα) το αντίστοιχο ύψος των καταβληθέντων
αποζημιώσεων ανέρχεται σε 27.158€ για την τριετία 2007-2009 (ήτοι 9.053€/ετησίως).
Επιπρόσθετα με την χρήση των κατάλληλων προληπτικών μέτρων (όπως ηλεκτροφόρων
περιφράξεων σε μελισσοκομικές και κτηνοτροφικές μονάδες και ποιμενικών σκύλων
φύλαξης στα κοπάδια –όπως παρατίθενται στο επόμενο κεφάλαιο) είναι αποδεδειγμένα
εφικτό να περιοριστεί η έκταση και η ένταση των ζημιών από αρκούδα τόσο στο ζωϊκό όσο
και στο φυτικό κεφάλαιο και επομένως η αντίστοιχη οικονομική «επιβάρυνση» (η οποία
κατ’ουσίαν προέρχεται από τις εισφορές των αγροτών).
Σε κάθε περίπτωση ένα κράτος μέλος της ΕΕ όπως η Ελλάδα που εφαρμόζει την ΚΟ 92/43
βάση της οποίας η αρκούδα αποτελεί είδος προτεραιότητας είναι υποχρεωμένο να
ενσωματώσει και να εδραιώσει στην εθνική στρατηγική και πολιτική του ένας πλήρες και
άρτιο «οπλοστάσιο» για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ζημιών από αρκούδα και
την εξασφάλιση της επιβίωσης του συγκεκριμένου είδους σε συνύπαρξη με τον αγροτικό
πληθυσμό της ορεινής και ημι-ορεινής υπαίθρου.
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8. Αντιμετώπιση του προβλήματος των ζημιών:
8.1. Χρήση προληπτικών μέτρων:
Όπως προαναφέρθηκε η χρήση προληπτικών μέτρων για την έγκαιρη και αποτελεσματική
αντιμετώπιση των ζημιών στο ζωϊκό αλλά και στο φυτικό κεφάλαιο από αρκούδα είναι η
πλέον συνιστώμενη λύση προς όλους τους παραγωγούς. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένες
κατηγορίες προληπτικών μέτρων:
-

η μία χρησιμοποιεί την τεχνολογία και είναι το σύστημα ηλεκτροφόρου
περίφραξης με παλμική τάση και αυτοφορτιζόμενο τροφοδοτικό σύστημα
η δεύτερη χρησιμοποιεί ζώα εργασίας και είναι η πλέον παραδοσιακή και γνωστή
στους κτηνοτρόφους και είναι σχεδόν όσο παλιά όσο και η κτηνοτροφία: οι
ποιμενικοί σκύλοι φύλαξης κοπαδιών, κατά προτίμηση από την φυλή «ελληνικός
ποιμενικός».

Στην περιοχή του έργου και σε ότι αφορά την πρώτη κατηγορία προληπτικού μέτρου η
εφαρμογή του έχει ξεκινήσει σε πιλοτική κλίμακα από το 1997 στο πλαίσιο προηγούμενων
προγραμμάτων LIFE-Nature αλλά και στο πλαίσιο άλλων ερευνητικών προγραμμάτων στην
περιοχή του έργου με στόχο την διατήρηση της αρκούδας. Συνολικά στην περιοχή του
έργου έχουν διανεμηθεί πιλοτικά και δωρεάν την περίοδο 1997-2008 πάνω από 60
ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτροφόρων περιφράξεων σε ισάριθμους κτηνοτρόφους,
μελισσοκόμους και παραγωγούς με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα (βλ. φωτο 5,6,&7).
Αντίθετα, η αποτελεσματικότητα του δεύτερου μέτρου, αν και είναι το πλέον διαδεδομένο
στους κτηνοτρόφους, έχει ατονίσει τα τελευταία χρόνια στην περιοχή, λόγω έλλειψης
συστηματικής διατήρησής του σε ικανοποιητικά ποιοτικά επίπεδα κυρίως ως προς την
αποδοτικότητα και διαθεσιμότητα των σκύλων φύλαξης. Με αυτό το θέμα ασχολείται το
δεύτερο μέρος της παρούσας έκθεσης.
Από την ανάλυση των στοιχείων του ερωτηματολογίου αναφορικά με την χρήση σκύλων
φύλαξης κοπαδιών προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα σύμφωνα με τα παρακάτω
γραφήματα 6 & 7:

Συχνότητα αριθμού ΣΦΚ στο κοπάδι
50,00
40,00
%

30,00
20,00
10,00
0,00

1-4 σφκ

5-10 σφκ 11-20 σφκ 21-30 σφκ

>30 σφκ

28

Project LIFE07NAT/GR/000291 – Bear Emergency Team – NGO “CALLISTO” –Working Manual and Protocol

____________________________________________________________________________
Συνολικές απώλειες/κοπάδι σε σχέση με σύνολο ΣΦΚ
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γράφημα 7.
Από τα δύο παραπάνω γραφήματα προκύπτει ότι για το 36% των περιπτώσεων από τους
ερωτηθέντες κτηνοτρόφους ο αριθμός των ΣΦ που διαθέτουν στο κοπάδι κυμαίνεται από
1-4 ενώ για το 49% των περιπτώσεων κυμαίνεται από 5-10 σκυλιά. Συνολικά για το
85% των περιπτώσεων ο αριθμός ΣΦΚ κυμαίνεται από 1 έως 10 σκυλιά. Σε ότι αφορά την
ένταση των ζημιών (σε απώλειες ζώων) σε σχέση με την ένταση φύλαξης του κοπαδιού (σε
αριθμό σκύλων φύλαξης) και σύμφωνα με το διάγραμμα (19) δεν φαίνεται να υπάρχει
απόλυτη αντιστοιχία. Με άλλα λόγια η αποτελεσματικότητα φύλαξης του κοπαδιού δεν
εξαρτάται μόνο από τον μεγάλο ή μικρό αριθμό σκύλων φύλαξης αλλά κυρίως από την
αποτελεσματικότητά τους.
Σε όλες πλήν δύο περιπτώσεων οι ερωτηθέντες κτηνοτρόφοι απάντησαν ότι οι σκύλοι
φύλαξης κοπαδιού που διαθέτουν προέρχονται από την φυλή «ελληνικός ποιμενικός».
Ωστόσο τα κριτήρια ταυτοποίησης της συγκεκριμένης φυλής από τους παραγωγούς
διαφέρουν με μεγάλες αποκλίσεις.
Συχνά δε παρατηρείται το φαινόμενο της πρόσμιξης και άλλων φυλών εφόσον συνήθως
στα κοπάδια που διαθέτουν πολυάριθμους ΣΦ (σε μια περίπτωση βρέθηκαν 45!)
συμβαίνουν συχνά και ανεξέλεγκτα διασταυρώσεις μεταξύ ΕΠ και κυνηγόσκυλων αλλά και
άλλων ημίαιμων φυλών με αποτέλεσμα να χάνονται σταδιακά τα καθαρόαιμα ΕΠ και
παράλληλα ο βαθμός αποτελεσματικότητας στη φύλαξη του κοπαδιού.
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φωτο 2 & 3: Προσέγγιση αρκούδας σε φυλασσόμενη μελισσοκομική μονάδα με
ηλεκτροφόρα περίφραξη. Αποτρεπτικό αποτέλεσμα ρόλος της περίφραξης
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9. Γενικό συμπέρασμα:
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα αλλά και τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά της κατάστασης
διατήρησης της αρκούδας στην Ελλάδα όπως:
a. ευάλωτο – κινδυνεύον είδος
b.

σε τοπική πληθυσμιακή ανάκαμψη,

c. με δυναμική επαν-αποίκησης και
d. προσαρμογή σε ένα πρότυπο χρήσης του ενδιαιτήματος που ενσωματώνει σε
μεγάλο βαθμό τις ανθρώπινες δραστηριότητες που συνδέονται με τροφικά
διαθέσιμα
αλλά και τα υφιστάμενα προβλήματα όπως:
e. παράνομη θανάτωση
f.

απώλεια, υποβάθμιση, κατακερματισμός ενδιαιτήματος

g. ελλιπής ενημέρωση του κοινού και ειδικών ομάδων αναφοράς
συνάγεται ότι η συνύπαρξη της αρκούδας και του ανθρώπου στην ελληνική ύπαιθρο και
σημερινή πραγματικότητα χρήζει πλέον οριζόντιων πρακτικών και χειρισμών τόσο
διατήρησης όσο και ενεργού διαχείρισης.
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ΕΝΟΤΗΤΑ (ΙΙΙ)

«ΕΞΟΙΚΕΙΩΜΕΝΕΣ» ΑΡΚΟΥΔΕΣ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΝΝΟΙΕΣ:
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A. Εισαγωγή:
Οι αρκούδες διακρίνονται από υψηλή ευφυία, υψηλή προσαρμοστικότητα, που σε
συνδυασμό με την «οπορτουνιστική» τους συμπεριφορά τις καθιστά ικανές να
«μαθαίνουν» από προηγούμενες εμπειρίες.
Χρειάζονται ζωτικούς χώρους (χωροκράτειες) μεγάλης επιφάνειας (μ.ο. 270 τετ. χλμ ή
270.000 στρέμματα) προκειμένου να καλύψουν τις τροφικές τους ανάγκες σε ημερήσια και
ετήσια βάση.
Ωστόσο σε περιοχές που εμφανίζουν υψηλή συγκέντρωση τροφής υψηλής ποιότητας με
υψηλή θερμιδική αξία, οι αρκούδες μπορούν να καλύψουν τις ημερήσιες διατροφικές τους
ανάγκες σε περιοχές μικρότερης επιφάνειας. Οι αρκούδες είναι πολύ εξελιγμένοι
οργανισμοί που έχουν κληρονομήσει, τόσο γενετικά όσο και επίκτητα (κατόπιν εκμάθησης)
ικανότητες να χρησιμοποιούν τους τροφικούς πόρους εντός της χωροκράτειάς τους καθώς
και να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις όποιες μεταβολές ειτε συνδέονται με φυσικούς είτε με
ανθρωπογενείς παράγοντες.(Jonkel 1980 quoted by Gunther, 2007). Λόγω πολύ
εξατομικευμένης συμπεριφοράς, κάποιες αρκούδες δείχνουν ή είναι πιο επιθετικές άλλες
πιο θαρραλέες και τολμηρές ενώ άλλες μπορεί να είναι πιο «ντροπαλές» και μοναχικές .
Οι πιο «επιθετικές» αρκούδες συνήθως δεν επιβιώνουν για πολύ σε περιοχές με σχετικά
υψηλή πυκνότητα ανθρώπινη παρουσίας αλλά καταφέρνουν να κινούνται και να
επιβιώνουν με μεγάλη επιτυχία σε απόκρημνες και απομακρυσμένες περιοχές με χαμηλές
πυκνότητες ανθρώπινης παρουσίας. Κάποιες αρκούδες θα αποφεύγουν τελείως περιοχές με
ανθρωπογενή όπληση, κάποιες άλλες θα τροποποιήσουν τον ημερόβιο ρυθμό
δραστηριότητας σε πιο νυκτόβιο προκειμένου να αποφύγουν την όχληση. Τέλος κάποιες
άλλες αρκούδες θα δείξουν μια συμπεριφορά «εξοικείωσης» με την ανθρώπινη παρουσία
και όχληση.
Ο παράγων που επηρεάζει περισσότερο την ικανότητα των αρκούδων να αντιμετωπίσουν
την ανθρωπογενή όχληση είναι η ανθρωπογενής θνησιμότητα («human-caused
mortality»). Δεδομένου ότι οι αρκούδες χαρακτηρίζονται από χαμηλό αναπαραγωγικό
ρυθμό και χαμηλές πληθυσμιακές πυκνότητες, είναι πολύ ευάλωτες στην ανθρωπογενή
θνησιμότητα. Εάν η ανθρωπογενής θνησιμότητα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, οι
αρκούδες μπορούν να προσαρμοστούν σε υψηλότερα επίπεδα ανθρωπογενούς όχλησης.
Στην αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή τα επίπεδα της ανθρωπογενούς θνησιμότητας είναι
υψηλά, είναι απίθανο οι αρκούδες να προσαρμοστούν στην ανθρωπογενή όχληση εφόσον
θα έχουν θανατωθεί πριν προλάβουν να προσαρμοστούν και να «εξοικειωθούν». Είναι
πολύ σημαντικό (από διαχειριστική άποψη) να προσδιορίσουμε εκ των προτέρων τις
επιπτώσεις των χρήσεων γής στο βιότοπο της αρκούδας και να δουλέψουμε στη
κατεύθυνση της αντιστάθμισης των αρνητικών επιπτώσεων μέσω τροποποιήσεων στη
χωροθέτηση και χρονισμό των ανθρώπινων δρασστηριοτήτων (όπου αυτό είναι εφικτό) και
ειδικά των πρακτικών και δραστηριοτήτων που μπορούν να οφηγλησουν σε έξαρση του
φαινόμενου της ανθρωπογενούς θνησιμότητας. (Jonkel 1980 quoted by Gunther, 2007).
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Β. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1.1 Μπορούν οι αρκούδες να «εξοικειωθούν» (π.χ. να γίνουν πιο πολύ ανεκτικές)
στους παράγοντες όχλησης (συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου)? Εάν ναι
ποιες είναι αυτές οι πηγές όχλησης?
Με στόχο να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε
κάποιες βασικές αρχές και ορισμούς αναφορικά με την ζωϊκή συμπεριφορά και ειδικότερα
αυτή των αρκούδων.
Στην συμπεριφορά των ζώων, η “εξοικείωση (habituation)” είναι ο τρίτος από τις 3 κύριους
βασικές αρχές (concepts) της θεωρίας της συμπεριφορικής εκμάθησης, οι άλλοι δύο είναι:
“conditioning” and “extinction” οι οποίες έχουν αποδειχθεί πειραματικά. (Thorpe 1956,
Scott 1958, Marler & Hamilton 1966, Hinde 1970 in McCullough 1982 quoted by Mertzanis
2007).
“Conditioning” («προσαρμογή») είναι όταν κατά τη διαδικασία εκμάθησης εμπλέκεται
και η διαδικασία ή πράξη της ανταμοιβής ή της ποινής ανάλογα με μια συγκεκριμένη
ανταπόκριση του ζώου σε ένα δεδομένο ερέθισμα. Το ζώο ανταποκρίνεται στο ερέθισμα
σύμφωνα με το πρότυπο «δοκιμής-αποτυχίας»: όταν το ζώο δείξει την αναμενόμενη
(επιθυμητή) συμπεριφορά,
τότε αυτομάτως είτε ανταμείβεται (συνήθως με τροφή) είτε
«τιμωρείται». Κατά συνέπεια το conditioning μπορεί να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό.
Μετά από αρκετές επαναλήψεις το ζώο μαθαίνει να συνδέει την ανταμοιβή ή την ποινή με
την συμπεριφορική του ανταπόκριση στο δεδομένο ερέθισμα και μαθαίνει να
επαναλαμβάνει αυτή τη συμπεριφορά σε περίπτωση ανταμοιβής (ή αντιθέτως) να την
αποφεύγει όταν του επιβάλλεται τιμωρία. Με βάση αυτή τη διαδικασία η συμπεριφορική
ανταπόκριση της «εκμάθησης» ενισχύεται. (Mertzanis, 2007).
“Extinction” («εξάλειψη») είναι όταν η conditioned ανταπόκριση του ζώου φθίνει τη
στιγμή που παύει η διαδικασία ανταμοιβής ή τιμωρίας. (Mertzanis, 2007).
“Habituation” («εξοικείωση») (είναι μια αρχή παραπλήσια του “extinction”) και είναι η
κατάσταση κατά την οποία όταν η διαδικασία ανταμοιβής ή τιμωρίας είναι ασυνεχής
(διακοπτόμενη) δηλαδή όταν μια αρκούδα λ.χ. είναι υποκείμενο σε επαναλαμβανόμενη
έκθεση σε ασυνεχή ερεθίσματα (Jope 1985, Herrero et. al. 2005, Smith et al. 2005 quoted
by Gunther, 2007). Κατά συνέπεια η εξοικείωση διαφέρει από την εκμάθηση ή την
απόκτηση (δημιουργία) μιας συνήθειας στο ζώο όπως πολλές φορές αναφέρεται στη
σχετική βιβλιογραφία. (Mertzanis, 2007).
Tυπικά
η
εξοικείωση
(“habituation”)
μεταφράζεται
σε
απώλεια
των
αντανακλαστικών φόβου από το ζώο. Εάν δηλαδή ένα ερέθισμα (όπως λ.χ. η τροφή
για τις αρκούδες) επαναλαμβάνεται χωρίς την συνεπακόλουθη ποινή τότε σταδιακά φθίνει
ο μηχανισμός ανταπόκρισης φόβου (McCullough 1982 quoted by Mertzanis, 2007). Κατά
συνέπεια σε περιοχές όπου αρκούδες και άνθρωποι έρχονται σε συχνή επαφή χωρίς
αρνητικές συνέπειες για το ζώο (χαμηλή ανθρωπογενής θνησιμότητα), οι αρκούδες έχουν
την τάση να επιδεικνύουν μια συμπεριφορά εξοικείωσης τόσο ως προς τις ανθρώπινες, όσο
και σε κάποιες υποδομές (λ.χ. δρόμοι, αυτοικινητόδρομοι, εγκαταστάσεις), οχήματα αλλά
και αγροτικά μηχανήματα (Gunther, 2007).
Οι αρκούδες μπορούν να εξοικειωθούν «εθιστούν» σε οποιαδήποτε εστία όχλησης μεγάλης
διάρκειας (Nevin and Gilbert 2005 quoted by Katajisto, 2007), και κυρίως από εστίες
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χαμηλής όχλησης (Katajisto, 2007). Αυτό σημαίνει ότι οι αρκούδες μπορούν να
εξοικειωθούν και να γίνουν ανεκτικές σε οχλήσεις που συνδέονται με την κυκλοφοριακό
θόρυβο, δραστηριότητες πεζοπορίας σε ορισμένα μονοπάτια, η χιονοδρομίας σε ορισμένες
πλαγιές βουνών (Huber). Και οι αρκούδες εξοικειώνονται πιο γρήγορα σε προβλέψιμα
ερεθίσματα που δεν έχουν άμεση επίδραση στο ζώο. («innocuous») (McLellan, 2007).
Τέτοια παραδείγματα περιλαμβάνουν περιπτώσεις «ερεθισμάτων» όπως: πεζοπορία σε
σημασμένα μονοπάτια όπου η κυκλοφορία πεζοπόρων γίνεται τις ίδιες μέρες και ώρες στη
διάρκεια μιας εποχής (McLellan, 2007), κυκλοφοριακού φόρτου σε δρόμους ή
χιονοδρομίας σε συγκεκριμένες περιοχές (Huber, 2007). Αυτό σημαίνει ότι οι αρκούδες δεν
απομακρύνονται στη παρουσία τέτοιων παραγόντων όχλησης ωστόσο η παρουσία αυτών
των εστιών όχλησης εξακολουθεί να συνεπάγεται απώλεια ή κατακερματισμό ενδιαιτήματος
(Huber, 2007).
Η «εξοικείωση» είναι προσαρμοστική («adaptive») και ελαττώνει το ενεργειακό κόστος στο
ζώο ελαττώνοντας την αναντίστοιχη συμπεριφορική απόκριση του ζώου στο ερέθισμα.
(McCullough 1982, Smith et al. 2005 quoted by Gunther, 2007). Η «εξοικείωση» επιτρέπει
επίσης στις αρκούδες την πρόσβαση και χρήση τμημάτων ενδιαιτήματος σε περιοχές
(τομείς) με υψηλά επίπεδα ανθρώπινης δραστηριότητας (Gunther and Biel 1999, Herrero
et al. 2005 quoted by Gunther, 2007). Η «εξοικείωση» είναι πιο πιθανόν να εκδηλωθεί σε
τομείς με συγκεντρωμένες και υψηλής ποιότητας τροφικές πηγές, και όπου η έκθεση στην
ανθρώπινη παρουσία δεν καταλήγει σε επίπονο ερέθισμα ή θάνατο του ζώου ώστε να το
αποτρέπει. (Gunther, 2007).
Μερικά από τα ανωτέρω συμπεριφορικά πρότυπα έχουν εφαρμοστεί στη συμπεριφορά των
αρκούδων σε σχέση με τους ανθρώπους. (Egbert & Strokes 1976, Jonkel 1970, McArthur
1980, Stokes 1970 and others in McCullough 1982 quoted by Mertzanis, 2007).
Συνοψίζονται ως ακολούθως (Mertzanis. 2007):
1. περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αρκούδες ανιχνεύουν ανθρωπογενείς τροφικές
πηγές και τις αποκτούν επιτυχώς: σε αυτές τις περιπτώσεις λειτουργεί το πρότυπο
της θετικής ανταμοιβής του ζώου με πρόσβαση σε τροφή (τροφικό κίνητροανταμοιβή) (Mertzanis, 2007). Αρκούδες που επισκέπτονται συστηματικά κάδους
απορριμμάτων είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα «εξοικείωσης».(Katajisto,
2007). Υπάρχουν όμως και άλλες παρόμοιες ελκυστικές περιπτώσεις και ειδικότερα
όπου υπεισέρχεται το τροφικό κίνητρο, και όπου οι αρκούδες μπορούν να δείξουν
συμπεριφορά «εξοικείωσης» (Gibeau et al. 2002, Mattson et al. 1992, Wilson et al.
2006 quoted by Katajisto, 2007). Είναι γεγονός πάντως ότι έχει παρατηρηθεί ότι οι
αρκούδες μπορούν να «ξεθαρρέψουν», απέναντι στην ανθρώπινη παρουσία όταν
υπεισέρχεται το άμεσο τροφικό κίνητρο και το οποίο χαρακτρίζεται από εύκολη
πρόσβαση ή/και αφθονία (λ.χ. σκουπιδότοποι, υψηλές συγκεντρώσεις σολωμών σε
ποτάμια κλπ) (Swenson,2007. 2007).
2. Επειδή το φάσμα ερεθισμάτων που συνδέονται με την ύπαρξη ανθρωπογενούς
τροφής είναι ευρύ (λ.χ. ανθρώπινες μυρωδιές, ανθρώπινη παρουσία, ανθρώπινες
υποδομές και εξοπλισμός, κλπ.). Άπαξ και οι αρκούδες «ανταμειφθούν»
αποκτώντας την τροφική πηγή μπορούν να δείξουν μια συμπεριφορά προσαρμογής
(“conditioning”) σε αυτό το πρότυπο αναζήτησης-εξεύρεσης τροφής κάθε φορά που
παρουσιάζονται τα ανωτέρω ερεθίσματα ακόμα και αν δεν έχει ανιχνευθεί τροφή
per se (Mertzanis, 2007).
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3. Ακόμη και αν το τροφικό απόκτημα ως αποτέλεσμα (συνυφασμένο) ανταμοιβής
είναι ασυνεχές (λ.χ. οι αρκούδες δεν βρίσκουν πάντα τροφή) η εξάλειψη της
συμπεριφοράς εξοικείωσης θα γίνει με αργούς ρυθμούς ενώ ακόμα και χαμηλής
συχνότητας τροφική «ανταμοιβή» (λ.χ. οι αρκούδες εξακολουθούν να έχουν
πρόσβαση σε ανθρωπογενείς τροφικές πηγές) μπορεί να παρατείνει αυτή τη
συμπεριφορά (Mertzanis, 2007).
4. Συχνές «συναντήσεις» μεταξύ αρκούδων και ανθρώπων στην ύπαιθρο χωρίς
έστω μια περιστασιακή ενίσχυση του φόβου των αρκούδων προς τον άνθρωπο με το
αντικίνητρο της «ποινής» θα προκαλέσει την εξοικείωση των αρκούδων στην
ανθρώπινη παρουσία (Mertzanis, 2007).
5. Η συμπεριφορά «εξοικείωσης» στις αρκούδες μπορεί επίσης να
εμφανιστεί ακόμα και απουσία τροφικών διαθέσιμων (τροφικού κινήτρου)
εφόσον κάποια φυσικά πρότυπα συμπεριφοράς τους τις φέρνουν σε
τακτική επαφή με τον ανθρώπινο παράγοντα (Mertzanis 2007).
6. Η ανάπτυξη ενός προτύπου «εξοικείωσης» ενθαρρύνει τη συμπεριφορά
«προσαρμογής» και αντιστρόφως. Συνήθως η εκμάθηση γίνεται ταυτόχρονα
(Mertzanis, 2007).
Τα προαναφερόμενα «σενάρια» συνδέονται με την ικανότητα (δεξιότητα) των αρκούδων
για εκμάθηση (Mertzanis, 2007). Οι αρκούδες μπορούν να μάθουν εύκολα και ως εκ
τούτου να αποκτήσουν συμπεριφορά «εξοικείωσης». Ένα μέρος του πληθυσμού αρκούδας
σε μια περιοχή μπορεί να μάθει να ρυθμίζει τη συμπεριφορά του σε σχέση με την
ανθρώπινη παρουσία, αλλά αυτό δεν ισχύει για όλα τα άτομα: μερικά άτομα από έναν
πληθυσμό είναι πιο επιτυχή σε αυτό απότι κάποια άλλα (Gibeau). Επίσης αρκούδες που
έχουν συνηθίσει στην εγγύς παρουσία άλλων αρκούδων γύρω τους μπορούν να
εκδηλώσουν διαφορετικές τάσεις εξοικείωσης. (Smith et al. 2005 quoted by Katajisto).
Οι αρκούδες μπορούν να κάνουν πολύπλοκες εκτιμήσεις του οφέλους και του ρίσκου που
διατρέχουν υπό τέτοιες συνθήκες. (McCullough 1982 quoted by Mertzanis, 2007).
Επομένως η διατήρηση, μιας πλειάδας στρατηγικών και η απουσία «ποινής»
οδηγούν την αρκούδα να εκδηλώσει συμπεριφορά εξοικείωσης απέναντι στην
ανθρώπινη παρουσία. Οι αρκούδες έχουν επίσης την ικανότητα να μαθαίνουν από τις
εμπειρίες άλλων αρκούδων. Οι νεαρές αρκούδες μαθαίνουν πολύ συχνά απ’όλες τις
ηλικιακές κλάσεις αρκούδων (Mertzanis, 2007).
Οι αρκούδες είναι παμφάγα και οπορτουνιστικά ζώα και επομένως πολύ ικανές στο να
εντοπίζουν φυσικά και ανθρωπογενή τροφικά διαθέσιμα σε υψηλές συγκεντρώσεις. Στο
ευρύτερο πλαίσιο του ευρωπαϊκού τοπίου τα τροφικά διαθέσιμα είτε φυσικά είτε
ανθρωπογενή (κυρίως καλλιέργειες, κτηνοτροφικό κεφάλαιο και μελισσοκομικές μονάδες)
είναι σε πολλές περιπτώσεις χωρικά συνδεδεμένες σε ένα πολύπλοκο μωσαϊκό. Για
παράδειγμα στην περίπτωση της Ελλάδας, Τα χαρακτηριστικά του ενδιαιτήματος σε
περιοχές της ΒΔ Πίνδου ωθούν τις αρκούδες να εκμεταλλευτούν συνδυαστικά και τις δύο
πηγές τροφικών διαθέσιμων (φυσικών και ανθρωπογενών).
Όπως είδαμε πιο πάνω (ενότητα ΙΙ) οι τροφικές συνιστώσες στο διαιτολόγιο της αρκούδας
στη ΒΔ Πίνδο δείχνουν με σαφήνεια τη σημασία των ανθρωπογενών πηγών τροφής (και
κυρίως των καλλιεργειών) στο διαιτολόγιο της αρκούδας και συνεπακόλουθα την
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προσαρμοστική τροφική συμπεριφορά της αρκούδας στη προσπάθειά της να αξιοποιήσει και
τις δύο πηγές. Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι αυτή η περίπτωση διαφέρει ριζικά από τις
περιπτώσεις απόλυτης συμπεριφορικής προσαρμογής (conditioning) με τη μορφή της
τροφικής «εξάρτησης» (λ.χ. περιπτώσεις περιοχών που είναι εθνικά πάρκα και όπου οι
επισκέπτες αφήνουν υπολείμματα τροφών ή που ακόμη χειρότερα προσπαθούν να ταϊσουν
τις αρκούδες) και συνεπακόλουθης εκδήλωσης συμπεριφοράς «εξοικείωσης» με όλα τα
ρίσκα που κάτι τέτοιο εμπεριέχει (Mertzanis, 2007).

Στην περίπτωση της ελληνικής πραγματικότητας θα μπορούσαμε να υποθέσουμε
ότι οι αρκούδες έχουν «συνηθίσει» (και όχι «εξοικειωθεί») με αυτή την
διαμόρφωση/σύνθεση του τοπίου καθώς και με τις δυνατότητες σε τροφικά διαθέσιμα που
προσφέρει. Αυτό οδηγεί στην υπόθεση ότι οι αρκούδες που ενδιαιτώνται σε περιοχές με
τέτοια μωσαϊκότητα και με διάχυτη αλλά και συνεχή την ανθρώπινη παρουσία
προσαρμόζονται και «συνηθίζουν» στην όχληση που προέρχεται από τις αγροτικές
δραστηριότητες που συνδέονται με το συγκεκριμένο σύστημα τοπίου. Συνεπώς καταστάσεις
σύγκρουσης αρκούδας-ανθρώπου (στο βαθμό που προκαλούνται ζημιές στην παραγωγή)
μπορούν να προκύψουν με μια περιοδικότητα (συνήθως εποχική) αλλά σπάνια (ή ίσως και
ποτέ) παίρνουν τη μορφή μόνιμης «εξοικείωσης».
Στην περίπτωση της ελληνικής πραγματικότητας σε ότι αφορά την εν γένει
συμπεριφορά των αρκούδων φαίνεται να υπάρχει μια κατάσταση ισορροπίας
μεταξύ «αποφυγής» (“avoidance”) και «ευκαιριακότητας» and “opportunism”
(Mertzanis, 2007) σε σχέση με τον ανθρωπογενή παράγοντα. Και όντως υπάρχει μια πολύ
λεπτή διαχωριστική γραμμή («κατώφλι») μεταξύ «ευκαιριακότητας» και «εξοικείωσης» και
όχι πάντα εύκολη η διάκριση μεταξύ αυτών των δύο συμπεριφορικών εκφάνσεων της
αρκούδας, δεδομένης και της πολύ εξατομικευμένης συμπεριφοράς του ζώου: ειδικότερα
σε ότι αφορά την ευκαιριακότητα στην τροφική συμπεριφορά αυτό μπορεί να αποδοθεί ως
μέρος ενός συνολικότερου μηχανισμού προσαρμογής με καθαρά κίνητρα αυτοσυντήρησης
του ζώου.
Στην περίπτωση της ελληνικής πραγματικότητας το να αναζητούν τροφή οι αρκούδες
σε καλλιέργειες δημητριακών (λ.χ.) περισσότερο έχει να κάνει με μια καλά οριοθετημένη
χωρικά και χρονικά τροφική «συνήθεια» παρά με μια συμπεριφορά τροφικής
«εξοικείωσης». Σε αυτό το πλαίσιο η αντίληψη της ανθρώπινης παρουσίας από το ζώο
εκλαμβάνεται ως ένας παράγων όχλησης που κυμαίνεται πάντα στα ίδια «προβλέψιμα»
επίπεδα ως μέρος του συστήματος όπου εντάσσεται και η λειτουργία της αρκούδας. Σε
αυτές τις περιπτώσεις ο κανόνας που υπερισχύει, ως δικλείδα ασφαλείας, είναι τα επίπεδα
ανοχής του ζώου (“tolerance”) υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούνται οι αποστάσεις
ασφαλείας καθώς και οι χρονικά κυλυώμενες διαδοχές παρουσίας αρκούδας και ανθρώπου
στους ίδιους τομείς.
Μέχρι τώρα τα δεδομένα από παρατηρήσεις πεδίου και τηλεμετρία υποστηρίζουν αυτή την
εκδοχή: οι αρκούδες δραστηριοποιούνται τροφικά σε ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες
κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας ή τις πολύ πρωϊνές ώρες. Έτσι το γεγονός ότι οι
αρκούδες «συνηθίζουν» στην ανθρώπινη όχληση που συνδέεται με αγροτικές
δραστηριότητες, όπως προαναφέρθηκε, συνδέεται περισσότερο με τον ορισμό της
«συνήθειας» και «ευκαιριακότητας» στη συμπεριφορά
και λιγότερο με αυτόν της
«εξοικείωσης» sensus stricto.
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Σύμφωνα με τον McCullough (1982) μια λογική παραδοχή για την αρνητική «προσαρμογή»
της αρκούδας σε σχέση με μια συμπεριφορά «εξοικείωσης» είναι η μακρά «συμβίωση»
με την αρνητική επίδραση της θήρας. (Mertzanis, 2007).
Στην Ελλάδα, παρόλο που οι αρκούδες είναι απόλυτα προστατευόμενο είδος,
εξακολουθούν να ενδιαιτώνται σε περιοχές όπου το κυνήγι ήταν και είναι μια μόνιμη
πρακτική. Πολλές αρκούδες έχουν τραυματιστεί ή πέσει θύματα λαθροθηρίας (συνήθως σε
περιπτώσεις παγάνας για αγριογούρουνο) και πιθανότατα αυτή η πολλή αρνητική εμπειρία
για τις αρκούδες που επέζησαν απομνημονεύθηκε και μεταδόθηκε στις επόμενες γενεές ως
μια αρνητική προσαρμογή σε σχέση με την ανθρώπινη παρουσία. (Mertzanis, 2007).
Σύμφωνα με τον McCullough (1982) τα θηλυκά με μικρά αλλά και άλλες αρκούδες
που αποφεύγουν την ανθρώπινη παρουσία ή βρίσκονται σε κατάσταση
συναγερμού, μεταδίδουν την ίδια ακριβώς συμπεριφορά στους νεαρούς
απογόνους τους. Επομένως ο ρόλος της εκμάθησης στις αρκούδες για την
εκδήλωση μιας πιο «άγριας» (με την έννοια του άγριου ζώου που αποφεύγει τον
άνθρωπο) δεν θα πρέπει να υπο-εκτιμηθεί. (Mertzanis, 2007).
Σύμφωνα με την σχετική εμπειρία που υπάρχει στις ΗΠΑ, η συμπεριφορά «εξοικείωσης»
στις
αρκούδες
φαίνεται
να
παρατηρείται
περισσότερο
στα
Πάρκα
(προστατευόμενες περιοχές) όπου η θήρα έχει απαγορευτεί για πολλές δεκαετίες.
Σε αυτές τις περιπτώσεις η αρνητική προσαρμογή («negative (aversive) conditioning») έχει
τους δικούς της κανόνες (McCullough 1982 quoted by Mertzanis, 2007): στη περίπτωση
της αρνητικής προσαρμογής η εκμάθηση των ζώων σε νεαρή ηλικία φαίνεται να
είναι πιο αποτελεσματική. Οι νεαρές αρκούδες ή οι αρκούδες που επιδεικνύουν
(αποκτούν) μια συμπεριφορά εξοικείωσης είναι οι πιο πιθανοί υποψήφιοι να
αναστρέψουν την εν λόγω συμπεριφορά.(Mertzanis, 2007).
1.2 Ποιες είναι οι συνέπειες της συμπεριφοράς «εξοικείωσης» στις αρκουδες
(θετικές και αρνητικές συνέπειες?).
Η συμπεριφορά «εξοικείωσης» έχει ταυτόχρονα κόστη και οφέλη για τις αρκούδες και
τους ανθρώπους (Herrero et al. 2005 quoted by Gunther, 2007).
Τα οφέλη για την αρκούδα περιλαμβάνουν:
1. μια πιο ισορροπημένη κατάσταση όπου μακροχρόνιοι παράγοντες όχλησης
για την αρκούδα στο άμεσο περιβάλλον της δεν προκαλούν πλέον τις αναμενόμενες
αρνητικές επιπτώσεις όπως: αναγκαστική μετατόπισή τους, («displacement»), την
περιορισμένη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το ενδιαίτημα με τις συνεπακόλουθες
συνέπειες σε ότι αφορά το ενεργειακό τους ισοζύγιο με το να χρησιμοποιούν
χαμηλότερο ποιοτικά ενδιαίτημα. Με άλλα λόγια κάποιες αρκούδες σε ένα δεδομένο
πληθυσμό, (εξαιτίας της εγγενούς συμπεριφορικής τους «πλαστικότητας») μπορούν
να είναι ή να γίνουν ικανές να «συνυπάρξουν» με ένα παράγοντα όχλησης
συγκεκριμένης έντασης υπό την προϋπόθεση ότι αυτός παραμένει σταθερός σε όλες
τις παραμέτρους του (ένταση, εμβέλεια, χωρική εκδήλωση κλπ) και επομένως να
μην υφίστανται (να μην είναι τόσο ευάλωτες) τις αρνητικές επιπτώσεις της όχλησης
όπως περιγράφηκαν πιο πάνω (Mertzanis, 2007). Ειδικότερα η κατάσταση
«εξοικείωσης» στις αρκούδες τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν μεγαλύτερο ποσοστό
του ενδιαιτήματός τους (Swenson,2007) έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιούν
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σημαντικά (από τροφική άποψη) κατατμήματα του ενδιαιτήματος σε σχετική
εγγύτητα με ανθρώπινες εγκαταστάσεις. (Gibeau), έχοντας έτσι πρόσβαση σε
περιοχές με φυσικά τροφικά διαθέσιμα σε εγγύτητα με περιοχές σχετικά έντονης
ανθρώπινης δραστηριότητας (Gunther and Biel, Herrero et al. 2005 quoted by
Gunther, 2007). Οι «εξοικειωμένες» αρκούδες δεν είναι πλέον αναγκασμένες να
αλλάζουν απότομα περιοχές εγκαταλείποντας ενδιαιτήματα υψηλής τροφικής αξίας
σε εγγύτητα με εστίες ανθρώπινης δραστηριότητας και, σε ορισμένες περιπτώσεις,
κάποια άτομα (χαμηλά στην ιεραρχία) μπορούν να βρούν ευκαιρίες τροφικών
διαθέσιμων που σε άλλες περιπτώσεις δεν θα είχαν πρόσβαση (McLellan, 2007).
Επίσης, η συμπεριφορά «εξοικείωσης» σε σχέση με τη χρήση κατατμημάτων
ενδιαιτήματος κοντά σε δρόμους (δασικούς κλπ) θα μπορούσε να αυξήσει την
φέρουσα ικανότητα του ενδιαιτήματος συνολικά για τις αρκούδες (Herrero et al.
2005 quoted by Gunther, 2007).
2. Κάποιες αρκούδες μπορούν να εκδηλώσουν συμπεριφορά εξοικείωσης στην
ανθρώπινη παρουσία και εγκαταστάσεις προκειμένου να αποφύγουν συναντήσεις με
ομοειδή τους ή άλλους θηρευτές που ενέχουν κινδύνους για την επιβίωσή τους
(νεαρά άτομα και θηλυκά με μικρά είναι οι πιο πιθανές πληθυσμιακές ομάδες να
αποκτήσουν συμπεριφορά «εξοικείωσης» στη χρήση περιοχών κοντα σε εστίες
ανθρώπινης δραστηριότητας ακριβώς για να αποφύγουν αλληλεπιδράσεις με μεγάλα
ενήλικα αρσενικά ή άλλους θηρευτές) (Herrero et al. 2005 quoted by Gunther,
2007). (περίπτωση της θηλυκής αρκούδας στο ΔΔ Τσοτυλίου – που διαχειρίστηκε η
ΟΑΕ την άνοιξη του 2011).
3. Η συμπεριφορά «εξοικείωσης» επιτρέπει μια πιο εύκολη παρατήρηση των
αρκούδων γεγονός το οποίο μπορεί να προωθήσει την αξία του οικο-τουρισμού ως
κύρια πηγή εσόδων σε μια περιοχή κάτι που με τη σειρά του μπορεί να ευνοήσει μια
θετική στάση των τοπικών κοινωνιών σε ότι αφορά την διατήρηση της αρκούδας
(ακριβώς επειδή αποτελεί πηγή εσόδων)(Herrero et al. 2005 quoted by Gunther
and Katajisto, 2007).
Είναι θετικό το γεγονός ότι κάποιες αρκούδες ενός υπο-πληθυσμού μπορούν να είναι
ανεκτικές σε ορισμένους τύπους όχλησης εφόσον αυτή η συμπεριφορά τις καθιστά ικανές
να αντιμετωπίσουν κάποιους αρνητικούς παράγοντες στο άμεσο περιβάλλον τους. Ωστόσο
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παραμένουν ευάλωτες σε αυτούς τους παράγοντες: διότι
συνήθως αυτοί οι παράγοντες συνεπάγονται απώλεια ή κατακερματισμό του ενδιαιτήματος
(Huber, 2007).
Κόστος για τις αρκούδες: σε γενικές γραμμές αυτό σημαίνει αυξημένες πιθανότητες
εξόντωσης από τον άνθρωπο (Servheen, 2007): το ρίσκο ανθρωπογενούς θνησιμότητας
αυξάνει όταν οι αρκούδες αλληλεπιδρούν με τους ανθρώπους (Gibeau, 2007). Αυτό δεν
σημαίνει ότι οι αρκούδες δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς ον ανθρώπινο παράγοντα στο
σύστημα, οι άνθρωποι είναι εκείνοι που δεν μπορούν να ζούν σε άμεση εγγύτητα με τις
αρκούδες (Gibeau). Πιο αναλυτικά το «κόστος» για τις αρκούδες είναι (Gunther, 2007):
1. οι «εξοικειωμένες» αρκούδες που χρησιμοποιούν κατατμήματα ενδιαιτημάτων
κοντά σε δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες
να πέσουν θύματα ατυχημάτων (Herrero et al. 2005 quoted by Gunther, 2007).
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2. Η συμπεριφορά εξοικείωσης δεν ευνοεί τις αρκούδες που διαβιώνουν σε περιοχές
όπου επιτρέπεται το κυνήγι (Herrero et al. 2005 quoted by Gunther, 2007).
3. Σε ορισμένες περιπτώσεις η συμπεριφορά «εξοικείωσης» μπορεί να οδηγήσει σε
προσέλκυση αν αυτό συνδέεται με τροφικό κίνητρο όπως λ.χ. οι εστίες απορριμμάτων
(μικρές χωματερές κοντά σε οικισμούς κλπ)(Huber, 2007). Αυτό το φαινόμενο συνιστά
ξεκάθαρα μια αρνητική επίδραση (Huber, 2007), επειδή ακριβώς οι εξοικειωμένες αρκούδες
έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν συμπεριφορά τροφικής
προσαρμογής στη περίπτωση που οι συναφείς ανθρωπογενείς δραστηριότητες δεν
ελέγχονται αυστηρά (π.χ. έλεγχος παράνομων χωματερών)(Herrero et al. 2005 quoted by
Gunther, 2007): πιθανόν πιο συχνά οι εξοικειωμένες αρκούδες έρχονται σε κοντινή επαφή
με ανθρωπογενείς παράγοντες έτσι ώστε να βρίσκουν ευκαιρίες εύκολης τροφής
εκδηλώνοντας ταυτόχρονα και συμπεριφορά τροφικής προσαρμογής (McLellan, 2007).
Συνεπώς η μορφή «εξοικείωσης» που συνδέει την ανθρώπινη παρουσία με την ύπαρξη
εύκολης τροφής μπορεί να είναι επιζήμια για τις αρκούδες (Jope 1985 quoted by Katajisto,
2007), επειδή ακριβώς οι αρκούδες μπορούν ακόμη και να εκδηλώσουν επιθετική
συμπεριφορά ακόμα και να τραυματίσουν ανθρώπους προκειμένου να αποκτήσουν
πρόσβαση σε ανθρωπογενείς τροφικές πηγές ή απορρίμματα προκαλώντας συχνά και
υλικές ζημιές (Gunther et al. 2004 quoted by Gunther, 2007).
Οι κάτοικοι τέτοιων περιοχών μπορούν να νοιώσουν ότι απειλούνται από τις πολύ
«εξοικειωμένες» αρκούδες και κατά συνέπεια να τις εξοντώσουν ή να ζητήσουν από τις
αρμόδιες υπηρεσίες να διαχειριστούν και να διευθετήσουν το πρόβλημα (McLellan, 2007):
οι αρκούδες που εμφανίζουν συστηματική συμπεριφορά «εξοικείωσης» και τροφικής
προσαρμογής σε ανθρωπογενείς τροφικές πηγές απομακρύνονται συνήθως από τον
πληθυσμό για λόγους ασφαλείας (Herrero et al. 2005 quoted by Gunther, 2007), είτε από
τις αρμόδιες υπηρεσίες είτε από τους κατοίκους (Swenson,2007). Ειδικότερα η τροφική
«εξοικείωση» που συνδέει την ανθρώπινη παρουσία με τη ύπαρξη εύκολης τροφής μπορεί
να αποβεί επιζήμια για τις αρκούδες (Jope 1985 quoted by Katajisto, 2007): οι αρκούδες
μπορούν εύκολα να «μάθουν» ότι κάποιες φορές ο άνθρωπος συνδέεται με την ύπαρξη
εύκολης τροφής (McLellan, 2007) (εύκολα προσπελάσιμης και σε σχετική αφθονία).
Σε τέτοιου είδους συνθήκες και σενάρια, οι αρκούδες χάνουν συνήθως τον φόβο τους για
τον άνθρωπο και έτσι μπορούμε να οδηγηθούμε σε καταστάσεις όπου μπορούν να λάβουν
χώρα συναντήσεις αρκούδων με ανθρώπους (Mertzanis, 2007). Σε αυτές στις περιπτώσεις
οι αρκούδες μπορούν να γίνουν «προβληματικές» (McLellan, 2007) “problem bears”
(Mertzanis, 2007). Στο Ευρωπαϊκό τοπίο αυτός ο τύπος συμπεριφοράς κάποιων αρκούδων
μπορεί επίσςη να οδηγήσει σε μια αύξηση των ζημιών στη παραγωγή (σε ένα πρότυπο
επαναλαμβανόμενων ζημιών).
Μια πρώτη τέτοια περίπτωση που σημειώθηκε στην Ελλάδα ήταν το 1994/95 iστην
περίπτωση μιας ανώριμης αρσενικής αρκούδας, σε διασπορά εκτός μόνιμης ζώνης
εξάπλωσης του είδους, που προκαλούσε κατά συρροή ζημιές σε μικρές κτηνοτροφικές και
μελισσοκομικές μονάδες σε καθημερινή βάση για 2 μερίπου μήνες προτού επέμβει ομάδα
ειδικών για να την μετακινήσει σε άλλη περιοχή (Mertzanis, 2007). Υπό ειδικές συνθήκες οι
«προβληματικές» αρκούδες συνήθως αφαιρούνται από έναν δεδομένο πληθυσμό ή υποπληθυσμό (McLellan, 2007).
4. Οι εξοικειωμένες αρκούδες έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να πέσουν
θύματα λαθροθηρίας (poached) (Gunther, 2007).
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Τα οφέλη για τον άνθρωπο περιλαμβάνουν:
1. ευκαιρίες για πιο εύκολη παρατήρηση και φωτογράφηση των αρκούδων (Herrero
et al. 2005 quoted by Gunther, 2007).
2. Η συστηματική και τουριστικά οργανωμένη παρατήρηση των αρκούδων αποτελεί
πηγή εσόδων για τις τοπικές κοινωνίες σε πολλές περιοχές (Herrero et al. 2005
quoted by Gunther, 2007).
3. Οι «εξοικειωμένες» αρκούδες είναι λιγότερο πιθανόν να δείξουν επιθετική στάση
σε περιπτώσεις αναπάντεχης συνάντησης με τον άνθρωπο στο δάσος (Herrero et al.
2005 quoted by Gunther, 2007).
Τα κόστη για τον άνθρωπο περιλαμβάνουν:
1. όσο περισσότερες είναι οι αλληλεπιδράσεις με ανθρώπους τόσο πιο πολλές είναι
σωρευτικά οι πιθανότητες για πρόκληση τραυματισμού (Herrero et al. 2005 quoted
by Gunther, 2007).
2. οι «εξοικειωμένες» αρκούδες σε περιοχές με οδικούς άξονες μπορούν να
προκαλέσουν εν δυνάμει τροχαία ατυχήματα με κίνδυνο την ασφάλεια των οδηγών
(Herrero et al. 2005 quoted by Gunther, 2007).
3. Υψηλό κόστος για την διαχείριση τέτοιων περιτπώσεων (Gunther, 2007).
1.3 Μπορεί η «εξοικείωση» να τροποποιήσει τη συμπεριφορά της αρκούδας σε
σχέση με τους παράγοντες (πηγές) όχλησης. Και αν ναι με ποιο τρόπο και με ποιά
αποτελέσματα?
Όπως προαναφέρθηκε η «εξοικείωση» μπορεί να τροποποιήσει την αντίδραση των
αρκούδων σε μια πηγή όχλησης μειώνοντας την αναγκαστική μετακίνηση ή την αποφυγή
(Herrero et al. 2005 quoted by Gunther, 2007): οι «εξοικειωμένες» αρκούδες αποφεύγουν
τις πηγές όχλησης σε μικρότερο βαθμό (Katajisto, 2007) ή μπορούν να μάθουν να
αγνοούν τα σχετικά ερεθίσματα (McLellan, 2007). Αν για παράδειγμα το ερέθισμα είναι
πεζοπόροι στο δάσος που περπατούν ή κατασκηνώνουν, τότε μια εξοικειωμένη αρκούδα
δεν θα απομακρυνθεί (McLellan, 2007).
Η «εξοικείωση» μπορεί ακόμη να ελαττώσει τις αλλαγές στην ημερόβια και νυκτόβια
συμπεριφορά της αρκούδας ναι και επομένως και τις οι πιθανότητες συνάντησης αρκούδας
– ανθρώπων (Jope 1985 quoted by Gunther, 2007). Σε γεινκές γραμμές η «εξοικείωση»
μειώνει την αρνητική ανάδραση της αρκούδας. Και αυτό ισχύει για όλες τις κατηγορίες
ανθρώπινης δραστηριότητας που δεν έχουν άμεση ζημιογόνο επίπτωση στο ζώο.(Servheen,
2007).
Σε μερικές περιπτώσεις η «εξοικείωση» μπορεί ακόμα να οδηγήσει και σε προσέλκυση της
αρκούδας προς την εστία όχλησης στο βαθμό που αυτή συνδέεται με την ύπαρξη εύκολης
τροφής όπως απορρίμματα(Huber, 2007). Κάτι τέτοιο οδηγεί τις αρκούδες σε χαμηλότερη
φυσική κατάσταση λόγω χαμηλής ποιότητας τροφής και επί πλέον τις εκθέτει στον κίνδυνο
άμεσης εξόντωσης. (Katajisto, 2007).
Στην περίπτωση επίσης που διαφορετικά άτομα (λ.χ. θηλυκά, αρσενικά), εξοικειώνονται με
διαφορετικό τρόπο, η «εξοικείωση» μπορεί να έχει απρόσμενες επιπτώσεις και στην
πληθυσμιακή δυναμική καθώς και στην κατανομή του είδους (Rode et al. 2006 quoted by
Katajisto, 2007).
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ΕΝΟΤΗΤΑ (IV).

ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΚΟΥΔΩΝ με «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ»
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

42

Project LIFE07NAT/GR/000291 – Bear Emergency Team – NGO “CALLISTO” –Working Manual and Protocol

____________________________________________________________________________
1. Εισαγωγή :
Με βάση τις πιο κοινές πρακτικές οι υπεύθυνοι φορείς και τα όργανά τους για την άγρια
ζωή, διαχειρίζονταν τις συγκρουσιακές περιπτώσεις αρκούδας ανθρώπου είτε με ειδικούς
κανονισμούς θήρας, είτε με την μετατόπισή του (relocation εντός χωροκράτειας ή
translocation – εκτός χωροκράτειας). Ωστόσο αυτές οι μέθοδοι δεν κατάφεραν να
εμποδίσουν τις περιπτώσεις συγκρούσεων ή ακόμα και να τις μειώσουν αριθμητικά.
Όσο οι άνθρωποι εγκαθίστανται, χρησιμοποιούν (με αυξανόμενο ρυθμό) ή ζουν σε
περιοχές με παρουσία αρκούδας, υπάρχει πάντα το θέμα της συνύπαρξης, που
μεταφράζεται σε ανάγκη διατήρησης της βιοποικιλότητας υπέρ της αρκούδας αλλα και της
μείωσης των ζημιών στη παραγωγή. Η αναποτελεσματικότητα των παραδοσιακών μεθόδων
διαχείρισης των προβληματικών αρκούδων και η ανάγκη να μεγιστοποιήσουμε το
αποτέλεσμα απαιτεί μια νέα διαφορετική προσέγγιση του προβλήματος.
Το κλειδί για την επιτυχή διαχείριση των περιπτώσεων σύγκρουσης αρκούδας-ανθρώπου
είναι κατά πρώτον η ελαχιστοποίηση του αριθμού των περιπτώσεων/εστιών/αφορμών
(μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των απορριμμάτων, της ενημέρωσης και της
εφαρμογής των κανονισμών) και, κατά δεύτερον, η διαχείριση κατά περίπτωση των
κρουσμάτων σύγκρουσης με βιώσιμο τρόπο.
Οι βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης προβληματικών αρκούδων, εφοδιάζουν με ένα
αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης τους ειδικούς της άγριας ζωής και ενσωματώνουν μια
ολιστική και μακροπρόθεσμη προσέγγιση στη διαχείριση των αρκούδων σε τέτοιες
περιπτώσεις. Αυτού του είδους η προσέγγιση έδωσε σημαντικά επιτυχή αποτελέσματα στη
Β. Αμερική σε περιοχές όπως οι λίμνες Mammoth Lakes, (Καλιφόρνια), στο Εθνικό Πάρκο
Yosemite, και Whistler,στη Βρεττανική Κολομβία όπου ο αριθμός των περιπτώσεων
σύγκρουσης αρκούδας –ανθρώπου ελαττώθηκε σημαντικά καταλήγοντας σε λιγότερες
απαιτήσεις σε πόρους για την διαχείριση των προβληματικών περιπτώσεων και με
μικρότερο αριθμό αρκούδων που αφαιρέθηκαν από τον φυσικό πληθυσμό.
Η βιώσιμη διαχείριση των αρκούδων σε προβληματικές καταστάσεις χρησιμοποιεί
την «αρνητική» προσαρμογή προκειμένου να τροποποιήσει μια ανεπιθύμητη
συμπεριφορά αρκούδας χωρίς να σκοτώσει το ζώο.
Χρησιμοποιώντας μια
συμπεριφορά κυριαρχίας και επιδεικνύοντας μια στάση του σώματος αλλά και ήχους
που γίνονται «αντιληπτά»στον κώδικα αντίληψης των αρκούδων, οι ειδικοί
διαχειριστές της άγριας ζωής είναι σε θέση να κατευθύνουν και να προκαλέσουν μια
συμπεριφορά «υπακοής» και «σεβασμού» στις αρκούδες και να επανεγκαταστήσουν την έμφυτη τάση τους να αποφεύγουν τους ανθρώπους.
Αυτές οι μέθοδοι μπορούν να ενισχυθούν με την συνδυαστική χρήση ειδικά
εκπαιδευμένων σκύλων (όπως σκύλοι της Καρελίας “Karelian” dogs), λαστιχένιων
βλημάτων, κροτίδων, (π.χ. βελάκια κρότου-λάμψης) και σπρέϋ πιπεριού (bear
pepper spray). Ακόμη και η ρίψη λίθων μπορεί να έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα.
Οι αρκούδες μπορούν να «διδαχθούν» να κρατούν τις αποστάσεις τους από τους
ανθρώπους και τις ιδιοκτησίες τους. Αυτή η προσέγγιση κεφαλαιοποιεί την έμφυτη
τάση των αρκούδων αφενός να αποφεύγουν μια αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους
που συχνά καταλήγει σε σύγκρουση και αφετέρου να εντάσσονται και να
λειτουργούν σε ένα πλαίσιο ιεραρχημένης φυσικής κυριαρχίας. Σε τέτοια σενάρια
και περιπτώσεις ανάταξης συμπεριφοράς των αρκούδων, δεν είναι τόσο το ερέθισμα
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από τον σωματικό πόνο που νοιώθει η αρκούδα όσο η «ψυχολογική» εμπειρία που
επαν-εγκαθιστά τον «σεβασμό» και συνεπακόλουθα την αποφυγή του ανθρώπου.
Σε προβληματικές περιπτώσεις λοιπόν, οι αρκούδες πρέπει να διδαχθούν να «σέβονται»
την ανθρώπινη παρουσία και επικράτεια. Αυτή είναι μια πτυχή της συμπεριφοράς των
αρκούδων την οποία ορισμένες αρκούδες φαίνεται να έχουν απωλέσει με την πάροδο του
χρόνου εξαιτίας και πενιχρών μεθόδων διαχείρισης τέτοιων περιπτώσεων και μιας
γενικότερης «υποχωρητικής» συμπεριφοράς από πλευράς των ανθρώπων.
Είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι η μέθοδος της αρνητικής προσαρμογής («negative
conditioning») στις αρκούδες συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος της εξοικειωμένης
συμπεριφοράς, αλλά ωστόσο δεν πρέπει να αποτελεί υποκατάστατο στην εφαρμογή α
προληπτικών μέτρων τα οποία εξουδετερώνουν ή έστω ελαχιστοποιούν την πιθανότητα
αλληλεπίδρασης και σύγκρουσης αρκούδας-ανθρώπου. e or reduce the potential for
human-bear conflicts.

2. Η θεωρία πίσω από την βιώσιμη διαχείριση προβληματικών αρκούδων:
Το κλειδί για μια αποτελεσματική διαχείριση περιπτώσεων με προβληματικές ή
εξοικειωμένες αρκούδες είναι η δυνατότητα να «επικοινωνήσουμε» τα διάφορα
μέσα και μεθόδους με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η κατανόησή τους
από την αρκούδα. Πρέπει να ξεκινήσουμε προσπαθώντας να παρατηρήσουμε την
κατάσταση και τις συνθήκες ει δυνατόν μέσα από τα μάτια της αρκούδας παρά
μέσα από τα δικά μας.
Εάν παρατηρήσουμε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αρκούδων, μπορούμε να δούμε ότι
επικοινωνούν μεταξύ τους μηνύματα μέσω των στάσεων του σώματος, ήχων και οσμητικών
σημάτων.
Εάν οι διαχειριστές της άγριας πανίδας χρησιμοποιήσουν μερικές από αυτές τις μορφές
επικοινωνίας σε συνδυασμό με συγκεκριμένα αποτρεπτικά μέσα, μπορούν να αρχίσουν να
«επικοινωνούν» με τις αρκούδες σε ένα επίπεδο τέτοιο που οι αρκούδες να
αντιλαμβάνονται και να μαθαίνουν ποια είναι τα όρια σε σχέση με τον άνθρωπο που δεν
πρέπει να παραβιάζουν. Αυτές οι τεχνικές προσέγγισης απαιτούν οι άνθρωποι να
προσπαθήσουν να «μπούν» στον τρόπο σκέψης τη αρκούδας, και όχι να επιβάλλουν το
δικό μας τρόπο σκέψης στην αρκούδα, ή να προσπαθούν να μεταφέρουν το δικό μας
ανθρώπινο συναίσθημα (θυμικό) στην αρκούδα.
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Οι αρκούδες επικοινωνούν μεταξύ τους με βάση ένα κώδικα που συνδέεται με την
κυριαρχία σε σχέση με την ιεραρχική τάξη μεταξύ των ατόμων ενός πληθυσμού σε
περιπτώσεις που ένα άτομο συναντάει ένα άλλο. Δεν είναι πάντα το μέγεθος που κάνει μια
αρκούδα να κυριαρχήσει πάνω σε μια άλλη, αλλά κυρίως η συμπεριφορά και η στάση της
κυρίαρχης αρκούδας (ή αρκούδας «αλφα») που έχει τον έλεγχο απέναντι σε μια άλλη.
Οι αρκούδες επικοινωνούν την κυριαρχική τους συμπεριφορά εκφοβίζοντας τον αντίπαλο ή
ανταγωνιστή τους. Δεν παλεύουν η μια με την άλλη εκτός και αν είναι απολύτως
απαραίτητο. Μια πάλη εξυπακούει τραυματισμούς μεταξύ των ζώων και αυτό είναι κάτι μη
επιθυμητό. Όλα εξαρτώνται και είναι θέμα «γλώσσας» του σώματος. Οι αρκούδες δεν
κατανοούν ξένες γλώσσες, αλλά κατανοούν μια «γλώσσα» κυριαρχίας και υπακοής
(υποταγής).
Ο διαχειριστής άγριας ζώης θα πρέπει να διεκδικήσει την κυριαρχία του επάνω σε μια
αρκούδα με τρόπο ώστε να την «ξεγελάσει» και να την κάνει να αντιληφθεί ότι ο
άνθρωπος έχει τον έλεγχο της κατάστασης. Μέσω της στάσης του σώματός του και του
τόνου της φωνής του ο διαχειριστής άγριας ζωής μπορεί να κάνει εξαιρετικά κατανοητό
στην αρκούδα ότι δεν είναι επιθυμητή σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Σε περίπτωση που μια
αρκούδα δεν υπακούσει σε αυτό το μήνυμα, τότε το μήνυμα αυτό μπορεί να ενισχυθεί με
μια λαστιχένια σφαίρα στο πίσω μέρος του σώματος ή με μια ρίψη με το ειδικό κάνιστρο
πιπεριού (pepper spray) σημαδεύοντας το κεφάλι του ζώου.
Θα πρέπει σε κάθυε τέτοια περίπτωση να στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην αρκούδα
ότι δεν είναι επιθυμητή η παρουσία σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Η βιώσιμη διαχείριση
«εξοικειωμένων» αρκούδων είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο χωρίς να θέτει κίνδυνο την
ανθρώπινη ασφάλεια ή να καταλήγει στην εξόντωση του ζώου.

3. Η θανάτωση δεν είναι λύση.
Αφαιρώντας μια «προβληματική» αρκούδα με θανάτωση από τον πληθυσμό ΔΕΝ λύνουμε
το πρόβλημα αλλά αντίθετα δημιουργούμε την ευκαιρία σε μια άλλη αρκούδα να
εγκατασταθεί αναπληρώνοντας τον κενό διαθέσιμο οικο-θώκο. Συνεπώς το πρόβλημα δεν
έχει λυθεί! Η μέχρι τώρα τρέχουσα πρακτική στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ήταν ένας
διαρκής φαύλος κύκλος θανάτωσης των προβληματικών ζώων που πυροδοτούσε τη
δημόσια κατακραυγή αλλά αι ένα αρνητικό κλίμα στα ΜΜΕ. Ωστόσο από τη στιγμή που μια
ανθρώπινη κοινότητα εχει επενδύσει ενεργά στο να ελαχιστοποιήσει τις προσελκυστικές
τροφικές ανθρωπογενείς εστίες για την αρκούδα «εκπαιδεύοντας» έτσι έναν γηγενή
πληθυσμό αρκούδας σε ένα διαχειρίσιμο επίπεδο, τότε μόνο περιστασιακές επεμβάσεις
κρίνονται απαραίτητες. Είναι απόλυτα εφικτό να αποφύγουμε τις θανατώσεις
«προβληματικών» αρκούδων και παράλληλα να δημιουργήσουμε ένα θετικό κλίμα στη
κοινή γνώμη αλλά και να βελτιώσουμε τις προδιαγραφές ασφάλειας των ανθρώπων που
ζούν ή συχνάζουν για αναψυχή σε αυτές τις περιοχές. Και το σημαντικότερο από όλα είναι
ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον Most importantly, στο οποίο ανθρωποι
και αρκούδες μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά.
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4. Κατανοώντας την συμπεριφορά μιας «προβληματικής» αρκούδας.
Οι «προβληματικές» αρκούδες δεν γεννιούνται, αλλά είναι το «προϊόν» της ανθρώπινης
απροσεξίας και αδιαφορίας. Δεν αναπτύσσουν όλες οι αρκούδες «προβληματική»
συμπεριφορά». Κάποιες φορές οι αρκούδες γίνονται προβληματικές όταν προσαρμόζονται
(conditioned) σε μη φυσικές πηγές τροφής και τροφικά διαθέσιμα (λ.χ. ανθρωπογενή
απορρίμματα). Η προσέλκυση σε ανθρωπογενείς πηγές τροφής φέρνει τις αρκούδες σε πιο
συχνή επαφή με τους ανθρώπους, κάτι που καταλήγει σε συγκρούσεις αρκούδας –
ανθρώπου με αρνητικό αποτέλεσμα. Οι λεγόμενες «προβληματικές» αρκούδες μπορούν να
ξεθαρρέψουν πολύ στην προσπάθειά τους να έχουν πρόσβαση σε εύκολη ανθρωπογενή
τροφή και γι αυτό το λόγο μπορούν να προκαλέσουν και υλικές ζημιές και σε ορισμένες
περιπτώσεις να δείξουν και πιο επιθετική συμπεριφορά. Οι αρκούδες που είναι
«εξοικειωμένες» στην ανθρώπινη παρουσία δείχνουν μεγαλύτερη ανεκτικότητα στην
ανθρώπινη παρουσία σε μικρότερες αποστάσεις ασφαλείας. Όταν δε η «εξοικείωση
συνδυάζεται με τροφική προσαρμογή (food conditioning), μια εν δυνάμει κατάσταση
σύγκρουσης είναι πιθανόν να προκύψει.
Οι αρκούδες που πλησιάζουν συχνά ανθρώπινες εγκαταστάσεις συνήθως εξοντώνονται όχι
για τις ζημιές που ήδη προκάλεσαν, αλλά κυρίως για αυτά που οι άνθρωποι νομίζουν ότι θα
προκαλέσει στο μέλλον. Οι αρκούδες που εκλαμβάνονται ως «απειλή» για την ανθρώπινη
ασφάλεια και ιδιοκτησία συχνά εξοντώνονται. Πολύ λιγότερες αρκούδες εξοντώνονται
εξ’αιτίας μιας άμεσης κατάστασης απειλής προς στον άνθρωπο.
Η πρόληψη, δημιουργία και κατάργηση μιας προβληματικής συμπεριφοράς στις αρκούδες
εξαρτάται κυρίως από την ανθρώπινη κατανόηση, συνεργασία και αποδοχή των αρκούδων
ως μέρους του οικοσυστήματος και της άγριας ζωής. Όσο η ανθρώπινη παρουσία και
οικισμοί εξαπλώνονται εις βάρος των φυσικών και ευπαθών ενδιαιτημάτων της άγριας
ζωής, είναι κρίσιμο να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ των αναγκών της άγριας ζωής και των
ανθρώπων.

Φωτο: 4 & 5 : περίπτωση μαύρης αρκούδας (Ursus americanus) με προβληματική
συμπεριφορά εξοικείωσης με ανθρώπινες εγκαταστάσεις.
Από τη στιγμή που η προβληματική συμπεριφορά μιας αρκούδας συνδέεται συνήθως με την
διαθεσιμότητα μη φυσικών τροφικών προσελκυστικών (λ.χ. απορρίμματα), μια λογική λύση
θα ήταν να περιοριστεί η εξάρτηση της αρκούδας από απορρίμματα ως εύκολης τροφικής
πηγής, εγκαθιστώντας ειδικούς ενισχυμένους κάδους σκουπιδιών και καταργώντας τις
μικρές παράνομες χωματερές. Μια τέτοια προληπτική προσέγγιση θα πρέπει επίσης να
περιλαμβάνει αυξημένη ενημέρωση του κοινού μέσα από περιβαλλοντική αγωγή,
εκστρατείες , και προγράμματα εφαρμογής μέτρων. Ο περιορισμός των αιτίων του
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προβλήματος είναι πιο αποτελεσματικός σε μακροπρόθεσμη βάση απότι άλλες μέθοδοι
όπως εξόντωση του ζώου ή μετακίνησή του (μεταφορά του relocation) (επιχείρηση που
συνήθως θεωρείται κοστοβόρα και χαμηλής αποτελεσματικότητας).
Επειδή ακριβώς δεν μπορούν να εξαλειφθούν όλα τα εν δυνάμει αίτια αλληλεπίδρασης
ή/και σύγκρουσης, χρειαζόμαστε μια βιώσιμη (και για τις αρκούδες) μέθοδο διαχείρισης
τέτοιων καταστάσεων.(Non-lethal bear management).

Φωτο: 5: περίπτωση νεαρής καφέ αρκούδας γκρίζλυ (Ursus
arctos horribilis) με προβληματική συμπεριφορά εξοικείωσης με
ανθρώπινες εγκαταστάσεις.

5. Τροφική Εξάρτηση/Προσαρμογή της αρκούδας (Food Conditioning)
Η προσαρμογή («Conditioning») είναι μια απλή μέθοδος «εκμάθησης» που χρησιμοποιούμε
κυρίως για να μάθουμε τα κατοικίδιά μας δίνοντάς τους μία θετική ανταπόκριση εν είδη
τροφικής ανταμοιβής τους όταν θέλουμε να επαναλάβουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά
τους. Έτσι και οι αρκούδες πρέπει να «εξασκηθούν» συνήθως μέσα από μια «κομβική»
εμπειρία που χρησιμεύει ως αφετηρία (έναυσμα) για την αλλαγή της εξαρτημένης
συμπεριφοράς. Αρχικά οι αρκούδες χρειάζονται μια ευκαιρία για να ανακαλύψουν και να
μάθουν που βρίσκεται εύκολη και πλούσια τροφή σε σχέση (συνδέοντάς την) με την
ανθρώπινη παρουσία. Στη συνέχεια, είναι ζήτημα χρόνου πριν η αρκούδα επαναλάβει την
ίδια συμπεριφορά εφόσον αυτή εξυπακούει πάντα «τροφική ανταμοιβή».
Για παράδειγμα αν μια αρκούδα προσελκυστεί από την μυρωδιά ενός κάδου απορριμμάτων
μπορεί να αναποδογυρίσει τον κάδο για να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο για να το
καταναλώσει. Η κίνηση/συμπεριφορά αυτή της αρκούδας ήταν καθοριστική για να λάβει
μια τροφική ανταμοιβή. Ειδικά οι αρκούδες έχουν την ικανότητα εκμάθησης από μια και
μοναδική εμπειρία και αυτή η διαδικασία μπορεί να αρκεί ώστε το ζώο ώστε η αρκούδα να
αποκτήσει συμπεριφορά τροφικής «εξάρτησης» υιοθετώντας αυτή την πρακτική
αναζήτησης τροφής σε κάδους απορριμμάτων.
Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας εκμάθησης, είναι κάθε φορά που η αρκούδα
συναντάει ή αντιλαμβάνεται ένα κάδο απορριμμάτων να το εξερευνήσει ανεξαρτήτως
προσελκυστικών οσμών λόγω περιεχομένου. Επί πλέον η σύνδεση (συνειρμός) μεταξύ
οσμητικού ερεθίσματος και τροφικής ανταμοιβής έχει ήδη γίνει. Υπο τέτοιες συνθήκες μια
αρκούδα μπορεί να προσελκυστεί και από παρόμοιες οσμές (λ.χ. garbage on a porch).
Ανεξαρτήτως του τύπου των προσελκυστικών οσμών, άπαξ και η αρκούδα καταφερε
επιτυχώς να έχει πρόσβαση σε ανθρωπογενή τροφή, χωρίς καμία αρνητική εμπειρία,
αρχίζει να αναπτύσσει νέα συμπεριφορικά πρότυπα «εθισμού» και εξάρτησης κάτι που θα
την ωθήσει να συνεχίσει να ψάχνει για ανθρωπογενεις πηγές τροφής κοντά σε οικισμούς.
Τα αρκουδάκια μαθαίνουν όλες τις βασικές δεξιότητες για επιβίωση από τη μητέρα τους.
Εάν η μητέρα αρκούδα δαπανά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της σε τροφοληψία κοντά
ή μεσα σε σκουπιδότοπους, αυτό είναι μια συμπεριφορά που θα μάθουν σίγουρα και τα
μικρά. Ακόμη και οι ενήλικες αρκούδες διαθέτουν την ικανότητα εκμάθησης παρατηρώντας
τις άλλες αρκούδες. Γενικά οι αρκούδες είναι ζώα με υψηλή νοημοσύνη και είναι πολύ
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αποτελεσματικές στην εκμάθηση. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους οι αρκούδες βρίσκονται
σε μια διαδικασία εκμάθησης, μαθαίνοντας από τα λάθη τους και την προσπάθεια.
6. Χαρακτηριστικά
αρκούδας:

εκδήλωσης

επιθετικής

ή

αμυντικής

συμπεριφοράς

μιας

Βασικός παράγοντας στην αξιολόγηση της σημαντικότητας του συγκεκριμένου
τύπου αλληλεπίδρασης που προκύπτει κάθε φορά είναι το να είναι γνωστά στον τοπικό
πληθυσμό τα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά του είδους. Η συμπεριφορά που εκδηλώνει το
ζώο μπορεί να είναι αμυντική ή επιθετική (Dolson, Hunt, & LeGrandeur, 2007).
Κατά την εκδήλωση αμυντικής στάσης η συμπεριφορά της αρκούδας περιλαμβάνει
τα εξής χαρακτηριστικά (Dolson, Hunt, & LeGrandeur, 2007):
¾ Μετωπικός προσανατολισμός: το σώμα του ζώου είναι στραμμένο ευθεία προς
τον άνθρωπο.
¾ Κρότος σαγονιού ή τρίξιμο δοντιών: η αρκούδα κινεί γρήγορα τα σαγόνια της
ώστε να προκαλέσει κρότο ή τρίξιμο με τα δόντια της.
¾ Snorting or Woofing: το ζώο φυσάει αέρα από τη μύτη ή το στόμα.
¾ Huffing: ταχεία εισπνοή και εκπνοή αέρα.
¾ Επίμονο βλέμμα: διατήρηση άμεσης επαφής με το βλέμμα.
¾ Παγίωση του εδάφους του: η αρκούδα, αντί να μετακινείται στο χώρο ή να
απομακρύνεται, στέκεται ακίνητη, συνήθως διατηρώντας οπτική επαφή με το άτομο
απέναντί της.
¾ Paw swatting: χτύπημα του εδάφους ή της περιβάλλουσας βλάστησης.
¾ Αιφνίδιο χτύπημα (lunging): ένας ή δύο γρήγοροι βηματισμοί προς τον άνθρωπο
που συνήθως καταλήγουν σε χτύπημα του εδάφους.
¾ Μπλόφα: το ζώο κατευθύνεται τρέχοντας προς τον άνθρωπο αλλά μεταστρέφεται ή
σταματά απότομα πριν υπάρξει σωματική επαφή. Η συμπεριφορά αυτή συνοδεύεται
σχεδόν πάντα και με άλλες τελετουργικές επιδείξεις, όπως huffing, τρίξιμο δοντιών
και χτύπημα εδάφους. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των κινήσεων αποτελούν
τέτοιου τύπου μπλόφες, ενώ ελάχιστες είναι οι φορές που υφίσταται τελικά
σωματική επαφή και τραυματισμός του ανθρώπου.
¾ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μία αρκούδα που βρίσκεται σε όρθια στάση (στεκεται στα πίσω της
πόδια) δεν επιδεικνύει ούτε αμυντική αλλά ούτε και επιθετική συμπεριφορά. Σκοπός
του ζώου είναι συνήθως ή καλύτερη οπτική ή οσφρητική αντίληψη του
περιβάλλοντος.
Εξ ορισμού, η επιθετικότητα είναι πραγματική ή συμβολική επίθεση (απειλή), με
στόχο τη διευθέτηση μιας αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο ατόμων. Η τοποθέτηση του σώματος
υπό συγκεκριμένη στάση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της επιθετικότητας, ειδικά στις
αμυντικές επιθέσεις της καφέ αρκούδας. Όταν μία αρκούδα νιώθει απειλούμενη συχνά
χρησιμοποιεί απειλές για να υπονοήσει ότι είναι πιθανό να επιτεθεί σε περίπτωση που η
απειλή συνεχιστεί. Επιθετική διάθεση μπορεί να υποδηλώνουν οι εξής συμπεριφορές
(Dolson, Hunt, & LeGrandeur, 2007):
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¾ Προσήλωση (intentness): ιδιαίτερα έντονη και συνεχής διατήρηση επαφής με τα
μάτια, κατά την οποία η αρκούδα εστιάζει αδιάκοπα στον άνθρωπο.
¾ Θέση αυτιών: τα αυτιά βρίσκονται συνήθως πίσω από το κεφάλι, αλλά σε
περιπτώσεις που το ζώο δε νιώθει ότι απειλείται άμεσα μπορεί να τα έχει
τοποθετημένα προς τα εμπρός καθ’ όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης.
¾ Δυνατές, λαρυγγικές κραυγές.
¾ Οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επίθεση αν δεν
ακολουθηθεί από τον αναμενόμενο από το ζώο καθησυχασμό. Για παράδειγμα,
ορισμένες φορές αρκούδες εξωθούνται σε επίθεση λόγω της μη υποχώρησης του
ανθρώπου κατά την αλληλεπίδραση.
Η εκδήλωση συγκεκριμένης συμπεριφοράς σχετίζεται με την απόσταση του ζώου
από το κέντρο της περιοχής που χρησιμοποιεί ως ενδιαίτημα και συγκεκριμένα, όσο πιο
μακριά βρίσκεται από αυτό τόσο πιο ανασφαλές νιώθει και επομένως υπάρχουν και
λιγότερες πιθανότητες εκδήλωσης επιθετικής συμπεριφοράς.
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7. Αποτελεσματική χρήση αποτρεπτικών μέσων και εργαλείων - Γιατί
χρησιμοποιούμε βιώσιμες τακτικές αντιμετώπισης των περιστατικών?
1. «Εκπαιδεύοντας» τις αρκούδες που είναι τα όρια μιας μη αποδεκτής συμπεριφοράς
δημιουργεί ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τους ανθρώπους που ζουν ή συχνάζουν για
αναψυχή σε αυτές τις περιοχές.
2. Μη θανατηφόρα αποτρεπτικά μέσα όπως: λαστιχένιες σφαίρες, κροτίδες, και pepper
spray – είναι επί πλέον διαχειριστικά μέσα και εργαλεία
στο «οπλοστάσιο» των
διαχειριστών άγριας ζωής. Και το πλέον σημαντικό είναι ότι τα μη θανατηφόρα αποτρεπτικά
μέσα εφοδιάζουν τον διαχειριστή με μια πλειάδα εναλλακτικών λύσεων. Απουσία
εναλλακτικών εργαλείων διαχείρισης σημαίνει και απουσία εναλλακτικών λύσεων (άρα
μονόδρομος και αδιέξοδο προς μια ατελέσφορη θανάτωση ενός «προβληματικού» ζώου).
3. Ένα τέτοιο πρωτόκολλο έχει αποδειχθεί ότι είναι επίσης χρήσιμο εργαλείο στο επίπεδο
της κοινής γνώμης, ενισχύοντας την αντίληψη του κοινού για το ρόλο των διαχειριστών
άγριας ζωής καθώς και για την ηθική τους δέσμευση για μια υπεύθυνη συμπεριφορά. Η
αντιμετώπιση μιας «προβληματικής» αρκούδας με εναλλακτικές και όχι θανατηφόρες
μεθόδους φαίνεται να κερδίζει την υποστήριξη του κοινού. Στις ΗΠΑ, λ.χ. οι τοπικές
κοινωνίες φαίνονται δυσαρεστημένες με τους υψηλούς αριθμούς αρκούδων (από το είδος
«μαύρη αρκούδα (Ursus americanus) που θανατώνονται κάθε χρόνο. Το κοινό είναι
θυμωμένο και πιέζει τις τοπικές κυβερνήσεις για την εξεύρεση εναλλακτικών διαχειριστικών
μεθόδων.
8. Εναλλακτικές (μη θανατηφόρες) μέθοδοι και η συμπεριφορά της αρκούδας:
Οι αρκούδες από άποψη συμπεριφοράς είναι πολύπλοκα ζώα και ως εκ τούτου είναι
αναμενόμενες εξατομικευμένες αντιδράσεις σε απωθητικά ή αποτρεπτικά μέσα (Gillin et al.
1992; Hunt 1984; Roop & Hunt 1986). Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αντίδραση μιας
αρκούδας σε μια διαχειριστική ενέργεια περιλαμβάνουν: την ιδιοσυγκρασία του ζώου, τον
βαθμό κυριαρχίας του, την αναπαραγωγική του κατάσταση, προηγούμενες εμπειρίες σε
σχέση με τον άνθρωπο.
Οι αρκούδες που έχουν ένα βαθμό εξοικείωσης με την ανθρώπινη παρουσία αλλά δεν είναι
τροφικά «εξαρτημένες», θεωρούνται συνήθως ποιο εύκολα διαχειρίσιμες περιπτώσεις.
Οι νεαρής ηλικίας αρκούδες που χαρακτηρίζονται και από μια «αφέλεια»
αποθαρρύνονται πολύ πιο γρήγορα και εύκολα από μια συμπεριφορά
«εξοικείωσης». Όσο οι αρκούδες αποκτούν εμπειρία «ανταμοιβής» από τους ανθρώπους
μέσω της εύκολης ανθρωπογενούς τροφής θα γίνουν πιο επίμονες και πιο δύσκολα θα
αποτρέπονται προκειμένου να αποφεύγονται τέτοιες καταστάσεις αλλά σίγουρα αυτό δεν
είναι ακατόρθωτο. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο συνδυασμός μιας πλειάδας ερεθισμάτων που
συνήθως στοχοποιούν περισσότερες της μιας αισθήσεις του ζώου, μπορούν να συμβάλλουν
αισθητά στην αποτελεσματικότητα της ανάταξης της προβληματικής συμπεριφοράς.
Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό να προληφθεί μια τέτοια συμπεριφορά εν της γενέσει της και
πριν εξελιχθεί σε μια κακή συνήθεια.
Για τα αποτρεπτικά μέσα που έρχονται σε σωματική επαφή με το ζώο η ακρίβεια, η
εμβέλεια και η δύναμη κρούσης είναι καθοριστικοί παράγοντες. Όταν
χρησιμοποιούνται βλήματα, τα ζώα θα πρέπει να στοχεύονται στο πίσω μέρος του σώματος
έτσι ώστε να μειώνονται οι πιθανότητες τραυματισμού ζωτικών οργάνων σε περίπτωση
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αστοχίας (Clarkson 1989). Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση λαστιχένιων βλημάτων
προς αποφυγή τραυματισμού του ζώου γι’αυτό και η ελάχιστη απόσταση πρέπει να είναι 25
μέτρα και μεγαλύτερα αν πρόκειται για πιο μικρόσωμες αρκούδες.
Η όλη διαδικασία αποτροπής του ζώου με τη χρήση ειδικών μέσων πρέπει να στοχεύει στην
αντίληψη της αρκούδας έτσι ώστε το ζώο να συνδέσει την συμπεριφορά του με την
«επιθετική» στάση του διαχειριστή άγριας πανίδας μέσω της χρήσης των αποτρεπτικών
μέσων και το αρνητικό ερέθισμα που προκαλείται στο ζώο.
Ιδανικά, τα αποτρεπτικά μέσα θα πρέπει να επιστρατεύονται ευθύς αμέσως από το
να περιμένει κανείς μια αρκούδα να δείξει ακόμη πιο προβληματική συμπεριφορά.
Η όλη αποτρεπτική διαδικασία θα πρέπει να προκαλεί στο ζώο την μέγιστη
δυσάρεστη εμπειρία χωρίς να το τραυματίζει.
Είναι επίσης πολύ σημαντικό τα αποτρεπτικά μέσα να χρησιμοποιούνται μόνο όταν
οι συνθήκες ασφάλειας το επιτρέπουν. Οι αρκούδες που δέχονται αποτρεπτικά
μέσα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε ελεύθερη διέξοδο διαφυγής.
Η αποτελεσματικότητα των αποτρεπτικών μέσων εξαρτάται από τον τρόπο που
εφαρμόζονται. Ο άνθρωπος που θα τα χειριστεί και θα τα χρησιμοποιήσει ΠΡΕΠΕΙ να παίξει
τον ρόλο και τη θέση που θα έπαιζε μια κυρίαρχη αρκούδα απέναντι σε μια άλλη. Η στάση
του σώματος του, και ο τόνος της φωνής ΠΡΕΠΕΙ να είναι συνοδεύουν το αρνητικό
ερέθισμα-μήνυμα που δίνεται με τα αποτρεπτικά/απωθητικά μέσα που ουσιαστικά
αποτελούν την προέκταση του ατόμου που τα χειρίζεται εκείνη τη στιγμή. Τα αποτρεπτικά
μέσα ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιούνται με παθητικό τρόπο. Αυτό στέλνει στην αρκούδα
ένα αμφίρροπο μήνυμα και ελαττώνει δραματικά την αποτελεσματικότητά τους.
Η χρήση των αποτρεπτικών μέσων θα πρέπει να γίνεται με «επιθετικό» τρόπο από τον
χειριστή μέχρις ότου η αρκούδα αποχωρήσει από το οπτικό πεδίο του οπότε και θα πρέπει
να σταματήσει η χρήση των αποτρεπτικών μέσων.
Η ένταση εφαρμογής των αποτρεπτικών μέσων απαιτεί μια καλή γνώση της συμπεριφοράς
της αρκούδας και μια καλή εκτίμηση της αντίδρασης της αρκούδας. Αυτή η γνώση θα
πρέπει επίσης να βασίζεται στο ιστορικό της κάθε αρκουδας σε σχέση με την συγκεκριμένη
συμπεριφορά της (αν υπάρχει επαναληπτικότητα κλπ).
Για μια αρκούδα νεαρής ηλικίας: η αποτρεπτική διαδικασία (διαδικασία
εκφοβισμού) μπορεί να ξεκινήσει με αργούς ρυθμούς, σκόπιμα, εφαρμόζοντας
αρχικά λιγότερη πίεση. Υπό συνθήκες πλήρους ασφάλειας, ο διαχειριστής άγριας
ζωής μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία με το να επιβάλλει τη φυσική του παρουσία και με
τον τόνο της φωνής να επικοινωνεί στο ζώο τη σοβαρότητα της περίστασης.
Εάν η αρκούδα δεν ανταποκρίνεται σε αυτή τη πρώτη βαθμίδα εκφοβισμού, ο διαχειριστής
θα πρέπει να περάσει στο επόμενο επίπεδο. Ο διαχειριστής μπορεί να προσποιηθεί ότι
τρέχει προς το ζώο χτυπώντας δυνατά τα πόδια στο έδαφος – στην ουσία μπλοφάροντας ή
μιμούμενος μια εικονική επίθεση προς το ζώο.
΄
Στο επόμενο επίπεδο
εκφοβισμού περνάμε με τη χρήση λαστιχένιων βλημάτων. Η
συμπληρωματική χρήση ηχητικών ερεθισμάτων (θορύβων) από ειδικές συσκευές που
παράγουν ήχους (κρότους, οξείς ήχους κλπ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενισχυτικά τη
στιγμή που η αρκούδα αποχωρεί από τον επίμαχο τομέα.
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Στην περίπτωση που έχουμε να διαχειριστούμε μια αρκούδα που εκδηλώνει επαναληπτική
αρνητική συμπεριφορά με παραβίαση αγροικιών και ιδιοκτησιών, τότε χρησιμοποιούμε όλα
τα διαθέσιμα αποτρεπτικά μέσα ταυτόχρονα με τη χρήση και των ειδικών σκύλων
προκειμένου να ενισχυθεί το μήνυμα και το αποτέλεσμα. (βλ. αντίστοιχο υποκεφάλαιο για
την χρήση σκύλων).
Οι αρκούδες μπορούν να συνηθίσουν στη χρήση αποτρεπτικών μέσων κυρίως όταν αυτά
εφαρμόζονται ελλιπώς ή με λάθος (όχι πειστικό) τρόπο. Τα πιο ισχυρά αποτρεπτικά μέσα
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν χρειάζεται αφήνοντας περιθώριο για τη χρήση
των πιο βαρέων μέσων μόνο όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο.
Εάν το πρωτόκολλο του Searles χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά, τότε ο διαχειριστής ισώς
να μη χρειαστεί να επιστρατεύσει τα υπόλοιπα. Θα μπορούσε να στέιλει ένα σαφές
αποτρεπτικό μήνυμα στην αρκούδα μόνο με τον κατάλληλο κώδικα συμπεριφοράς μέσω
των στάσεων του σώματος και του τόνου τη φωνής. Το κλειδί στην υπόθεση δεν είναι τι
υπάρχει στο οπλοστάσιο των αποτρεπτικών μέσων αλλά με το ποια μέθοδο και τρόπο
χρησιμοποιούνται.
8.1. Υπο-εκτιμώντας την αρκούδα:
Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορεί να κάνει ένας διαχειριστής άγριας ζωής είναι να
υπο-εκτιμήσει την ευφυϊα και τα αποθέματα μιας αρκούδας. Από αυτή την άποψη, και τις
περισσότερες φορές, δεν δίνουμε την δέουσα σημασία στις αρκούδες.
Οι αρκούδες είναι εξαιρετικά ευπροσάρμοστα ζώα και γνωρίζουν πώς να ξεφεύγουν από
δύσκολες καταστάσεις με το μικρότερο δυνατό ενεργειακό κόστος και με τις μικρότερες
πιθανότητες τραυματισμού τους.
Σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή μια αρκούδα γνωρίζει ακριβώς που βρίσκεται και που
θέλει να πάει. Είναι σαν να έχει ένα ενσωματωμένο GPS ή μια πυξίδα. Αρκούδας που έχουν
σκοπίμως μετακινηθεί σε μεγάλες αποστάσεις από το σημείο σύγκρουσης με τον άνθρωπο,
τις περισσότερες φορές αναπόφευκτα ξαναβρίσκουν το δρόμο της επιστροφής (Miller &
Ballard 1982; Rogers 1986).
Το σημαντικό είναι ότι μια αρκούδα μπορεί επίσης πολύ εύκολα να ξαναβρεί το
δρόμο της πίσω στο δάσος ενώ βρίσκεται στο μέσον μιας κατοικημένης περιοχής
με οικισμούς ή οικιστικό ιστό εάν της δοθεί ένα σαφές μηνυμα ότι είναι
ανεπιθύμητη. Τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά είναι πολύ χρήσιμα σε τέτοιες
περιπτώσεις.
Οι αρκούδες που είναι εξοικειωμένες να κινούνται κοντά ή μέσα σε οικισμούς ή
κατοικημένες περιοχές (αγροικίες, πλατείες χωριών) μαθαίνουν και γνωρίζουν ότι οι αυλές
των σπιτιών και τα απορρίμματα αποτελούν μια καλή και εύκολη πηγή τροφής.
Μια θηλυκή αρκούδα μπορεί να δείξει και να εκπαιδεύσει το μικρό της σε μια καλή
τοποθεσία με μια καλή σοδειά από καρπούς του δάσους και το μικρό μπορεί να ξαναβρεί
και να ξαναγυρίσει σε αυτή τη τοποθεσία αρκετά χρόνια μετά.(Gilbert 1989, 1999).
Γιατί λοιπόν να μην χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα αυτή την ικανότητα της αρκούδας να
θυμάται πολύ καλά τοποθεσίες, προκειμένου να ανατάξουμε τη συμπεριφορά μιας
«εξοικειωμένης» ή προβληματικής αρκούδας.
Μπορούμε όντως να «εκπαιδεύσουμε» μια αρκούδα μέσω της αρνητικής εμπειρίας να μένει
μακρυά από οικισμούς ή κατοικημένες περιοχές και ακόμη να της επαν-εγκαταστήσουμε
τον ενστικτώδη φόβο που έχει για τους ανθρώπους. Αυτό που κάνουμε είναι να
κεφαλαιοποιήσουμε την ήδη υπάρχουσα ικανότητα υψηλής αντίληψης της αρκούδας.
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ΕΝΟΤΗΤΑ (V)

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
ΑΡΚΟΥΔΑΣ –ΑΝΘΡΩΠΟΥ
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Γενική Ανασκόπηση:
Η διαχείριση του προβλήματος της σύγκρουσης μεταξύ ανθρώπων και άγριας ζωής
περιλαμβάνει τόσο την άμεση παρέμβαση και αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιπτώσεων
που ανακύπτουν τυχαία στο χρόνο, όσο και την λήψη μέτρων με σκοπό την πρόληψη για
τη μείωση της έντασης του φαινομένου. Κατά το παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί ποικίλες
μέθοδοι και τακτικές που αποσκοπούσαν στην επίλυση του προβλήματος με μικρότερη ή
μεγαλύτερη επιτυχία.
Πρωταρχικό μέλημα των τοπικών κοινωνιών που γειτονεύουν με ενδιαιτήματα
αρκούδας είναι η απομάκρυνση όλων των αιτιών που θα ήταν πιθανό να προσελκύσουν τα
ζώα στην περιοχή και σχετίζονται κυρίως με εκτεθειμένες πηγές τροφής. Έτσι, η
τοποθέτηση κάδων μη προσβάσιμων σε αρκούδες κρίνεται απαραίτητη ώστε να αποφευχθεί
ο εθισμός των ζώων σε εύκολες και διαθρεπτικά υψηλές πηγές τροφής (WSPA, 2008).
Οι μέθοδοι που αφορούν την πρόληψη και αποφυγή περαιτέρω συγκρούσεων με
τον άνθρωπο εφαρμόζονται κυρίως σε ζώα που έχουν ήδη αλληλεπιδράσει κάποιες φορές
και σκοπός είναι να αλλάξουν οι προτιμήσεις ή οι συνήθειες του ατόμου που προκαλεί τα
προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος Aversive Conditioning αποτελεί μία μορφή
τροποποίησης της συμπεριφοράς, ώστε να ελαχιστοποιηθούν ανεπιθύμητες συμπεριφορές,
μέσω φυσιολογικής ή ψυχολογικής ενόχλησης του ζώου. Οι μορφές που μπορεί να πάρει η
μέθοδος αυτή περιγράφονται παρακάτω (Dolson, Hunt, & LeGrandeur, 2007):
i.

Initial intensity: σύμφωνα με αυτήν μία αρκούδα θα δεχθεί έντονες επιπτώσεις από
τις πρώτες κιόλας εκδηλώσεις μιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς.

ii.

Immediacy: η άμεση «τιμωρία» αναφέρεται στην άσκηση ενόχλησης στην αρκούδα
λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την εκδήλωση της συμπεριφοράς. Με τον τρόπο αυτό
το μήνυμα θα είναι σαφέστερο προς το ζώο, αφού θα αντιληφθεί για ποια πράξη
«τιμωρείται».

iii.

Consistency: η μέθοδος αυτή αναφέρεται στην εφαρμογή ίδιας μορφής «τιμωρίας»
κάθε φορά που εκδηλώνεται η ίδια ανεπιθύμητη συμπεριφορά.

iv.

Non-contingency: η μέθοδος αποσκοπεί στο να μην συνηθίσει μία αρκούδα να
αποφεύγει μόνο συγκεκριμένους ήχους ή ανθρώπους που φέρουν αντικείμενα με τα
οποία έχουν συνδέσει ερεθίσματα πόνου που είχαν υποστεί στο παρελθόν. Έτσι, για
να είναι το ζώο επιφυλακτικό ως προς όλους τους ανθρώπους, θα πρέπει η
«τιμωρία» να προέρχεται από ένα μη αναμενόμενο αντικείμενο και επομένως να
αποφεύγει κάθε ανθρώπινη παρουσία και όχι μόνο συγκεκριμένα αυτοκίνητα ή
άτομα που φέρουν οπλισμό.

v.

Reward alternative behavior: η επιβράβευση εναλλακτικής συμπεριφοράς αυξάνει
κατά πολύ την αποτελεσματικότητα στη «τιμωρία». Τέτοια επιβράβευση μπορεί να
αποτελέσει ένα μήνυμα με κατευναστικό τόνο φωνής , το οποίο υποδηλώνει ότι η
νέα συμπεριφορά έχει γίνει αποδεκτή.

vi.

Evolutionary relevance: έχει αποδειχθεί μέσω μελετών στα θηλαστικά ότι τα ζώα
αυτά δεν έχουν κάποιο ενστικτώδη λόγο να περιμένουν κάποιο ερέθισμα πόνου
μετά την κατανάλωση τροφής και επομένως η μέθοδος της άσκησης σωματικού
πόνου δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα στη συμπεριφορά του ζώου απέναντι σε τροφές
ανθρώπινης προέλευσης που το προσελκύουν.
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Οι
Rauer
et
al.(2003)
έκαναν
μία
προσπάθεια
αξιολόγησης
της
αποτελεσματικότητας της μεθόδου aversive conditioning μελετώντας το χρόνο που έκανε
το ζώο να έρθει ξανά σε επαφή με τον άνθρωπο μετά την εφαρμογή της.
Οι τεχνικές απώθησης ατόμων αρκούδας περιλαμβάνουν και τεχνικές κυριαρχίας
του ανθρώπου στο ζώο μέσω φωνητικών μηνυμάτων και στάσεων του σώματος, καθώς και
ηχητικών, χημικών, οπτικών και φυσιολογικών μέσων απώθησης. Ηχητικά μέσα απώθησης,
για παράδειγμα, μπορούν να αποτελέσουν σειρήνες ή μεγάφωνα τοποθετημένα σε οχήματα
και κροτίδες, ενώ ως φυσιολογικά μέσα απώθησης χρησιμοποιούνται πέτρες, νερό και
ειδικό σπρέι για αρκούδες (Dolson, Hunt & LeGrandeur, 2007; Jonkel, 1996; Smith,
1998).
Ένα διαχειριστικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και θεωρείται αρκετά
αποτελεσματικό για την απομάκρυνση ατόμων καφέ αρκούδας και την ελαχιστοποίηση των
αλληλεπιδράσεών τους με τον άνθρωπο είναι η χρήση τεχνικών αποστροφής μέσω της
γεύσης (conditioned taste aversion). Η τεχνική καθιστά την αποστροφή της συγκεκριμένης
γεύσης μία υποσυνείδητη διαδικασία και χρησιμοποιεί μονοπάτια του οπίσθιου τμήματος
του εγκεφάλου που ως στόχο φυσιολογικά έχουν την προστασία των ζώων από
ενδεχόμενη δηλητηρίαση. Χρήση συγκεκριμένων ουσιών εγχυμένες σε τροφές προκαλούν
στο ζώο που τις καταναλώνει αίσθημα ναυτίας έως και 12 ώρες μετά την κατανάλωση και
μία επιτυχημένη συσχέτιση μεταξύ της τροφής και του αποτελέσματος αρκεί για να μάθει
το ζώο να αποστρέφεται τη συγκεκριμένη γεύση. Για να είναι μία ουσία ιδανική για τέτοια
χρήση εκτός από το να προκαλεί ναυτία και έμετο στο ζώο θα πρέπει να είναι μη
ανιχνεύσιμη, περιβαλλοντικά σταθερή, να χαρακτηρίζεται από χαμηλή τοξικότητα, να
προκαλεί αίσθημα ναυτίας από 1 έως και 12 ώρες μετά την κατανάλωσή της και να είναι
σχετικά εύκολα προσβάσιμη (Homstol, 2011).
Πολύ διαδεδομένη μέθοδο για την απώθηση αρκούδας αποτελεί, επίσης, η χρήση
σκυλιών για την προστασία των ανθρώπων και του ζωικού κεφαλαίου από αυτά (Jonkel,
1996). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα σκυλιά ράτσας Karelian, η χρήση των
οποίων είναι ευρέως διαδεδομένη για την προστασία θηραματικών ειδών, κυρίως από
άτομα καφέ αρκούδας. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι, εκτός από τη ράτσα του σκύλου,
σημαντικό παράγοντα στην επιτυχία της μεθόδου απώθησης αποτελεί και η μοναδική
προσωπικότητά του, το κατά πόσο δηλαδή αισθάνεται άνετα γύρω από αρκούδες, δεν
κατακλύζεται από έντονο αίσθημα φόβου και μπορεί να εκπαιδευτεί ώστε να υπακούει σε
καλέσματα και οδηγίες από τον άνθρωπο (Dolson, Hunt, & LeGrandeur, 2007). Άλλη
ράτσα σκύλων που χρησιμοποιείται ευρέως για την προστασία ανθρώπων και της ιδιωτικής
τους περιουσίας είναι τα Laika, που χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στη Ρωσία εξαιτίας της
επιθετικότητάς τους, το θάρρος τους, την ευφυΐα και την υπακοή στον ιδιοκτήτη τους.
Απομακρύνουν τις καφέ αρκούδες δαγκώνοντάς τες στο πίσω μέρος του σώματός
τους, έχοντας ταυτόχρονα την ικανότητα να αποφεύγουν δαγκώματα του ζώου και
τραυματισμούς από τα μπροστινά τους νύχια (Gillin et al., 1997). Παρόλα αυτά οι Beckman
και άλλοι (2004) έδειξαν ότι η μέθοδος δεν επιφέρει πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα και
είναι πιθανό το ζώο να επιστρέψει στην περιοχή αλληλεπίδρασης ακόμη και σε σύντομο
χρονικό διάστημα μετά την απομάκρυνση ή την απώθηση του από αυτήν.
Παθητικές μέθοδοι τροποποίησης της συμπεριφοράς των προβληματικών ατόμων
αρκούδας επιτρέπουν την απώθηση αυτών χωρίς να χρειάζεται να εμπλακεί άμεσα ο
άνθρωπος. Τον σκοπό αυτό μπορούν να εξυπηρετήσουν ανιχνευτές κίνησης που
ενεργοποιούν σειρήνες, εκτοξευτές σπρέι απώθησης αρκούδας που ενεργοποιούνται από
την κατανάλωση ενός δολώματος ή ηλεκτροφόρες περιφράξεις. Βασικό πλεονέκτημα των
εφαρμογών αυτών αποτελεί το γεγονός ότι η το αρνητικό ερέθισμα συμβαίνει ακριβώς μετά
από τη μη αποδεκτή πράξη και επομένως είναι ευκολότερο για το ζώο να αντιληφθεί ποια
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είναι η μη αποδεκτή ενέργεια. Παράλληλα, τέτοιου τύπου μέσα καθησυχάζουν τους πολίτες
της περιοχής, αφού τους παρέχεται ένα αίσθημα συνεχούς προστασίας (Dolson, Hunt, &
LeGrandeur, 2007; Breitenmoser et al. ,2005; Thompson, Jonkel, & Sowka, 2005).
Στοχευμένες λύσεις για προβλήματα όπως η καταστροφή μελισσιών, οπορωφόρων
και ζωικού κεφαλαίου περιλαμβάνουν κυρίως τοποθέτηση ηλεκτροφόρων περιφράξεων
καθώς και κατασκευή ανυψωμένων πλατφορμών πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν τα
μελίσσια. Σύμφωνα με τους Ambarli και Bilgin (2008) οι πλατφόρμες αυτές θα πρέπει να
έχουν ελάχιστο ύψος 2.5 m καθώς και προεξοχές 60cm που θα αποθαρρύνουν τις
αρκούδες από το να σκαρφαλώσουν σε αυτές.
Επιπρόσθετα, η βιοπαρακολούθηση του ζώου με τοποθέτηση ειδικού κολάρου με
ραδιοπομπού μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμο μέσο για την παρακολούθηση της
κινητικότητας των ζώων και να προβλεφθεί επικείμενη σύγκρουση με τον άνθρωπο
(WSPA, 2008).
Ως μέσο βελτίωσης της αντίληψης και της αντιμετώπισης των εμπλεκομένων για το
πρόβλημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και συστήματα αποζημιώσεων των ζημιών που
προκαλούνται από αρκούδες κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασής τους με τον άνθρωπο ή τις
δραστηριότητές του (εκτροφή ζώων, καλλιέργειες κ.α.) (Ambarli & Bilgin, 2008).Τέλος, η
εκπαίδευση και ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού των περιοχών θα πρέπει να αποτελεί
πρωταρχικό μέλημα όλων των διαχειριστικών πλάνων που αφορούν την αντιμετώπιση
αλληλεπιδράσεων μεταξύ ανθρώπων και οποιουδήποτε είδους άγριας πανίδας (Ambarli &
Bilgin, 2008; Jonkel, 1996; WWF, 2005; Breitenmoser et al., 2005; WSPA, 2008).
Κατά τις προσπάθειες αντιμετώπισης αλληλεπιδράσεων και συγκρούσεων που
προκύπτουν μεταξύ αρκούδας και ανθρώπου, οι κύριες διαχειριστικές πρακτικές που
χρησιμοποιούνται είναι η σύλληψη του ζώου (capture), μέσω παγίδευσης με κλουβί
(Jonkel, 1996), παγίδας ποδιού (leg snare), χρήση χημικής ακινητοποίησης με ηρεμιστικά
(chemical immobilization, tranquilization),ή ακόμη και χρήση κονταριού παγίδευσης (catch
pole) για νεαρά άτομα μικρότερα του ενός έτους. Μετά από την παγίδευση μπορεί να
ακολουθήσει μεταφορά και ελευθέρωση του ζώου εντός του εύρους του φυσιολογικού του
ενδιαιτήματος (relocation) ή και μετακίνησή του μακριά της περιοχής αλληλεπίδρασης και
έξω από τα φυσιολογικά όρια ενδιαιτήματός του (translocation).
•

Κατά την εφαρμογή της μεθόδου της μετακίνησης ενός ζώου, κυρίως όταν αφορά
την ελευθέρωσή του σε ένα σημείο εκτός του φυσιολογικού εύρους ενδιαιτήματός
του, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία και το φύλο του
συγκεκριμένου ατόμου, ο τύπος και η θέση της εκδήλωσης συμπεριφοράς
αλληλεπίδρασής του με τον άνθρωπο, καθώς και το επιθυμητό αποτέλεσμα της
μετακίνησης. Σύμφωνα με τον Landriault (1998), τα αρσενικά, μη ενήλικα άτομα
ανταποκρίνονται καλύτερα σε τέτοιου τύπου μετακινήσεις αφού η απομάκρυνσή
τους από ένα οικείο ενδιαίτημα σε ένα άλλο αποτελεί μέρος της βιολογίας του
είδους και συμβαίνει με την απομάκρυνσή τους από τη μητέρα τους κατά την
ενηλικίωση. Παρόλο που οι μετακινήσεις ζώων μακριά από θέσεις αλληλεπίδρασης
με τον άνθρωπο δεν λύνουν οριστικά το πρόβλημα της σύγκρουσης, δίνουν τη
δυνατότητα στις διαχειριστικές αρχές και τους κατοίκους της να δράσουν κατάλληλα
ώστε να απομακρυνθούν οι αιτίες προσέλκυσης των ζώων.

Σύμφωνα με τους Clark et al. (2003) η μέθοδος της σύλληψης προβληματικής
αρκούδας και ελευθέρωσής της μέσα στα φυσιολογικά όρια του ενδιαιτήματός της
αποτελεί καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχειριστική μέθοδο από τη μετακίνησή της
εκτός των ορίων του ενδιαιτήματος ή ακόμη και τη θανάτωσή της, και κυρίως για τα
θηλυκά άτομα του πληθυσμού.
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ΕΝΟΤΗΤΑ (VΙ).

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ –
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:
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1. Βασικές επιχειρησιακές οδηγίες και βήματα διαχείρισης περιστατικών σε σχέση
με τη συμπεριφορά της αρκούδας.
• Βεβαιωθείτε πάντα ότι η υπό διαχείριση αρκούδα είναι σε θέση να κάνει αυτό που της
«ζητάτε». Βεβαιωθείτε ότι της δίνεται ένα ξεκάθαρο και συνεπή μήνυμα και επιλογές
διαφυγής. Δώστε της να καταλάβει στη διαδικασία εκμάθησης ότι το σωστό είναι το εύκολο
και το λάθος είναι το δύσκολο!!! Βεβαιωθείτε ότι αυτό που υποχρεώνετε μια αρκούδα να
κάνει είναι αυτό που θέλετε να της «μάθετε».
• Να θυμάστε πάντα ότι δουλεύετε στο επίπεδο της συμπεριφοράς της αρκούδας αυτό
ακριβώς που (της) δημιουργεί τα προβλήματα. Μην προσπαθήσετε να «διδάξατε» μια
αρκούδα να σταματήσει σε συγκεκριμένες αποστάσεις από ανθρώπινες εγκαταστάσεις,
δρόμους ή οικισμούς. Αντ’αυτού προσπαθήστε να «διδάξετε» («εκπαιδεύσετε») την
αρκούδα να Κινηθεί σαν άγριο ζώο (όπως άλλωστε είναι), χρησιμοποιώντας πάντα κάλυμμα
και φεύγοντας μακριά από τους ανθρώπους όταν τύχει να συναντήσει.
• Πάρετε τον αναγκαίο χρόνο για να καταστρώσετε ένα ασφαλές και ουσιαστικό σχέδιο
«εκμάθησης» του ζώου.
• Πάρετε τον αναγκαίο χρόνο να μιλήσετε στον κόσμο (στο κοινό, κατοίκους μιας
περιοχής) για το τι ακριβώς κάνετε και πώς μπορούν να βοηθήσουν.
• Να έχετε καλή γνώση του αριθμού βλημάτων στον οπλισμό απώθησης. Στην περίπτωση
χρήσης pepper spray, μην ψεκάζετε από πολύ μεγάλη απόσταση Use a rubber bullet
instead. You lose credibility with the bear. Αντ’ αυτού χρησιμοποιείστε μια λαστιχένια
σφαίρα. Αυτό που πρέπει να μάθει η αρκούδα είναι ότι δεν θέλει ΠΟΤΕ ξανά να χτυπηθεί
από μια λαστιχένια σφαίρα (ή ότι άλλο αποτρεπτικό μέσο) – ότι δηλαδή δεν αξίζει να
επιστρέψει στο προβληματικό σημείο και να επαναλάβει την ίδια συμπεριφορά. Οι βολές με
λαστιχένιες σφαίρες πρέπει να είναι πάντοτε ασφαλείς και να στοχεύουν στο πίσω μέρος
του σώματος του ζώου (μηρούς). Όταν χρησιμοποιείτε βεγγαλικά κρότου – λάμψης
(cracker shell) θα πρέπει να τοποθετούνται σε κύκλο πίσω από την αρκούδα αφήνοντας
της ελεύθερο χώρο για διαφυγή μπροστά.
•
Αν χρησιμοποιείτε ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά (όπως σκυλιά Καρελίας – Karelian
dogs), θα πρέπει να γνωρίζετε καλά τα σκυλιά αυτά και θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι
έχετε επιλέξει τα σωστά ζώα για την διαδικασία απώθησης αρκούδων. Τρία με τέσσερα
σκυλιά και ο εκπαιδευτής είναι ο προτιμητέος αριθμός για να συσταθεί μια «ομάδα»
απώθησης αρκούδας ενώ σε κάθε τέτοια επιχείρηση χρειάζονται τουλάχιστον δύο ομάδες.
Σε κάθε ομάδα βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας σκύλος εκπαιδευμένος που να
γαυγίζει καλά και δύο σκυλιά που μπορούν να αφεθούν ελεύθερα να κυνηγήσουν την
αρκούδα εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.
(*) Carey Hunt “Partners in Life” black bear non-lethal management Program (1998):
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2. Περιπτώσεις αρκούδων που είναι εξοικειωμένες με ανθρώπινες εγκαταστάσεις
(π.χ. Κατασκηνώσεις στο δάσος, μικρούς οικισμούς (χωριά), αγροικίες κλπ) –
τρόποι αντιμετώπισης.
2.1. Τα «μαθήματα» που πρέπει να πάρει μια αρκούδα σε αυτές τις περιπτώσεις
είναι:
• να επιλέξει να μην εισέλθει (εισβάλει) σε αυτά τα σημεία και να τα αντιληφθεί σαν να
είναι η «απαγορευμένη» και οριοθετημένη περιοχή μιας άλλης κυρίαρχης αρκούδας.
• να «καταλάβουν» ότι οι συγκεκριμένες περιοχές δεν αξίζουν να εξερευνηθούν από το
ζώο; και
• να παραμένουν κρυμμένες σε πυκνή φυτική κάλυψη εκτός ορατού πεδίου από την
περίμετρο μιας τέτοιας περιοχής ή σημείου.
2.2. Συμβουλές για εκμάθηση-«εκπαίδευση» «εξοικειωμένων» αρκούδων σε
σχέση με ανθρώπινες εγκαταστάσεις:

• Η ΠΡΟΛΗΨΗ είναι το κλειδί για προβλήματα προσέγγισης αρκούδων όταν αυτή έχει
σημειακό και εστιασμένο χαρακτήρα: Απαλλαγείτε από όλες τις πιθανές εστίες προσέλκυσης
(που συνήθως συνδέονται με εύκολη τροφή, οικιακά απορρίμματα κλπ). Χρειάζεται άμεση
ενημέρωση του κοινού (εποχούμενων περιοίκων ή κατοίκων περιοχών όπου υπάρχει το
πρόβλημα) προκειμένου να ενεργήσουν αντίστοιχα.
• Πρέπει να ληφθεί απόφαση για την επιτρεπόμενη ακτίνα προσέγγισης μιας αρκούδας σε
μια ζώνη με οικισμούς πέραν της οποίας η αρκούδα θα πρέπει να απωθείται συστηματικά
έτσι ώστε το ερέθισμα απώθησης να συνδέεται με την παραβίαση της απόστασης . Σε
ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεν πρέπει να επιτρέπεται στην αρκούδα η παραβίαση αυτής της
απόστασης στη διάρκεια της διαδικασίας διαχείρισης/απώθησης.
• Στη διάρκεια διαχείρισης ενός περιστατικού απώθησης αρκούδας εκτός ακτίνας οικισμού,
αποφύγετε ένα συχνό λάθος: ΜΗΝ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ ΟΤΑΝ ΤΟ ΖΩΟ ΕΧΕΙ ΕΞΕΛΘΕΙ ΤΗΣ
επιτρεπόμενης ακτίνας/απόστασης. Βεβαιωθείτε ότι σταματάτε την απώθηση με σφαίρες
στο όριο της περιμέτρου.
Θα πρέπει η αρκούδα να καταλάβει από πού αρχίζει η
«ασφαλής» απόσταση.
• Οι επιχειρήσεις απώθησης μιας αρκούδας εκτός επιτρεπόμενης ακτίνας οικισμού πρέπει να
γίνεται τόσο ημέρα όσο και νύχτα.
• Βεβαιωθείτε ότι δίνετε ένα φωνητικό μήνυμα στην αρκούδα (του τύπου“Hey αρκούδα)
πριν πυροβολήσετε, και το φωνητικό μήνυμα «εκδίωξης» θα πρέπει να συνεχίζεται καθόλη
τη διάρκεια της διαδικασίας απώθησης.
• ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΜΙΑ ΑΡΚΟΥΔΑ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΙ ΣΕ «ΑΣΦΑΛΕΣ»
ΜΕΡΟΣ. ! Μην εξωθείτε μια αρκούδα που προσπαθείτε να διαχειριστείτε εκτός ενός
κατάλληλου και ασφαλούς τομέα που έχει επιλέξει για να την παρατηρήσετε η για να πάρε
τηλεμετρική θέση. Οι τηλεμετρικές θέσεις που χρησιμεύουν σε μια τέτοια περίπτωση είναι
αυτές τις θέσεις που δεν επιθυμούμε να βρίσκεται η αρκούδα.
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2.3. Πρακτικές απώθησης/εκφοβισμού:
• ΜΟΝΟ στο προσωπικό που έχει παρακολουθήσει την ετήσια σχετική τεχνική κατάρτιση
για την διαχείριση προβληματικών περιπτώσεων της άγριας ζωής και έχοντας και την
πιστοποίηση για την χρήση πυροβόλων όπλων θα πρέπει να επιτρέπεται η χρηση των
απωθητικών μέσων για αρκούδες.
• θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προδιαγραφές ασφαλείας για το κοινό και τους
κατοίκους των περιοχών όπου εξελίσσεται μια τέτοια επιχείρηση.
• η απώθηση/εκφοβισμός της αρκούδας θα πρέπει να γίνεται πάντα από 2 άτομα
προσωπικό (το ένα άτομο οπλισμένο με πραγματικά πυρά για λόγους ασφαλείας), εκτος να
το όλο εγχείρημα γίνει μέσα από όχημα ή σε απόσταση ίση ή λιγότερη των 5m από αυτό
• μια ασφαλής και ορατή διέξοδος διαφυγής θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για την αρκούδα.
• για τα απωθητικά μέσα και τα πραγματικά πυρά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
υποχρεωτικά 2 διαφορετικά όπλα.
• Οι λαστιχένιες σφαίρες 12mm, οι κροτίδες και τα λοιπά ηχητικά απωθητικά μέσα πρέπει
να χρησιμοποιούνται μόνο όταν υπάρχει μια διακριτή γραμμή «πυρός» και μια καλή
κάλυψη στα μετόπισθεν.
• Οι λαστιχένιες σφαίρες 12mm, ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται σε αποστάσεις
ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ των 22m, όπου εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα
εναλλακτικά μέσα.
• Τα αρκουδάκια ΔΕΝ πρέπει να βάλλονται με λαστιχένιες σφαίρες.
• Η περιοχή στόχευσης στο σώμα της αρκούδας προκειμένου να υπάρχει το βέλτιστο
αποτέλεσμα χωρίς τραυματισμό του ζώου είναι η πίσω περιοχή (μηροί λεκάνη)
• Τα βεγγαλικά κρότου-λάμψης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε εποχές με πολύ υψηλό
κίνδυνο για πυρκαγιές.
• Θα πρέπει να συντάσσεται μια πλήρης
επιχείρηση/περιστατικό απώθησης αρκούδας.

έκθεση

πεπραγμένων

σε

κάθε

• Περιστατικά που έχουν διαχειριστεί πάνω από μια φορά χρειάζονται επαναξιολόγηση.
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3. Η «μετακίνηση» (relocation) σαν λύση στο πρόβλημα.
3.1. Η «μετακίνηση» αποτελεί μια βιώσιμη λύση?
Ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα για το οποίο οι διαχειριστές άγριας ζωής καλούνται να
αποφασίσουν είναι η λύση της «μετακίνησης» ενός ζώου, θέτοντας πάντα το ίδιο ερώτημα:
είναι βιώσιμη λύση?
Ο παραδοσιακός τρόπος μετακίνησης μις αρκούδας συνίσταται στο να βγάλουμε την
«προβληματική» αρκούδα από την περιοχή όπου δημιουργείται/υπάρχει το πρόβλημα ation
involves removing a 'problem' bear from the point of trouble to a wilderness area, με την
ελπίδα ότι η αρκούδα θα ανατάξει τη συμπεριφορά της σε πιο «φυσιολογική»
αποφεύγοντας τους ανθρώπους και τις ανθρώπινες εγκαταστάσεις. Δυστυχώς η μέθοδος
της μετακίνησης θεωρείται από κάποιους βιολόγους ότι έχει περιορισμένο ποσοστό
επιτυχίας. Οι αρκούδες που έχουν μετακινηθεί σε άλλη περιοχή βιώνουν έναν σημαντικό
stress το οποίο συνδέεται με την προσπάθεια εντοπισμού νέων εστιών τροφοληψίας,
ασφαλούς ενδιαιτήματος, καθώς και σημεία για ξεκούραση και φώλιασμα (διαχείμαση)
εντός των ορίων της νέας περιοχής. Το στρές είναι τόσο σημαντικό που μπορεί να πλήξει
και την επιβίωσή τους. Ο ανταγωνισμός με γηγενείς αρκούδες στη νέα περιοχή μπορεί να
οδηγήσει σε τραυματισμούς ή θανάτωση από πλέον κυρίαρχο αρσενικό στη διαδικασία
υπεράσπισης/αναζήτησης της χωροκράτειάς του. Οι αρκούδες που επιβιώνουν από αυτή τη
φυσική διαδικασία ειτε γίνονται ξανά «προβληματικές» στη νέα τους περιοχή είτε
επιστρέφουν στην παλιά περιοχή τους όπου εξακολουθούν να συμπεριφέρονται σαν
προβληματικές αρκούδες.
Στις ΗΠΑ η μετακίνηση των μαύρων αρκούδων (Ursus americanus) (πού δεν υπάρχει στην
Ευρώπη) σε μεγάλες αποστάσεις δεν θεωρείται πλέον ότι αποτελεί βιώσιμη λύση από τις
εθνικές αρμόδιες υπηρεσίες καθότι η σχέση κόστους/οφέλους ληταν αρνητική σε σχέση με
αυτή τη διαχειριστική πρακτική. Ωστόσο για τις αρκούδες grizzly (που είναι ο άμεσος
συγγενής της καφέ αρκούδας στην Ευρώπη και απειλούμενο ως είδος) καταβάλλεται
ακόμη σημαντική προσπάθεια για την λύση της «μετακίνησης».
Ωστόσο, η «μετακίνηση» μπορεί να είναι αποτελεσματική κάτω από μια πληθώρα
προϋποθέσεων και συνθηκών. Για παράδειγμα, αν η αρκουδα απελευθερωθεί και πάλι μέσα
στον ευρύτερο τομέα της και της ασκηθεί μια «επιθετική» τακτική απώθησης/εκφοβισμού ,
αυτό θα της δώσει ένα σαφές μηνυμα ότι η συμπεριφορά της δεν είναι ανεκτή με απώτερο
αποτέλεσμα να επανεγκαταστήσει τη έμφυτη επιθυμία της να αποφεύγει του ανθρώπους
που αποθαρρύνουν την επάνοδό της στον προβληματικό τομέα. (περισσότερες
πληροφορίες και στον διαδικτυακό σύνδεσμο “Using Non-lethal Tools in Conjunction with
Live Traps and Relocation” of the Non-lethal Bear Management Guidebook).
Επίσης η μετακίνηση σε μικρές αποστάσεις μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική στην
περίπτωση διαχείρισης ανώριμων ατόμων αρκουδας εφόσον αυτά τα άτομα έχουν μόλις
κάνει διασπορά από την γενέτειρα περιοχή τους και αναζητούν νέα περιοχή για
εγκατάσταση. (περίπτωση ανώριμης αρσενικής αρκούδας Οξύνειας).
Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι η καθαυτό μετακίνηση αρκούδων ως διαχειριστική
πρακτική δεν είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμη λύση στα προβλήματα αλληλεπίδρασης
ανθρώπου και αρκούδας και αυτό στο βαθμό που η πηγή του προβλήματος παραμένει.
Δηλαδή τα ερεθίσματα που δημιούργησαν το πρόβλημα των «εξοικειωμένων» αρκούδων ή
των «σκουπιδοφάγων» αρκούδων παραμένουν. Η προβληματική συμπεριφορά των
αρκούδων είναι σχεδόν πάντα της διαθεσιμότητας μη φυσικών τροφικών διαθέσιμων με
ελκτική επίδραση στο ζώο (συνήθως οικιακά απορρίμματα), που είναι το άμεσο επακόλουθο
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μιας ανθρώπινης δραστηριότητας που εχει να κάνει με κακή διαχείριση των απορριμμάτων.
Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ένα ανθρωπογενές πρόβλημα διαχείρισης και πρεπει να ν
σηματοδοτήσει την ανάγκη μιας διαχειριστικής δράσης που να δίνει λύση στο πρόβλημα
(όπως π.χ. η χρήση ειδικά ενισχυμένων κάδων απορριμμάτων) συνδυαστικά με
ενημέρωση, εκπαίδευση και εφαρμογή προγραμμάτων. Αυτές οι προληπτικές τεχνικές θα
πρέπει να συνδυασθούν με βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης των αρκούδων προκειμένου να
αντιμετωπιστεί ολοκληρωμένα μια προβληματική κατάσταση αλληλεπίδρασης αρκούδας –
ανθρώπου.
3.2 . Χρήση μη θανατηφόρων μέσων σε συνδυασμό με παγίδευση και μετακίνηση:
Αν μια προβληματική αρκούδα δεν μπορεί να συλληφθεί με άλλο τρόπο ή σε περίπτωση
που η αλληλεπίδραση λαμβα΄νει χώρα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή όπου οι
δασοκαλυμμένοι τομείς δεν ειναι άμεσα προσβάσιμοι, η ακουδα μπορεί να συλληφθει με
ειδικές παγίδες, να αναισθητοποιηθεί και να μεταφερθεί σε άλλη περιοχή. Είναι σημαντικό
η αρκούδα να επανενταχθεί στη μητρική της περιοχή αλλά μακρυά από ανθρώπινους
οικισμούς.
Στο σημείο επανένταξης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα
«επιθετικού» εκφοβισμού και απώθησης, με τη πρόκληση στο ζώο της μέγιστης
«δυσφορίας» χωρίς σωματικό τραυματισμό.

4. Απαραίτητο Σετ απωθητικού εξοπλισμού και μέσων :
Κάθε σέτ θα πρέπει να περιέχει:
-

1 Αδιάβροχη τσάντα μεταφοράς
50 . 22 cal blanks
50 κροτίδες
50 σειρήνες
50 αναφλεγόμενες σφυρίχτρες
25 12 gauge κροτίδες με κέλυφος
10 λαστιχένιες σφαίρες
2 12 gauge πραγματικά βλήματα (φυσίγγια)
1 (12 gauge) καραμπίνα
1 πιστόλι 15 mm
1 αναισθητικό όπλο

¾

Κροτίδες – Ρίψη από πιστόλι 15mm με χρήση a .22 cal blank. Αυτά τα φυσίγγια
εκρήγνυνται με ένα δυνατό ήχο μετά από τροχιά 25m. Ο ήχος τους είναι πολύ
δυνατός, δίνοντας ένα πολύ καλό αρνητικό ερέθισμα στην αρκούδα και είναι
αξιόπιστα. Το μειονέκτημά τους είναι ότι ο αργός επανοπλισμός τους στο πιστόλι και
κάπως δυσκίνητοι σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

¾

Σειρήνες – Ρίψη από πιστόλι 15mm. Με μια εμβέλεια ~ 75m, οι προωθούμενες
σειρήνες παράγουν ένα δυνατό διαπεραστικό ήχο καθόλη τη τροχιά τους και με ένα
οπτικό εφφε σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Δεν έχουν αξιόπιστη εμβέλεια και
είναι αρκετά απρόβλεπτες ως προς το αποτέλεσμα. Παρέχουν ένα πολύ καλό
ηχητικό ερέθισμα αλλά παρουσιάζουν τα ίδια λειτουργικά προβλήματα με τις
κροτίδες.
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¾

Φλεγόμενες σφυρίχτρες – Ρίψη από πιστόλι 15mm, παράγουν ένα δυνατό και
παρατεταμένο ήχο (σφύριγμα) και ταυτόχρονα μια πολύ ορατή τροχιοδεικτική
σπίθα. Υψηλός κίνδυνος ανάφλεξης (πρόκλησης πυρκαγιάς).

Κροτίδες με κέλυφος- Ρίψη με καραμπίνα 12 mm. Εκρήγνυνται παράγοντας ένα
ισχυρό κρότο στο τέλος της τροχιά τους . Εμβέλεια ~75m και είναι πολύ αξιόπιστα
σε εμβέλεια και ακρίβεια. Θέλει λίγο προσοχή το χαρτονένιο μέρος του της κροτίδας
καθότι συχνά κολλάει σο εσωτερικό της κάνης.
¾ Λαστιχένιες σφαίρες: - Ρίψη από καραμπίνα 12mm. Είναι μεγάλης ακριβείας και
μια εμβέλεια ~ 75m; ωστόσο υπάρχει πε΄ριπτωση να εισχωρήσουν στο σώμα του
ζώου και να το τραυματίσουν αν η απόσταση βολής είναι κάτω των 25m. Δεν
συνιστάται η χρηση τους σε μικρόσωμες ή αδύνατες σωματικά αρκουδες. Οι
επαναληπτικές βολές είναι εύκολες.

¾

5. Άλλα απωθητικά μέσα επιλογής :
-

Το σπρεϋ πιπεριού (Pepper Spray) :
Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό
απωθητικό για τι αρκουδες, όταν ψεκαστεί κατευθείαν στα μάτια της αρκούδας. Το
δραστικό συστατικό capsicum επιδρά ερεθιστικά τοπικά στις αισθητήριες νευρικές
απολήξεις. Τεστ τοξικότητας (υπολειμματικότητας) δεν έδειξαν κανένα αρνητικό
σύμπτωμα στο δέρμα ή στα μάτια της ανθρώπων, σκύλων και κουνελιών. Η
επίδραση του σπρεϋ διαρκεί μερί τα 15 λεπτά της ώρας και μπορεί να ξεβγαλθεί με
σαπούνι και νερό. Η ισχύς του σπρεϋ κυμαίνεται. Συνιστάται μια περιεκτικότητα 1%
δραστικής ουσίας (capsicum). Η εμβέλεια του κυμαίνεται από 3-8m .Πρέπει να
σημειωθεί ότι ο αέρας, η βλάστηση καθώς και άλλοι παράγοντες μπορούν
ελαττώσουν την αποτελεσματικότητα του μέσου.
It should be noted that wind,
vegetation, or other factors may decrease the product’s effectiveness. Πολλές
μελέτες έδειξαν ότι οι αρκούδες μπορούν να απωθηθούν θεωρητικά στο 100% - οι
αρκούδες γύρισαν αμέσως αι τράπηκαν σε φυγή. Μόνο σε σπάνιες περίπτωσης
παρατηρήθηκε υπήρξε μια επιθετικού τύπου συμπεριφοράς.

6. Χρήση ειδικών σκύλων για αρκούδες:
Υπάρχουν συγκεκριμένες φυλές σκύλων που είναι κατάλληλες για μια επιτυσή διαχείριση
προβληματικών αρκούδων.
1. Η φυλή σκύλων «Καρελίας» (Karelian Bear Dogs (KBD)): χρησιμοποιούνται εδώ
και δεκαετίες για ανίχνευση ειδών της άγριας πανίδας και ειδικότερα αρκούδων γκρίζλυ .
Τα σκυλιά Καρελίας χρησιμοποιήθηκαν αρχικά στη Δυτ. Ρωσία και στη Φινλανδία για την
καταδίωξη αρκούδων αλλά και ως φύλακες σε φάρμες και αγροικίες που ήταν
εγκαταστημένες σε περιοχές όπου ζούσαν και αρκούδες.
Σήμερα τα σκυλιά Καρελίας χρησιμοποιούνται ευρέως για την εκδίωξη αρκούδων από
ένα τομέα , μια περιοχή όπου η παρουσία τους είναι ανεπιθύμητη ή για την
προστασία μιας ιδιοκτησίας. Η ειδικός στα θέματα αλληλεπίδρασης αρκούδας-ανθρώπου
δρ. Carrie Hunt, ηγείται του πρωτοποριακού προγράμματος με τίτλο «Συνέταιροι για μια
Ζωή» που καταρτίστηκε στο Ινστιτούτο για της Αρκούδες με την επωνυμία «Wind River»
στις ΗΠΑ στη πολιτεία της Utah στις ΗΠΑ.
Η δρ. Ηunt και η ομάδα της που αποτελείται από βιολόγους δουλεύουν με σκύλους
Καρελίας σε μια τεράστια περιοχή από την Αλάσκα έως την Αλμπέρτα του Καναδά και έως
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την πολιτεία της Montana στις ΗΠΑ με στόχο την ανάταξη της συμπεριφοράς των
προβληματικών αρκούδων (μαύρων και γκρίζλυ) έτσι ώστε να μην χρειάζεται η μετακίνησή
τους ή η αφαίρεσή τους από τον πληθυσμό. Σε συνδυασμό με άλλα αποτρεπτικά μέσα
όπως pepper spray, λαστιχένιες σφαίρες και σύλληψη-απελευθέρωση στην ίδια περιοχή, η
δρ. Hunt «διδάσκει» τις αρκούδες να αλλάξουν ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Μαθαίνει τια
«προβληματικές» αρκούδες να συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην
προκαλούνται αρνητικές αλληλεπιδράσεις με τους ανθρώπους.
2. Άλλες φυλές σκύλων κατάλληλες για αυτή τη διαδικασία είναι τα Blackmouthed cur,
που χρησιμοποιούνται με μεγάλη επιτυχία στη πολιτεία της Λουϊζιάνα στις ΗΠΑ. Αυτή η
φυλή σκύλων είναι πολύ υπάκουη, εξαιρετικά ευφυής, και επιθετική απέναντι στις
αρκούδες αλλά ασφαλής για άλλους σκύλους και φυσικά τους ανθρώπους.
Επίσης αρκετές φυλές σκύλων μπορούν να εκπαιδευτούν στο να αποτρέπουν αρκούδες,
αρκει να λάβουν τη σωστή και κατάλληλη εκπαίδευση.
7. Χρήση ειδικών ραδιοκολλάρων με αισθητήρα και ηλεκτροσόκ: (“shock
collars”):
Μια άλλη λύση για την αποτροπή προσέγγισης αρκούδων εντός μιaς συγκεκριμένης
περιμέτρου από οικισμούς είναι και η χρηση ειδικά προγραμματισμένων ραδιοκολλάρων (το
οποίο πρέπει να τοποθετηθεί στο ζώο) και το οποίο λειτουργεί ως εξής:
To ραδιοκολλάρο έχει ενσωματωμένο λογισμικό στο οποίο έχουν αποθηκευθεί οι
συντεταγμένες ενός νοητού πολυγώνου που αντιπροσωπεύει τα όρια του (των) οικισμού (μών) τα οποία δεν επιθυμούμε να παραβιάσει η αρκούδα. Κάθε φορά που το ζώο
προσεγγίζει τα όρια του νοητού πολυγώνου (οικισμού) το ραδιοκλλάρο που ανιχνεύει την
θέση του ζώου ενεργοποιεί στο κολλάρο με ειδικό αισθητήρα ένα ερέθισμα τύπου
ηλεκτροσόκ που ουσιαστικά λειτουργεί αποτρεπτικά για την αρκούδα. Η μέθοδος αυτή
εφαρμόστηκε ήδη με επιτυχία στις ΗΠΑ στην περίπτωση των λύκων που προσέγγιζαν
κτηνοτροφικές μονάδες προκαλώντας ζημιές. (Rossler et al. 2012).
8. Στοιχειοθέτηση περιστατικών και δημιουργία βάσης δεδομένων:
Είναι
πολύ
σημαντικό
να
διατηρείται
μια
αναλυτική
και
διαρκώς
επικαιροποιούμενη βάση δεδομένων για κάθε περιστατικό με τη χρήση και ενός
τυποποιημένου δελτίου (καρτέλας). Επί πλέον αν έχουν γίνει και περαιτέρω
ενέργειες διαχείρισης του περιστατικού θα πρέπει απαραιτήτως να καταγράφονται
τα εξής::
1. ημερομηνία και ώρα άφιξης και αναχώρησης από το σημείο/τομέα του προσωπικού της
ομάδας επέμβασης.
2. τοποθεσία του περιστατικού (γεωγραφικές συντεταγμένες, τοπωνύμιο κλπ)
3. αίτια του περιστατικού και της διαμαρτυρίας
4. συνθήκες, και περιεχόμενο του περιστατικού
5. στοιχεία, διεύθυνση, τηλ. του ιδιώτη που έκανε τη διαμαρτυρία.
6. περιγραφή της συγκεκριμένης αρκούδας που προκάλεσε το περιστατικό ει δυνατόν με
κάποια χαρακτηριστικά αναγνώρισης του ζώου.
7. η συμπεριφορά της αρκούδας με την άφιξη της ομάδας επέμβασης (αν η αρκούδα έχει
παραμείνει στο ίδιο σημείο)
8. είδη αποτρεπτικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν – αριθμός και τύπος number των
μέσων που αναπτύχθηκαν, με ποια σειρά χρήσης – αν η ομάδα μάρκαρε την αρκουδα (με
ραδιοκολλάρο ή άλλο).
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9. περιγραφή των αντιδράσεων της αρκουδας κατά την επιχείρηση/διαδικασία εκφοβισμού
10. Πρόσθετες ενέργειες follow-up που χρειάζονται (αν κριθεί αναγκαίο) λ.χ. διασφάλιση
εξουδετέρωσης και απομάκρυνσης όλων των ελκτικών ουσιών για την αρκούδα
(π.χ.απορρίμματα).
Όλη η στοιχειοθέτηση θα πρέπει να είναι οργανωμένη σε ένα λειτουργικό αρχείο. Μια
συνοπτική αναφορά κάθε περιστατικού θα πρέπει να κοινοποιείται συστηματικά (ανάλογα
με τη συχνότητα που λαμβάνουν χώρα) προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Ολη η
πληροφορία πρέπει να επαναξιολογείται από τους ειδικούς προκειμένου να γίνονται οι
απαραίτητες βελτιώσει εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
9. Η στάση προς το κοινό και τις τοπικές κοινωνίες:
Με στόχο την διευκόλυνση μιας πολιτικής για μια ομαλή επικοινωνία με το κοινό και τις
τοπικές κοινωνίες μέσα σε ένα γενικότερο θετικό κλίμα συνεργασίας, είναι πολύ σημαντικό
οι τοπικές κοινωνίες να προσεγγίζονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
Το προσωπικό της ομάδας επέμβασης ή/και της ΜΚΟ που ασχολείται με τη διαχείριση των
περιστατικών και που είναι ο κύριος αποδέκτης των τηλεφωνικών κλήσεων από το κοινό σε
περίπτωση προβλήματος με αρκούδα θα πρέπει να ενθαρρύνει και να ευχαριστήσει αυτόν
που καλεί για να αναφέρει το περιστατικό from the public και να τον κάνει να νοιώσει ότι
είναι μέρος της λύσης του προβλήματος.
Εάν ο καλών έχει να αναφέρει ένα απλό περιστατικό/παρατήρηση αρκούδας που διέρχεται
από μια συγκεκριμένη περιοχή, τοτε ο εκπρόσωπος της ομάδας θα πρέπει να τον
ευχαριστήσει για την πληροφορία. Θα πρέπει να δοθούν ΣΑΦΕΙΣ οδηγίες στον άνθρωπο
που κάλεσε να αποσύρει όλες τις τροφικά ελκτικές ουσίες από τον τομέα που αναφέρεται
(π.χ. απορρίμματα κλπ). Αυτή η περίπτωση αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για να ενημερωθεί
και να εκπαιδευτεί σωστά και ο καλών. Θα πρέπει επίσης να ζητηθεί από τον άνθρωπο που
πρώτος κάλεσε και ειδοποίησε για το περιστατικό, να ενημερώσει και του γείτονές του
περνώντας τους ολη τη χρήσιμη πληροφορία. Τέλος θα πρέπει να ζητηθεί από τον
άνθρωπο που κάλεσε να αναφέρει και πάλι στην ομάδα επέμβασης εάν και πότε εντόπισαν
και πάλι την προβληματική αρκούδα να καταναλώνει απορρίμματα, ή ή να πλησιάζει
ιδιοκτησία (αγροικία) και να απειλεί να κάνει ζημιά σε οικόσιτα ζώα.
Εάν ο άνθρωπος που κάλεσε πρώτος αναφέρει μια επιθετική συμπεριφορά της αρκουδας,
τότε θα πρέπει μέλος(η) της ομάδας επέμβασης θα πρέπει να σταλεί άμεσα στο σημείο
προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση – ειδικότερα αν η αρκουδα δείχνει «επιθετική»
συμπεριφορά προς οικόσιτα ζώα με διάθεση για κατανάλωσή τους.
Το προσωπικό της ομάδας επέμβασης θα πρέπει να κάνει κάθε προσπάθεια προκειμένου να
ανταποκριθεί στη κλήση για το περιστατικό αλλά και να εξασφαλίσει προσωπικό και στα
μετόπισθεν για λόγους γενικότερης ασφάλειας : ελέγχου του κοινού (αν συρρεύσει) και
της αρκούδας σε περίπτωση απρόβλεπτης κίνησης και συμπεριφοράς. Ο κίνδυνος
τραυματισμού κάποιου ατόμου από το κοινό στη διάρκεια μιας τέτοια επιχείρησης
απώθησης είναι ελάχιστος καθότι οι αρκούδες σχεδόν πάντοτε θα προσπαθήσουν να
διαφύγουν από μια κατάσταση δυνητικής σύγκρουσης παρά θα την αναζητήσουν.
Ως υπεύθυνοι και ειδικοί στη διαχείριση της άγριας ζωής, θα πρέπει να γνωρίζουμε πάντα
ότι πρέπει να αφήνουμε πιο συχνά στην αρκούδα το προνόμιο της επιλογής. Η θανάτωση
μιας προβληματικής αρκούδας θα πρέπει να πάντα η έσχατη λύση και ΜΟΝΟ όταν
υπάρχει ξεκάθαρα άμεσος κίνδυνος για την ανθρώπινη ασφάλεια.
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Σε πολλές περιπτώσεις ειδικά στις ΗΠΑ και τον Καναδά (όπου όλες οι παραπάνω μέθοδοι
που περιγράφηκαν είναι μια τρέχουσα πρακτική που εφαρμόζεται συστηματικά για πολλές
δεκαετίες από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό) το κοινό όχι μόνο στηρίζει αυτού του τύπου
τις διαχειριστικές πρακτικές στις περιπτώσεις των «προβληματικών» αρκούδων, αλλά
επίσης αποζητούν την βιώσιμη διαχείριση τέτοιων περιστατικών με την εφαρμογή όλων
των δυνατών εναλλακτικών λύσεων. Η χρήση των ειδικών προγραμμάτων και μέσων
διαχείρισης ενισχύει την αξιοπιστία των διαχειριστών άγριας ζωής στα μάτια της κοινής
γνώμης και επιπρόσθετα χτίζει ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού.

10. Μακροπρόθεσμα οφέλη από τις βιώσιμες (μη θανατηφόρες) πρακτικές
διαχείρισης προβληματικών αρκούδων.
1. Η βιώσιμες πρακτικές και τεχνικές διαχείρισης «προβληματικών» αρκούδων συμβάλουν
σε μια σταθερή (αριθμητικά) και πιο φυσιολογική πληθυσμιακή κατάσταση, ελαττώνοντας
τις έντονες πληθυσμιακές διακυμάνσεις.
2. Εξουδετερώνοντας την προσπελασιμότητα των αρκούδων σε εύκολα προσβάσιμες
ανθρωπογενείς τροφικές πηγές μέσω μιας υπεύθυνης διαχείρισης των απορριμμάτων με τη
χρήση ειδικών κάδων και ελαττώνοντας την διαθεσιμότητα των ελκτικών τροφικών πηγών
σε αγροικίες (π.χ. μικροί στάβλοι με οικόσιτα); Με την ελάττωση της ανθρωπογενούς
τροφής η αναπαραγωγική ικανότητα του πληθυσμού θα υποχωρήσει και με τη πάροδο του
χρόνου θα εμποδίσει μια αφύσικη προσαύξηση του πληθυσμού.
3. Επιπροσθέτως, εάν θανατώσουμε μια προβληματική αρκούδα, σε μια δεδομένη περιοχή
τη θέση του κενού οικο-θώκου θα καταλάβει μια άλλη αρκούδα από τον γηγενή πληθυσμό.
Εάν όμως «εκπαιδεύσουμε» κατάλληλα τις προβληματικές αρκούδες ενός γηγενούς υποπληθυσμού, αυτό θα μας βοηθήσει επίσης να μείνουν μακρυά άλλες εν δυνάμει
προβληματικές αρκούδες όπως τα ανώριμα αρσενικά (η ηλικιακή κλάση με την μεγαλύτερη
συχνότητα «προβληματικών» αρκούδων).
4. Η χρήση μη-θανατηφόρων μέσων και τεχνικών διαχείρισης έχει ως αποτέλεσμα έναν
μικρότερο (αριθμητικά) πληθυσμό σε μια δεδομένη περιοχή, με πιο μακρόβιες μη
προβληματικές (μη εξοικειωμένες) αρκούδες που δημιουργούν σημαντικά λιγότερα
προβλήματα αλληλεπίδρασης με τον άνθρωπο και επομένως απαιτούν λιγότερη προσπάθεια
στη διαχείριση τέτοιων περιστατικών. Ανθρωποι και αρκούδες θα μπορούν να συνυπάρχουν
ειρηνικά, διότι θα έχουμε επανεγκαταστήσει (ενισχύσει) στις αρκούδες το έμφυτο ένστικτο
φόβου του ανθρώπου και θα έχουμε αποκαταστήσει την φυσική ισορροπία στο
οικοσύστημα.
5. Συνιστάται μια μεταβατική περίοδος 1-2 χρόνων που θα συνδράμουν στην ενημέρωση
ων τοπικών κοινωνιών και θα διευκολύνουν την κατανόηση αυτής της μεταβατικής
περιόδου.
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Αντί Επιλόγου:
ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ – ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ:
1. Όπου υπάρχει κατάλληλο ενδιαίτημα οι αρκούδες θα συνεχίσουν να υπάρχουν
2. Ο ανθρώπινος πληθυσμός και οι υποδομές θα συνεχίσουν να αυξάνονται παραβιάζοντας
όλο και περισσότερο το ενδιαίτημα της αρκούδας.
3. Οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο: θα συνεχίσουν να
παράγουν και να δημιουργούν εστίες τροφικής προσέλκυσης για τις αρκούδες είτε ακούσια
είτε εκούσια. (Δεν θα πρέπει να υπο-εκτιμούμε το ρόλο των προληπτικών μέτρων ως προς
αυτό: χρηση ειδικών κάδων, σωστή διαχείριση απορριμμάτων).
4. Οι αρκούδες θα συνεχίσουν να συμπεριφέρονται σαν αρκούδες: θα υπακούουν πάντα
στο φυσικό ένστικτο της αναζήτησης της πιο εύκολα προσβάσιμης και εύκολης αν τους το
επιτρέψουμε.

ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ:

1. Το να μην κάνουμε τίποτε: μηδενική λύση – μηδενικό αποτέλεσμα.
2. Μετακίνηση σε μεγάλη απόσταση : περιορισμένη επιτυχία
3. Εξόντωση/θανάτωση: δεν λειτουργεί ως λυση.
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η διαχείριση των αρκούδων με προβληματική συμπεριφορά με τη χρήση μη-θανατηφόρων
αποτρεπτικών μέσων και μεθόδων είναι η κατά προτεραιότητα υπεύθυνη εναλλακτική και
αυτό δεν επιδέχεται περαιτέρω αντιπαράθεσης. Είναι η λύση που δεν έχει να χάσει
τίποτε και σε καμία περίπτωση.
Η Μετακίνηση (Relocation) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως δευτερεύουσα
εναλλακτική λύση όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν – και ειδικότερα αν συνδυαστούν με το
πρωτόκολλο και τεχνικές απώθησης του Searles’ στον τομέα επανένταξης.
Σύμφωνα με τον Searles, “Εάν οι τεχνικές και μέθοδοι δεν αποδώσουν, υπάρχει ακόμη η
έσχατη εναλλακτική της θανάτωσης του «προβληματικού» ζώου. Αυτό που πρέπει να
σημειωθεί είναι ότι πολύ σπάνια θα έχουμε να επιλέξουμε αυτή τη λύση».
Οι τοπικές κοινωνίες που ουσιαστικά η άγρια ζωή είναι κομμάτι της καθημερινότητάς τους
θα πρέπει να μάθουν να υποστηρίζουν ολοένα και περισσότερο τις μη-θανατηφόρες
πρακτικές διαχείρισης αρκουδων με προβληματική συμπεριφορά. Έχουμε όλοι συνευθύνη
σε ένα διαχειρίσιμο πρόβλημα.
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Contacts:
1. Sylvia Dolson, Executive Director Steve Searles, President
Get Bear Smart Society Bear Affairs
204-3300 Ptarmigan Place P.O. Box 8619
Whistler, BC V0N 1B3 Mammoth Lakes, CA 93546
Phone: 604-905-4209 Fax : 604-935-4009 Phone/Fax: (760) 934-6742
email: sdolson@bearsmart.com mail: steve@bearaffairs.com
2. Carrie Hunt – Wind River Bear Institute - http://www.beardogs.org/contact/index.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
Απωθητικά μέσα για αρκούδες: Αναλυτική περιγραφή – προμηθευτές.
Ι. Εξειδικευμένα μέσα:
1. Ειδικό Σκιάχτρο Ψεκασμού
Η Νο1 επιλογή μας. Αυτό το μέσω απώθησης ζώων κρατάει τις αρκούδες και
άλλα είδη «εισβολείς» μακριά μέσω εκτίναξης κρύου νερού – μία ανθρώπινη
και αποτελεσματική μέθοδος αποτροπής ζώων από την αυλή σας. Είναι
συνδεδεμένο με ένα κανονικό λάστιχο κήπου και τοποθετημένο στο έδαφος.
Όταν ο ανιχνευτείς κίνησης αισθάνεται κίνηση, το σκιάχτρο Φόβητρο ψεκάζει
μία έκρηξη νερού που διαρκεί για 3-4 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια
επανακινείται αυτόματα. Η κεφαλή ψεκασμού μπορεί να προσαρμοστεί σε
εύρος από 10°- 360° ώστε να καλύψει μικρή ή μεγάλη περιοχή και έχει εύρος
35ft για ευελιξία στην τοποθέτηση. Το σκιάχτρο είναι εύκολο στη χρήση,
ασφαλές και ανέξοδο.
Για την προμήθειά του: επισκεφτείτε το SmartHome.com ή αναζητήστε το στο
google ως "Scarecrow Animal Repeller" – "Σκιάχτρο απώθησης ζώων".

2. Rex Plus συναγερμός γαυγίσματος σκύλου – Ο ηλεκτρονικός φρουρός
Λειτουργεί για να εκφοβίζει αρκούδες ή ανθρώπους εισβολείς. Ο Rex είναι
ένας σκύλος με άγριο άκουσμα που κατοικεί σε ένα μικρό κουτί στο μετρητή
σας, όταν απουσιάζεται από το σπίτι σας. Λειτουργεί με ραντάρ και γνωρίζει
πότε μία αρκούδα επιχειρεί να εισέλθει σε μια αγροικία. Εάν η αρκούδα
πλησιάσει αρκετά κοντά ο Rex γαυγίζει έντονα και σταματάει μόλις η αρκούδα
απομακρυνθεί. Είναι σε επιφυλακή από τη στιγμή που θα συνδεθεί στην
πρίζα, γαυγίζοντας όταν η αρκούδα είναι κοντά και μη όταν η αρκούδα έχει
φύγει. Ο σύνδεσμος The BEAR στη Λίμνη Tahoe δοκίμασε το συγκεκριμένο
αντικείμενο και λέει "ο Rex λειτουργεί τέλεια και δε χρειάζεται ποτέ τροφή,
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νερό ή περίπατο". Παρόλα αυτά, οι αρκούδες μπορεί με το πέρασμα του
χρόνου να εγκλιματιστούν/συνηθίζουν στο συγκεκριμένο άκουσμα με
αποτέλεσμα να μην είναι βέβαιη η απώθησή τους από την περιοχή, ενώ είναι
πιθανό ακόμη και να μην αντιδράσουν καθόλου σε ένα ηχογραφημένο
«γαύγισμα». Να έχετε υπόψη σας ότι ο Rex λειτουργεί μόνον εφόσον η
αρκούδα βρίσκεται σε ακτίνα λίγων μέτρων από τον περίβολο και δεν
ανιχνεύει εισβολείς που βρίσκονται σε πιο μεγάλες αποστάσεις. Προτείνεται
τη χρήση αυτού του προϊόντος όταν απουσιάζετε από το σπίτι και κυρίως σε
κατοικίες που παραμένουν κενές για μακρές περιόδους.
Για να την προμήθιειά του με online παραγγελία, αναζητήστε στο google "Rex
Plus Barking Dog Alarm" ή επικοινωνήστε με τους τοπικούς πωλητές
προϊόντων καταπολέμησης παρασίτων ή ασφάλειας.

3. Critter Gitter :
Το Critter Gitter ανιχνεύει κίνηση ζώων σε μία περιοχή ακτίνας έως και 14 m
(40ft) μακριά χρησιμοποιώντας παθητική υπέρυθρη, θερμοκρασία σώματος ή
ανίχνευση κίνησης και στη συνέχεια εκπέμπει διαπεραστικούς ήχους και
αναλαμπές φωτός. Αυτός ο ανιχνευτής έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ικανός
να αλλάζει τον ήχο εκπομπής και τα πρότυπα φωτός σε κάθε εισβολή και
επανακινείται αυτόματα.
Ένα από τα μειονεκτήματα του Critter Gitter είναι το γεγονός υπάρχει
πιθανότητα ότι οι αρκούδες να εγκλιματιστούν στον ήχο και τις αναλαμπές
φωτός με την πάροδο του χρόνου και να μην απομακρύνονται πια από την
περιοχή. Παρόλα αυτά, πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι η συσκευή
ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες όταν υπάρξει ανίχνευση αρκούδας στον
περιβάλλοντα χώρο και επομένως αυτοί μπορούν να σπεύσουν στις
απαραίτητες ενέργειες. Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι το Critter Gitter θα
ενεργοποιηθεί από οποιοδήποτε ζώο, συμπεριλαμβανομένων των κατοικιδίων
που θα περάσουν από τον αισθητήρα, κατά τη διάρκεια ημέρας και νύχτας.
Επομένως, ο τύπος της συγκεκριμένης διαταραχής ίσως δε γίνει αποδεκτός
από τους γείτονες.
Για να το αποκτήσετε: επικοινωνήστε με την Kodiak Wildlife Products Inc.
Κατεβάστε τον κατάλογο.
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4. «Bear Be Gone» : τροφική παγίδα με σπρέϋ πιπεριού.
Έχει όψη και μυρωδιά κάδου σκουπιδιών, αλλά στην πραγματικότητα είναι
μία συσκευή επιμόρφωσης Αρκούδας. Η δοκιμασμένη αυτή συσκευή έχει
σχεδιαστεί για να σας χρησιμεύσει ως ένα εργαλείο στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων σας με αρκούδες. Στο βαρέλι έχει τοποθετηθεί δόλωμα με
φαγητό (πχ ωμό μπέικον βουτηγμένο στο μέλι) και είναι εξοπλισμένο με
ειδικό σπρέι πιπεριού για αρκούδες. Μόλις η αρκούδα πάρει το δόλωμα,
ενεργοποιείται η συσκευή ειδοποίησης και εκτοξεύει μία έκρηξη σπρέι
πιπεριού απευθείας επάνω στο πρόσωπο του ζώου. Η αρκούδα θα συνδέσει
τη συγκεκριμένη τοποθεσία με μία δυσάρεστη εμπειρία και θα είναι απρόθυμη
να την επισκεφθεί ξανά. Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται με
εξαιρετική προσοχή σε κατοικημένες περιοχές – στη γύρω περιοχή θα πρέπει
να τοποθετούνται ειδικές προειδοποιητικές πινακίδες. Δεν υπάρχει κάποια
μακροχρόνια επίπτωση που να προκαλείται από το σπρέι αρκούδας, αλλά
επαφή με αυτό θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα 15 λεπτά έντονου πόνου.
Για να το αποκτήσετε: Curley's Critter Catchers Mfg. στο 909-592-6626 (CA)

ΙΙ. Εάν βρίσκεται στον περίβολο της αγροικίαα χρησιμοποιείστε :
1. Αντικείμενα που έχετε γύρω από το σπίτι
Εάν βρίσκεστε στο σπίτι ενώ μία αρκούδα επιχειρεί να εισέλθει στη ιδιοκτησία
σας υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να ην
αποθαρρύνεται από το να πλησιάσει περισσότερο ή να παραμείνει στη θέση
που βρίσκεται. Μην επιχειρήσετε να αποθαρρύνετε μόνοι σας μία καφέ
αρκούδα – καλέστε για βοήθεια!
Το σημαντικότερο εργαλείο που έχουμε στην κατοχή μας είναι η ίδια η
ανθρώπινη παρουσία μας, και συγκεκριμένα η χρήση απευθείας επαφής με τα
μάτια και ανάληψη ΣΤΑΣΗΣ ευθύνης. Αρχικά βεβαιωθείτε ότι η αρκούδα έχει
μία καθαρή και ασφαλή διέξοδο απόδρασης χωρία ανθρώπους ή εμπόδια σε
αυτή. Στραφείτε απευθείας προς την αρκούδα, αντικρίζοντάς την και
στεκούμενοι όρθιοι. Φωνάξτε στο ζώο και πείτε του σθεναρά να φύγει! "φύγε
από εδώ!" να κρατάνε ένα σπρέι πιπεριού στο χέρι (έχοντας βγάλει την
ασφάλειά του) σε περίπτωση που αρκούδα πλησιάζει πολύ κοντά σας. Ή
82

Project LIFE07NAT/GR/000291 – Bear Emergency Team – NGO “CALLISTO” –Working Manual and Protocol

____________________________________________________________________________

μαζευτείτε μία ομάδα ανθρώπων μαζί – όσο περισσότερο τόσο πιο
εκφοβιστικοί θα φαίνεστε στην αρκούδα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα αντικείμενα που
αναφέρονται παρακάτω ώστε να φανείτε πιο εκφοβιστικοί στην αρκούδα….
Πέτρες με στόχο την ουρά της αρκούδας – ποτέ μην πετάτε πέτρες
απευθείας στο πρόσωπο του ζώου. Οι πέτρες δε θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερες από ένα μπαλάκι του γκολφ.
Μία κονσέρβα σούπας γεμισμένη με βότσαλα και κλεισμένη με ταινία.
Ανακινείστε την έντονα και, ίσως ακόμη μπορείτε να την πετάξετε πίσω από
την αρκούδα. Η τεχνική αυτή αποδίδει ιδιαίτερα καλά σε περιοχές όπου οι
αρκούδες μπορεί να έχουν ήδη συναντήσει φίδια που κροταλίζουν.
Μεγάλες μπάλες παραλίας μπορούν να πεταχτούν προς την αρκούδα για να
την τρομάξουν, ενώ θα μπορούσε να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα και το
άνοιγμα και κλείσιμο μιας ομπρέλας, το κούνημα ενός μεγάλου πλαστικού
(χρωματιστού) αδιάβροχου πανιού ή πλαστικής σακούλας, ή το χτύπημα
κατσαρόλας ή τηγανιών.
Η διαφοροποίηση της τεχνικής που θα ακολουθήσετε κάθε φορά που μια
αρκούδα επιχειρεί να επιστρέψει θα έχει καλύτερα αποτελέσματα από το
απλό χτύπημα για παράδειγμα μαγειρικών σκευών κάθε φορά που το ζώο
πλησιάζει. Οι αρκούδες προσαρμόζονται γρήγορα αν όλοι χρησιμοποιούν την
ίδια τεχνική, τη συνηθίζουν και σύντομα την αγνοούν.
Κρατήστε ένα μπαστούνι του baseball με το οποίο είναι εύκολο να
κουνήσετε κλαδιά δέντρων. Εάν μία αρκούδα σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο
για να αποδράσει, φωνάξτε της και χτυπήστε τη βάση του δέντρου.
Κρατήστε την εκεί πάνω για λίγο, χτυπώντας το δέντρο και φωνάζοντάς την,
κάτι που θα την τρομάξει αρκετά. Αφού την έχετε «ενοχλήσει» αρκετά
επιστρέψτε μέσα στο σπίτι σας και περιμένετε να απομακρυνθεί.
Αυτές οι τεχνικές αποτελούν ευγενική παροχή της Ann Bryant της Lake Tahoe
BEAR League.

2. Χρηση νεροπίστολοθ Super Soaker με νερό και ξύδι:
Γεμίστε ένα νεροπίστολο Super Soaker water gun ή οποιοδήποτε παρόμοιο
προϊόν με νερό ή ξύδι και στοχεύστε απευθείας στο πρόσωπο της αρκούδας.
ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε κανένα άλλο υγρό ή χημικό εκτός από νερό και ξύδι.
Πάντα να χρησιμοποιείται μέσα απώθησης από την απαραίτητη απόσταση
ασφαλείας, παρέχοντας στην αρκούδα μία εύκολη διέξοδο διαφυγής. Όταν
χρησιμοποιείται μέσα απώθησης, θα πρέπει να επιδεικνύετε κυριαρχική στάση
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σώματος και αυστηρό τόνο στη φωνή σας για να βεβαιωθείτε ότι η αρκούδα
λαμβάνει ένα σαφές μήνυμα. Αυτό κάνει την αρκούδα να γνωρίζει ότι η
περιοχή αποτελεί ανθρώπινη ιδιοκτησία και ότι δεν είναι ευπρόσδεκτη. Δε
συστήνεται για χρήση σε καφέ αρκούδες.

3. Υπερηχητική κόρνα
Μέγεθος : κόρνα 1.5 ουγκιάς αέρα, κόρνες αέρα, σειρήνες βάρκας
Mini-κόρνα, μέγιστος ήχος. Ένα διαπεραστικό φύσημα μπορεί να ακουστεί
μέχρι 1/2 μίλι στη στεριά και ένα μίλι πάνω από υδάτινη επιφάνεια. Η
συσκευή αυτή είναι 100% ασφαλής ως προς το όζον και μη εύφλεκτη. Έχει
ύψος 4-1/2''. Έχει μη διαβρωτικές μεμβράνες και είναι εγγυημένα άθραυστη.
Κατασκευάζεται στις ΗΠΑ.
Η μίνι κόρνα με το μέγιστο δυνατό ήχο. Ένα απλό πάτημα με τον αντίχειρά
σας παράγει ένα διαπεραστικό φύσημα που μπορεί να ακουστεί έως 1/2 μίλι
στη στεριά και ένα μίλι πάνω από υδάτινη επιφάνεια. Βολικό μέγεθος
παλάμης με απεριόριστες χρήσεις από περιστασιακές σηματοδοτήσεις μέχρι
και για λόγους προσωπικής ασφάλειας. Εξαιρετική για χρήση σε περιοχή με
παρουσία αρκούδας.
Περίπου 200 φυσήματα δύο δευτερολέπτων
Για να την αποκτήσετε: επικοινωνήστε με την Kodiak Wildlife Products Inc.
Κατεβάστε τον κατάλογο.
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4. Σφεντόνα με εντοπισμό laser
σε αντιδιαστολή με παλαιότερα συστήματα σφεντόνας, το Laser Slingshot
πετυχαίνει
στόχους
με
ακρίβεια
καρφίτσας.
Ξύλινες
μπάλες,
κατασκευασμένες από φιλικό προς το περιβάλλον, βιοδιασπώμενο υλικό,
αποτελούν το ιδανικό σφαιρίδιο για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. το
μέγιστο μέγεθος των μπαλών που θα χρησιμοποιηθούν δε θα πρέπει να
ξεπερνά το μέγεθος μιας μπάλας του γκολφ. Κανένα σφαιρίδιο δε θα πρέπει
να κατευθύνεται προς το πρόσωπο εξαιτίας του κινδύνου να τραυματίσει το
μάτι της αρκούδας, αντιθέτως θα πρέπει να κατευθύνεται προς την ουρά του
ζώου.
Για να το αποκτήσετε: επικοινωνήστε με την Margo Supplies Ltd.

5. Σπρέι πιπεριού για αρκούδες
Αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας, η οποία είναι δυνατόν να απωθήσει
τις αρκούδες με μη τοξικό και μη θανάσιμο τρόπο. Το αερόλυμα εκτοξεύει
εκρήξεις κονιορτοποιημένης πιπεριάς (atomized Capsicum) (ένα παράγωγο
κόκκινου πιπεριού) σε απόσταση έως και
8m. Το σπρέι είναι πιο
αποτελεσματικό σε κοντινή απόσταση
Το μέσο απώθησης FRONTIERSMAN Bear Attack είναι ιδανικό για αυτοάμυνα
κατά τη διάρκεια κυνηγιού, κατασκήνωσης, ψαρέματος, ορειβασίας και
ποδηλασίας ή οποτεδήποτε απολαμβάνεται την ύπαιθρο. Το FRONTIERSMAN
bear and grizzly bear σπρέι πιπεριού δεν φέρει κανένα κίνδυνο μόνιμου
τραυματισμό τόσο της αρκούδας όσο και των κατόχων του.
Για να το αποκτήσετε: επικοινωνήστε με την Kodiak Wildlife Products Inc.
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6. Ηχητικά μέσα απώθησης
Φυσίγγια σήματος (κροτίδες και φωτοβολίδες για αρκούδες) μπορούν να
αποτελέσουν έναν αποτελεσματικό τρόπο αποθάρρυνσης αρκούδων, χωρίς να
χρειάζεται να καταφύγετε σε θανάσιμα μέσα. Τα φυσίγγια σήματος μπορούν
να πυροδοτηθούν από εκτοξευτές σήματος ή πιστόλια. Κάθε σύστημα απαιτεί
χρήση συμβατού φυσιγγιού. Και οι δύο τακτικές είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματικές και έτσι η επιλογή του ενός από τα δύο αποτελεί ένα
περισσότερο προσωπικό θέμα. Η μεταφορά των εκτοξευτών σήματος γίνεται
εύκολα, απλά με την τοποθέτησή τους σε ένα σακίδιο. Τα πιστόλια
χρησιμοποιούνται συχνά από υπαλλήλους προστασίας της άγριας ζωής,
καθώς μπορούν να τοποθετήσουν 7 βολές σε ένα περίστροφο.

Εκτοξευτές σήματος
οι εκτοξευτές Tru Flare Pen είναι εξοπλισμένοι με Tru Flare φωτοβολίδες
ασφαλείας και κροτίδες για αρκούδες. Είναι συμπαγείς, αδιάβροχες συσκευές
προσωπικής ασφάλειας. Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι εκτοξευτών
σήματος, τύπου-στυλό, τύπου-έλξης, τύπου-κουμπιού και τριπλού
συμπληρωματικού προγράμματος.
Σετ σήματος
Τα πακέτα σήματος περιέχουν μία ποικιλία εκτοξευτών και φυσιγγιών
σήματος, από το μικρό μέγεθος δαχτυλιδιού έως και ένα σετ που περιέχει ένα
εκτοξευτή τύπου-στυλό, 6 κροτίδες και 6 φωτοβολίδες.
Φυσίγγια σήματος: κροτίδες για αρκούδες και εκλάμψεις
οι κροτίδες για αρκούδες και οι εκλάμψεις είναι συμπαγείς και αδιάβροχες.
Αποτελεί ένα ανέξοδο απαραίτητο μέσο για οποιονδήποτε επιχειρεί να
εξερευνήσει την εξοχή, περιοχές άγριας φύσης και υδάτινα περιβάλλοντα.
Για να το αποκτήσετε: επικοινωνήστε με την Kodiak Wildlife Products Inc.

Σετ προστασίας της προσωπικής ασφάλειας από αρκούδα
Μία βοήθεια για την αποτροπή επιθέσεων από αρκούδες.
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περιλαμβάνει:
•
•
•
•
•
•

Τσάντα
Σπρέι για αρκούδες FRONTIERSMAN σε θήκη
Εκτοξευτή τύπου 02 Centre Fire Pen
6 κροτίδες για αρκούδα – υπάρχει χώρος στο σετ για προσθήκη
επιπλέον κουτιού κροτίδων για αρκούδες
Κόρνα σήματος
Ιμάντας ώμου

Για να το αποκτήσετε: επικοινωνήστε με την Kodiak Wildlife Products Inc.
Κατεβάστε τον κατάλογο.

Πιστόλι μίας βολής
Το Record είναι το πιο δημοφιλές και οικονομικό μοντέλο. Χρησιμοποιεί κενά
6mm.
Περίστροφο πολλαπλών βολών
το μοντέλο ταχείας καύσης διαθέτει ένα κύλινδρο ταλάντευσης με τυφλό
σύστημα εκτίναξης. Η συσκευή απαιτεί 6mm Hot Acorn Blanks.
Για να το αποκτήσετε: επικοινωνήστε με την Margo Supplies Ltd.

Φυσίγγια εκφοβισμού 15mm και εκτοξευτές
τα πιστόλια πυροδότησης κροτίδων και τα ηχητικά διαπεραστικά σήματα
αποτελούν πρακτικά, ανέξοδα, εύκολα στη χρήση και πολύ αποτελεσματικά
μέσα απώθησης αρκούδας. Οι εκτοξευτές πολλαπλών πυροδοτήσεων είναι
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ασφαλείς στη χρήση. Ειδικά σχεδιασμένες πιστολοθήκες διευκολύνουν την
εγκατάσταση και τη μεταφορά. Οι εκτοξευτές μπορούν να έχουν γεμιστεί από
πριν με τυφλά, να τραβηχτούν από τη θήκη και να γεμιστούν με τα φυσίγγια
όπως απαιτείται. Επίσης, με αυτούς τους εκτοξευτές μπορεί να επιτευχθεί
ταχεία πυροδότηση σήματος έκτακτης ανάγκης. Αυτά τα προϊόντα παρέχουν
το πρώτο βήμα στον μη θανάσιμο έλεγχο των αρκούδων.
Για να το αποκτήσετε: επικοινωνήστε με την Kodiak Wildlife Products Inc.
Κατεβάστε τον κατάλογο.

ΙΙΙ. Για να προστατέψετε κήπους, οπωροφόρα δέντρα ή άλλες πηγές
προσέλκυσης αρκούδας.
1. Σύστημα ηλεκτροφόρου φράκτη ταξιδιού
το σύστημα ηλεκτροφόρου φράκτη είναι αποτελεσματικό στην αποθάρρυνση
εισβολών αρκούδων ή άλλων ειδών άγριας πανίδας. Αυτό το συμπαγές
σύστημα είναι εύκολο στην εγκατάσταση και την εφαρμογή. Αποτελεί την πιο
πρακτική λύση για κατασκηνώσεις και άλλες περιπτώσεις που αποκλείουν την
εγκατάσταση μόνιμου ηλεκτρικού φράκτη. Αυτό το ελαφρύ (16 lbs.) σύστημα
συνοδεύεται από 10 θέσεις fibreglass, κρεμάστρες σύρματος, 200 m σύρμα
ταξιδίου, χειριστήριο συναγερμού, σειρήνα και ένα τροφοδοτικό τάσης 12volt.
Για να το αποκτήσετε: επικοινωνήστε με την Margo Supplies Ltd.
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2. Σύστημα συναγερμού ειδοποίησης για αρκούδα
Μεγιστοποιήστε την αποτελεσματικότητα των ηλεκτροφόρων συστημάτων
προστασίας σας. Το σύστημα συναγερμού ενεργοποιείται όταν η αρκούδα
έρχεται σε επαφή με το καλώδιο. Η αρκούδα δέχεται ένα σοκ, το οποίο
ταυτόχρονα προκαλεί μία σύντομη ενεργοποίηση της σειρήνας. Το ηχητικό
αυτό σήμα τρομάζει ακόμη περισσότερο το ζώο, ενώ ταυτόχρονα ειδοποιεί
τους εμπλεκόμενους για την παρουσία της αρκούδας. Το σύστημα αυτό
παρέχεται με ένα κουτί ελέγχου του συναγερμού και τη σειρήνα. Μπορεί να
εμπλουτιστεί με οποιαδήποτε συσκευή ειδοποίησης (πχ φώτα, οθόνες
ασφαλείας κτλ) η οποία ενεργοποιείται από ένα διακόπτη κλεισίματος.
για να το αποκτήσετε: επικοινωνήστε με την Margo
Supplies Ltd.

©

Copyright
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ
ΑΡΚΟΥΔΑΣ – ΑΝΘΡΩΠΟΥ.
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Πιθανοί συνδυασμοί σεναρίων/διαβάθμιση επιπέδων, τρόπων και μέσων επέμβασης
Επίπεδο 1: Επιφυλακτική στην
Επίπεδο 2:
ανθρώπινη παρουσία
Εμφανίζει ανεκτικότητα στην
(απομακρύνεται όταν την
ανθρώπινη παρουσία
προσεγγίζουν)
Σε περίπτωση που νοιώθει ότι
απειλείται Υιοθετεί αμυντική
στάση

Επίπεδο Α:
Καταναλώνει φυσική τροφή σε φυσικές εκτάσεις
(ενδιαίτημα) - τρέφεται σε περιοχές στις οποίες δεν
εκτίθεται σε ανθρωπογενείς απειλές, ή σε ανοιχτές
εκτάσεις που χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο
αλλά υπάρχει άμεση δίοδος διαφυγής

Περιοχή /πηγή τροφής

Επίπεδο Β:
Καταναλώνει περιστασιακά ΜΗ-φυσική τροφή
(ανθρωπογενούς προέλευσης) σε απόμερους τομείς
(π.χ. απορρίμματα σε μικρούς οικισμούς σε
δασογενές περιβάλλον κλπ)

Επίπεδο Γ:
Καταναλώνει τακτικά ΜΗ-φυσική τροφή
(ανθρωπογενούς προέλευσης) μέσα ή κοντά σε
κατοικημένες ή χρησιμοποιούμενες από τον
άνθρωπο περιοχές ΜΕ ύπαρξη άμεσης διόδου
διαφυγής.

Δεν απαιτείται -δεν κρίνεται
απαραίτητη κάποια διαχειριστική
ενέργεια.

Διαχείριση: ΑΙΤΙΩΝ
ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ,
Διαχείριση ανθρώπινου
παράγοντα (χρήση μεθόδων
επιβολής κανόνων συμπεριφοράς
απέναντι στο συγκεκριμένο
περιστατικό- ενημέρωση).
Διαχείριση τομέα όπου
σημειώνεται το περιστατικό
(διευθέτηση τροφικών
διαθέσιμων)

Διαχείριση: ΑΙΤΙΩΝ
ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ,
Διαχείριση ανθρώπινου
παράγοντα (χρήση μεθόδων
επιβολής κανόνων συμπεριφοράς
απέναντι στο συγκεκριμένο
περιστατικό- ενημέρωση).
Διαχείριση τομέα όπου
σημειώνεται το περιστατικό

Διαχείριση: του ανθρώπινου
παράγοντα (χρήση μεθόδων
επιβολής κανόνων
συμπεριφοράς απέναντι στο
συγκεκριμένο περιστατικόενημέρωση)- διαχείριση τομέα
όπου σημειώνεται το
περιστατικό (διευθέτηση
τροφικών διαθέσιμων)
Διαχείριση: ΑΙΤΙΩΝ
ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ,
Διαχείριση ανθρώπινου
παράγοντα ανθρώπων ((χρήση
μεθόδων επιβολής κανόνων
συμπεριφοράς απέναντι στο
συγκεκριμένο περιστατικόενημέρωση)- διαχείριση τομέα
όπου σημειώνεται το
περιστατικό (διευθέτηση
τροφικών διαθέσιμων.
Διαχείριση αρκούδας : χρήση
μη θανατηφόρων αποτρεπτικών
μέσων και μεθόδων – χωρίς το
μαρκάρισμα του ζώου.
Διαχείριση: ΑΙΤΙΩΝ
ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ,
Διαχείριση ανθρώπινου
παράγοντα (χρήση μεθόδων
επιβολής κανόνων
συμπεριφοράς απέναντι στο
συγκεκριμένο περιστατικόενημέρωση). Διαχείριση τομέα
όπου σημειώνεται το

Επίπεδο 3:
Προκαλεί καταστροφές στην γεωργική
παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων
επιθέσεων σε ζωικό κεφάλαιο)και στην
ιδιωτικής περιουσία

Επίπεδο 4:
Πρώτες εκδηλώσεις επιθετικής συμπεριφοράς
Προκαλεί επανειλημμένα εκτεταμένες ζημιές
ιδιωτικής περιουσίας

Εισέρχεται μία φορά σε κατοικημένο
κτίσμα μέσω ανοιχτού παράθυρου ή
πόρτας

Εισβάλει τουλάχιστον μία φορά σε
κατειλημμένο κτίσμα - οίκημα

Διαχείριση: του ανθρώπινου
παράγοντα (χρήση μεθόδων επιβολής
κανόνων συμπεριφοράς σε σχέση με το
συγκεκριμένο περιστατικόενημέρωση) – διαχείριση τομέα - διαχείριση της αρκούδας: μαρκάρισμα
και χρήση μη θανατηφόρων μεθόδων
απώθησης.

Διαχείριση: του ανθρώπινου παράγοντα (χρήση
μεθόδων επιβολής κανόνων συμπεριφοράς σε
σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικόενημέρωση) – διαχείριση τομέα . Διαχείριση της
αρκούδας: μαρκάρισμα και χρήση της μεθόδου
aversive conditioning : (επαναληπτική χρήση
αποτρεπτικών μέσων : (λαστιχένιες σφαίρες,
βελάκια κρότου λάμψης, κλπ).

Διαχείριση: ΑΙΤΙΩΝ ΤΡΟΦΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ. Διαχείριση
ανθρώπινου παράγοντα (χρήση
μεθόδων επιβολής κανόνων
συμπεριφοράς απέναντι στο
συγκεκριμένο περιστατικόενημέρωση)- διαχείριση τομέα όπου
σημειώνεται το περιστατικό
(διευθέτηση τροφικών διαθέσιμων).
Διαχείριση αρκούδας : μαρκάρισμα και
χρήση μη θανατηφόρων αποτρεπτικών
μέσων και μεθόδων)

Διαχείριση: ΑΙΤΙΩΝ ΤΡΟΦΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ, Διαχείριση ανθρώπινου
παράγοντα (χρήση μεθόδων επιβολής κανόνων
συμπεριφοράς απέναντι στο συγκεκριμένο
περιστατικό- ενημέρωση)- διαχείριση τομέα
όπου σημειώνεται το περιστατικό (διευθέτηση
τροφικών διαθέσιμων).
Διαχείριση της αρκούδας: μαρκάρισμα και
χρήση της μεθόδου aversive conditioning :
(επαναληπτική χρήση αποτρεπτικών μέσων :
(λαστιχένιες σφαίρες, βελάκια κρότου λάμψης,
κλπ).

Διαχείριση: ΑΙΤΙΩΝ ΤΡΟΦΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ, Διαχείριση
ανθρώπινου παράγοντα (χρήση
μεθόδων επιβολής κανόνων
συμπεριφοράς απέναντι στο
συγκεκριμένο περιστατικόενημέρωση). Διαχείριση τομέα όπου
σημειώνεται το περιστατικό
(διευθέτηση τροφικών διαθέσιμων)

Διαχείριση: ΑΙΤΙΩΝ ΤΡΟΦΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ, Διαχείριση ανθρώπινου
παράγοντα (χρήση μεθόδων επιβολής κανόνων
συμπεριφοράς απέναντι στο συγκεκριμένο
περιστατικό- ενημέρωση). Διαχείριση τομέα
όπου σημειώνεται το περιστατικό (διευθέτηση
τροφικών διαθέσιμων) .
Διαχείριση αρκούδας: μαρκάρισμα και
(εντατική εφαρμογή της μεθόδου aversive
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Επίπεδο Δ:
Καταναλώνει συστηματικά ΜΗ-φυσικές τροφές
(ανθρωπογενείς) σε κατοικημένες περιοχές
περιορισμένης έκτασης ΧΩΡΙΣ ύπαρξη άμεσης
διόδου διαφυγής

(διευθέτηση τροφικών
διαθέσιμων)- Διαχείριση
αρκούδας (χρήση μη
θανατηφόρων αποτρεπτικών
μεθόδων on the spot χωρίς
μαρκάρισμα του ζώου)
Διαχείριση: ΑΙΤΙΩΝ
ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ,
Διαχείριση ανθρώπινου
παράγοντα (χρήση μεθόδων
επιβολής κανόνων συμπεριφοράς
απέναντι στο συγκεκριμένο
περιστατικό- ενημέρωση).
Διαχείριση τομέα όπου
σημειώνεται το περιστατικό
(διευθέτηση τροφικών
διαθέσιμων)- Διαχείριση
αρκούδας (χρήση μη
θανατηφόρων αποτρεπτικών
μεθόδων on the spot χωρίς
μαρκάρισμα του ζώου)

περιστατικό (διευθέτηση
τροφικών διαθέσιμων)
Διαχείριση αρκούδας (χρήση
μη θανατηφόρων αποτρεπτικών
μεθόδων on the spot χωρίς
μαρκάρισμα του ζώου)
Διαχείριση: ΑΙΤΙΩΝ
ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ,
Διαχείριση ανθρώπινου
παράγοντα (χρήση μεθόδων
επιβολής κανόνων
συμπεριφοράς απέναντι στο
συγκεκριμένο περιστατικόενημέρωση). Διαχείριση τομέα
όπου σημειώνεται το
περιστατικό (διευθέτηση
τροφικών διαθέσιμων)Διαχείριση αρκούδας (χρήση
μη θανατηφόρων μεθόδων
αποτρεπτικών μέσων) Μαρκάρισμα και Άμεση
δυνατότητα απομάκρυνσης και
επανεγκατάστασης (relocation)
εντός του εύρους ενδιαιτήματος

Διαχείριση αρκούδας : μαρκάρισμα και
χρήση on the spot μη θανατηφόρων
αποτρεπτικών μέσων και μεθόδων.

conditioning μέχρι να επέλθει αλλαγή της
συμπεριφοράς του ζώου).

Διαχείριση: ΑΙΤΙΩΝ ΤΡΟΦΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ, Διαχείριση
ανθρώπινου παράγοντα (χρήση
μεθόδων επιβολής κανόνων
συμπεριφοράς απέναντι στο
συγκεκριμένο περιστατικόενημέρωση). Διαχείριση τομέα όπου
σημειώνεται το περιστατικό
(διευθέτηση τροφικών διαθέσιμων)Διαχείριση αρκούδας (χρήση μη
θανατηφόρων μεθόδων αποτρεπτικών
μέσων) - Μαρκάρισμα και Άμεση
δυνατότητα απομάκρυνσης και
επανεγκατάστασης (relocation) εντός
του εύρους ενδιαιτήματος

Διαχείριση: ΑΙΤΙΩΝ ΤΡΟΦΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ, Διαχείριση ανθρώπινου
παράγοντα (χρήση μεθόδων επιβολής κανόνων
συμπεριφοράς απέναντι στο συγκεκριμένο
περιστατικό- ενημέρωση). Διαχείριση τομέα
όπου σημειώνεται το περιστατικό (διευθέτηση
τροφικών διαθέσιμων)Διαχείριση αρκούδας : Άμεσο ενδεχόμενο
απομάκρυνσης και επανεγκατάστασης
(relocation) του ζώου εντός του εύρους
ενδιαιτήματος. Μαρκάρισμα και διαχείριση
αρκούδας (εντατική εφαρμογή της μεθόδου
aversive conditioning μέχρι να επέλθει αλλαγή
της συμπεριφοράς του ζώου).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΚΟΥΔΑ.

ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ
•

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΔΗΛΩΤΙΚΩΝ
(ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΧΤΗ). ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ
ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

•

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΑΕ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ:
Επιστολή προς όλους τους αρμόδιους φορείς με τηλέφωνα επικοινωνίας μελών
και υπεύθυνου της ΟΑΕ Καλλιστώς, προσβάσιμων σε 24ωρη βάση.

•

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ (24670-82300) ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ 24ΩΡΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΑΕΚ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΚΟΥΔΕΣ.

•

ΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ., ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΔΙΟΥ) ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ.

•

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΑΕ ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
(ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΠΟ)

•

-

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ

-

ΤΟΠΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΤΡΟΧΑΙΑ

-

ΟΑΕ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ

-

ΟΑΕ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΑΕΚ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
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•

-

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΛΟΥΒΙ ΟΧΗΜΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΖΏΟΥ

-

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΖΩΟΥ

ΠΙΘΑΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ:

1. ΤΟ ΖΩΟ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟ
-

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

-

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΖΩΟΥ. ΝΕΚΡΟΨΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

-

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΙΤΙΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ

-

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΕΚΡΟΨΙΑΣ

-

ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΖΩΟΥ ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

2. ΤΟ ΖΩΟ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟ
-

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΖΩΟΥ

-

ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ ΤΗΣ ΟΑΕ

-

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΖΩΟΥ ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

-

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ

-

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:
Α. Το ζώο είναι ελαφρά τραυματισμένο
-

Μεταφορά στο κτηνιατρείο του Νεστορίου (με τη συνοδεία της Αστυνομίας)

-

Διαγνωστικές εξετάσεις (ακτινογραφίες, αιμοτολογικοι δεικτες, κλπ).

-

Περιποίηση επιφανειακών τραυμάτων

-

Χορήγηση αντιβίωσης

-

Η κατάσταση του ζώου κρίνεται εύκολα αναστρέψιμη

-

Τοποθέτηση ραδιοκολλάρου

-

Ανάνηψη

-

Παρακολούθηση της πορείας της ανάρρωσης (24 ώρες)

-

Απελευθέρωση στην περιοχή που βρέθηκε
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Β. Το ζώο είναι βαριά τραυματισμένο
-

Επιτόπου καρδιοαναπνευστική ανάνηψη, οξυγόνωση, ορός, κλπ.

-

Μεταφορά στον Κτηνιατρικό Σταθμό Αετού (με τη συνοδεία της Αστυνομίας)

-

Διαγνωστικές εξετάσεις (ακτινογραφίες, αιμοτολογικοί δείκτες, κλπ.)

-

Κτηνιατρική περίθαλψη και παρακολούθηση

-

Επανεκτίμηση της κατάστασης υγείας του ζώου

-

Τοποθέτηση ραδιοκολλάρου

-

Απελευθέρωση στην περιοχή που βρέθηκε
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (4):
ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΑΡΚΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ.
Αν χρησιμοποιηθούν αναποτελεσματικές μέθοδοι «τιμωρίας» μιας αρκούδας, αυτές θα
βρουν τον τρόπο να αποφύγουν την «τιμωρία». Μία αναποτελεσματική «τιμωρία» μπορεί
να σταματήσει την ανεπιθύμητη συμπεριφορά του ζώου για μία δεδομένη στιγμή αλλά αν
αυτή δε βασίζεται στη γνώση των λόγων για τους οποίους η αρκούδα συμπεριφέρεται με το
δεδομένο τρόπο θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ακόμη περισσότερα προβλήματα. Η
μέθοδος operant conditioning χρησιμοποιεί τόσο θετικά όσο και αρνητικά σήματα
ενίσχυσης της συμπεριφοράς, επιτρέποντας στις αρκούδες που υπόκεινται σε αυτήν να
πάρουν αποφάσεις σχετικά με το πρότυπο συμπεριφοράς που θα εκδηλώσουν. Φαίνεται ότι
οι ουσίες που εκκρίνονται κατά την εκδήλωσης θετικών συναισθημάτων είναι 3 με 4 φορές
πιο ισχυρές από αυτές των αρνητικών συναισθημάτων. Ένας νευροφυσιολόγος στο WSU
τοποθετεί τις αρκούδες με βάση την ικανότητά τους για μάθηση υψηλότερα από τους
σκύλους και χαμηλότερα από τα πρωτεύοντα. Συνδυάζοντας χαμηλότερης τάξης τεχνικές
εκμάθησης θετικής και αρνητικής ενίσχυσης με την ικανότητα μίας αρκούδας για ικανότητα
εκμάθησης υψηλότερης τάξης (π.χ. να μαθαίνουν να παρατηρούν, να μαθαίνουν μέσω της
τεχνικής δοκιμής και σφάλματος, να μαθαίνουν από την εφαρμογή ενός κανόνα) οι
διαχειριστές θα διαθέτουν περισσότερα διαχειριστικά εργαλεία.
Παράδειγμα (1):
Στο νησί Kodiak οι ιχθυοβιολόγοι από τις κρατικές υπηρεσίας χρησιμοποιούν ιχθυόφραγμα
για σολομούς που περιοδικά εμποδίζουν την πρόοδο των σολομών κατά μήκος της ανόδου
του ρέματος προκειμένου να τους μετρήσουν. Οι σολομοί συγκεντρώνονται κάτω από το
ιχθυόφραγμα, οι τεχνικοί ψαρέματος τους μετρούν και στη συνέχεια επιτρέπεται στους
σολομούς να προχωρήσουν. Αυτή η συγκέντρωση προσελκύει τόσο αρκούδες όσο και
ψαράδες. Παρόλα αυτά οι αρκούδες μπορούν να καταστρέψουν τα ιχθοφράγματα, να
θέσουν σε κίνδυνο τους τεχνικούς και να διακόψουν τη διαδικασία της μέτρησης και
μετακίνησης των ψαριών. Η συνήθης αντίδραση των τεχνικών είναι η ενόχληση των
αρκούδων μέσω της μεθόδου εκφοβισμού, έτσι ώστε αυτές να μάθουν να αναγνωρίζουν
τον άνθρωπο ο οποίος τις ενόχλησε και να αποφεύγουν το ιχθυόφραγμα όταν αυτός είναι
παρόν, δηλαδή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο στόχος του συγκεκριμένου πειράματος
ήταν να κρατηθούν οι αρκούδες μακριά από το ιχθυόφραγμα καθ’ όλη τη διάρκεια του
εικοσιτετραώρου. Το ζητούμενο ήταν να γίνει αντιληπτό από τις αρκούδες τι θέλουν οι
ADF&G biologists να κάνουν. Η διαδικασία περιελάμβανε συνεκτικά πρωτόκολλα για τους
τεχνικούς και σήματα για τις αρκούδες που υποδεικνύουν τόσο θετική όσο και αρνητική
ενίσχυση. Ένα εναλλακτικό σημείο ψαρέματος αποτέλεσε το μήνυμα θετικής ενίσχυσης
συμπεριφοράς. Εάν μία αρκούδα δεν εισερχόταν σε μία περιοχή πλευρικά του καλωδίου η
οποία καθοριζόταν οπτικά μέσω σημαιών στις όχθες τις κοίτης, δεν υπόκεινται σε
ενοχλήσεις. Αν έφτανα κοντά στη σηματοδοτημένη ζώνη, οι τεχνικοί τους φώναζαν. Καθώς
η αρκούδα έφτανε όλο και πιο κοντά τα σήματα αρνητικής ενίσχυσης της συμπεριφοράς
κλιμακώνονταν και στην περίπτωση που οι αρκούδες εισέρχονταν στο ιχθυόφραγμα οι
τεχνικοί έριχναν κροτίδες. Από τη στιγμή που έβγαιναν και πάλι από τη ζώνη στην οποία
δεν ήταν αποδεκτή η παρουσία αρκούδων κάθε ενόχληση σταματούσε. Το κλειδί ήταν μία
δεδομένη και απόσταση επιβαλλόμενη αρνητική ενίσχυση, μοναδική για τη συγκεκριμένη
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περίσταση. Κατά τη διάρκειας της νύχτας ένας ηλεκτροφόρος φράκτης φάκτης εμπόδιζε τις
αρκούδες να πλησιάζουν το ιχθυόφραγμα ενισχύοντας το μήνυμα ότι έπρεπε να
αποφεύγουν το ίδιο το ιχθυόφραγμα και όχι απλά την παρουσία του τεχνικού προσωπικού.
Ο Van Daele και οι συνάδελφοί του συνειδητοποίησαν ότι αν η μέθοδος εκφοβισμού ήταν
συνεχής οι αρκούδες μαθαίνουν πολύ γρήγορα και διατήρησαν αυτή τη γνώση. Τρία χρόνια
αργότερα, οι αρκούδες σπάνια πλησίαζαν το ιχθυόφραγμα . κατά καιρούς υπήρξαν
περιπτώσεις που αρκούδες που αρκούδες που χρησιμοποιούσαν τη συγκεκριμένη περιοχή
ως μόνιμο ενδιαίτημα φαινόταν να μεταδίδουν αυτή τη γνώση σε αρκούδες που απλά
διέσχιζαν την περιοχή. Όταν μία ξένη αρκούδα πλησίαζε γύρω από το ιχθυόραγμα οι
υπόλοιπες θα τις απέτρεπαν με κραυγές, δημιουργώντας αίσθημα ανησυχίας στην
«παραβάτρια» αρκούδα.

Παράδειγμα 2
Το πρόγραμμα όχλησης/απώθησης αρκούδων του Parks Canada, η αρνητική aversive
conditioning, και το σύστημα «τροφικού αντιπερισπασμού» στο εθνικό πάρκο Rocky
Mountain: κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα πιο αποτελεσματικό μήνυμα για αρκούδες
που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν στη μέθοδο hazing είναι ο ήχος της επαναληπτικής
καραμπίνας. Το προσωπικό του Parks Canada έχει επίσης χρησιμοποιήσει αποτρεπτικά
βλήματα ως κύριο μέσο δομημένων προγραμμάτων της μεθόδου aversive conditioning
για μία περίοδο επτά (7) ημερών για κάθε αρκούδα. Το parks Canada απομακρύνει
φυσικές και μη πηγές τροφής γύρω από περιοχές ανθρώπινης δραστηριότητας. Επίσης,
μειώνει την βλάστηση που θα μπορούσε να δυσχεράνει την ανίχνευση αρκούδων κατά
μήκος μονοπατιών και απαιτεί οι πεζοπόροι σε συγκεκριμένες περιοχές να μην
κυκλοφορούν σε ομάδες μικρότερες των τεσσάρων ατόμων. Στη λίμνη Louise
εγκαταστάθηκε ηλεκτροφόρος φράκτης γύρω από βασική εγκατάσταση όπως επίσης και
γύρω από την καλοκαιρινή εγκατάσταση Ski hill με αποτέλεσμα την μείωση
αλληλεπιδράσεων.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Συχνά χρησιμοποιούμενοι αγγλοσαξωνικοί όροι στη διαχείριση αλληλεπιδράσεων
αρκούδας-ανθρώπου
Anthropogenic food: Οποιαδήποτε πηγή τροφής η οποία προέρχεται από ανθρώπινη
δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά των απορριμμάτων,
ανθρώπινης τροφής, κατοικίδιων ζώων ή ζωικού κεφαλαίου, μελισσιών, τροφής άγριων
πτηνών, σιτηρών (αποθηκευμένων ή στο πεδίο), πτωμάτων σκοτωμένων από κυνηγούς,
υγειονομικών αποβλήτων, καλλιεργημένων φρούτων, ψαριών από ιχθυοκαλλιέργειες ή
τροφής για ψάρια.
Attack: Σκόπιμη επαφή από αρκούδα που έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό ανθρώπου. Οι
επιθέσεις αρκούδας αποτελούν ένα υποσύνολο περιστατικών.
Attractant:
Οτιδήποτε
έλκει
μία
αρκούδα
σε
μία
συγκεκριμένη
περιοχή,
συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών πηγών τροφής (π.χ. βατόμουρα, ή πτώματα
οπληφόρων), ανθρωπογενείς πηγές τροφής, ή ακόμη και αντικείμενα που θα θεωρούσαμε
μη βρώσιμα (π.χ. εργαστηριακά υλικά όπως έλαια κινητήρων, αντιψυκτικά, λιπάσματα,
υλικά κάλυψης καλωδίων). Υπό έναν ευρύτερο ορισμό της έννοιας attractant θα μπορούσε
να θεωρηθεί οτιδήποτε μπορεί η αρκούδα να θεωρήσει ενδιαφέρον.
Aversive conditioning (AC): Μία μορφή τροποποίησης της συμπεριφοράς μέσω του
ανασταλτικού αποτελέσματός της κατά την οποία ένας απωθητικός παράγοντας
εφαρμόζεται συστηματικά σε ένα ζώο καθώς αυτό εκδηλώνει μία συμπεριφορά με σκοπό να
μειωθεί ή συχνότητα ή η εκδήλωση της συμπεριφοράς. Στη διαχείριση αλληλεπιδράσεων με
αρκούδα, το AC είναι ένα διαρθρωμένο πρόγραμμα συστηματικής εφαρμογής ενός
απωθητικού παράγοντα (π.χ. χρήση συστημάτων παραγωγής ήχων, βλήματα, σκυλιά,
οχήματα) όταν μία αρκούδα προσεγγίζει ή έχει εισέλθει σε μία περιοχή ανθρώπινης
δραστηριότητας ακολουθούμενο από απομάκρυνση του απωθητικού παράγοντα όταν η
αρκούδα υποχωρήσει σε κατάλληλο ενδιαίτημα ή περιοχή. Βλέπε επίσης και hazing.
Backcountry: Περιοχές προσβάσιμες κυρίως μέσω πεζοπορίας ή τετρακίνητων οχημάτων,
quads, skidoos, αεροπλάνα ή πλοία.
Bear human conflict: Συμπεριλαμβάνει αλληλεπιδράσεις, συναντήσεις και επιθετικές
αλληλεπιδράσεις στις οποίες άνθρωποι αντιλαμβάνονται ή βιώνουν μία απειλή της ζωής ή
της περιουσίας τους.
Bear-resistant: Περιγράφει τη σύσταση ενός αντικειμένου ή ποιότητες που βοηθούν στην
αποτροπή αρκούδας από το να προσεγγίσει κάτι. Συνήθως υπαινίσσεται την ύπαρξη
κάποιου είδους δοχείου ή συσκευής που βοηθάει στην πρόληψη της πρόσβασης των
αρκούδων.
Bear-resistant container (BRC): Κάδοι που είναι ανθεκτικοί σε επιθέσεις από αρκούδα
αλλά όχι απαραίτητα πλήρως προστατευμένοι.
Classical conditioning: Μια μορφή συσχετισμένης μάθησης στην οποία το ερέθισμα
τροποποίησης (π.χ. η κρούσης ενός κουδουνιού) είναι επαναλαμβανόμενα συνδυαζόμενη
και προηγείται του εξαρτημένου ερεθίσματος (π.χ. οσμή τροφής) μέχρι το ερέθισμα
τροποποίησης να είναι από μόνο του επαρκές να εκμαιεύσει την επιθυμητή απόκριση (π.χ.
έκκριση σιέλου) ανεξάρτητα από την εκδήλωσης μιας συμπεριφοράς. Καλείται επίσης και
Pavlovian conditioning.
Conditioned Taste Aversion (CTA): Μία μορφή classical conditioning στην οποία ζώα
μαθαίνουν να συσχετίζουν τη γεύση ενός συγκεκριμένου φαγητού με μία ασθένεια που
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ακολουθεί (έως και 12 ώρες) μετά την κατανάλωσή της. Το CTA μπορεί να εγκαθιδρυθεί
και να είναι ανθεκτικό στην εξαφάνιση έστω και μετά από μία μόνο εφαρμογή.
Day-active: Διαχειριστικός όρος που αναφέρεται σε αρκούδες που πλησιάζουν ανθρώπους
ή περιοχές ανθρώπινης δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της ημέρας, ή άλλες περιόδους
συχνής εκδήλωσης ανθρώπινης δραστηριότητας.
Detection systems: Συστήματα ικανά για καταγραφή της παρουσίας μίας αρκούδας και
προειδοποίηση των ανθρώπων. Χρησιμοποιούνται για να προστατεύσουν την ασφάλεια των
ανθρώπων και να αποκλείσουν την ανάγκη ενόχλησης ή θανάτωσης μίας αρκούδας.
Deterrence: Η πράξη της αποτροπής μιας αρκούδας από την επίτευξη ενός στόχου τον
οποίο οι άνθρωποι δεν θέλουν να επιτύχει.
Diversionary feeding: Παροχή εναλλακτικών πηγών τροφής ώστε να εκτραπούν οι
αρκούδες μακριά από την πραγματική ή πιθανή τοποθεσία ή κατάστασης αλληλεπίδρασης.
Encounter: συνώνυμο με την αλληλεπίδραση.
Food-conditioning: Μία μορφή τροποποίησης της συμπεριφοράς κατά την οποία οι
αρκούδες μαθαίνουν να συσχετίζουν πηγές τροφής με ανθρώπους ή τις υποδομές τους.
Front-country: Περιοχές προσβάσιμες μέσω οχημάτων σε επίπεδους δρόμους (pavement
or chip seal).
Generalization: Ένα πιθανό αποτέλεσμα του operant conditioning στο οποίο τα ζώα δεν
πραγματοποιούν διακρίσεις μεταξύ των ποικίλων ερεθισμάτων. Παρόλο που είναι
ανεπιθύμητο σε πολλές περιπτώσεις χειρισμού ζώων, είναι η κατάσταση στην οποία
αποσκοπεί η μέθοδος του aversive conditioning σκοπό την εκπαίδευση των αρκούδων ώστε
να αποφεύγουν καταστάσεις αλληλεπίδρασης, ή τη χρησιμοποίηση του CTA για να
περιοριστεί ο εγκλιματισμός με συγκεκριμένα μέσα προσέλκυσης από ανθρώπους.
Habituation: Τύπος μάθησης κατά τον οποίο η αρκούδα δεν αντιδρά πλέον στην παρουσία
ενός ερεθίσματος.
Hard release: βλέπε On-site Release.
Hazing: Εφαρμογή απωθητικών παραγόντων (π.χ. συστήματα παραγωγής ήχου, βλήματα,
σκύλοι, οχήματα) σε αρκούδες οι οποίες πλησιάζουν ή έχουν πλησιάσει σε μία κατάσταση
αλληλεπίδρασης. Μπορεί να συνίσταται από ένα ή περισσότερα τέτοια γεγονότα, αλλά, σε
αντίθεση με το aversive conditioning, ο στόχος είναι να απομακρυνθεί η αρκούδα από την
άμεση κατάσταση αλληλεπίδρασης και όχι απαραίτητα συνεχόμενα εφαρμοζόμενα κάθε
φορά. Επιπρόσθετη εφαρμογή ούτε υπονοείται ούτε απαραίτητη.
Incident: Αλληλεπίδραση μεταξύ αρκούδας και ανθρώπου στην οποία η αρκούδα αντιδρά
επιθετικά. Τα περιστατικά με αρκούδα είναι υποσύνολο των αλληλεπιδράσεων αρκούδαςανθρώπου και καταλήγουν σε καταστάσεις που ξεκινούν από τραυματισμό.
Interaction: Κατάσταση στην οποία μία αρκούδα και ένας άνθρωπο είναι από κοινού
γνώστες της παρουσίας του άλλου. Οι αρκούδες ίσως αντιδράσουν με φαινομενική
αδιαφορία, εγκαταλείποντας την περιοχή, ή προσεγγίζοντας τον άνθρωπο. Συνώνυμο με το
encounter.
Intrinsic values: Σε σχέση με τα ενδιαιτήματα, αναφέρεται σε αυτούς τους παράγοντες
του οικοσυστήματος και τα μέρη από τα οποία αυτοί συνίστανται χαρακτηρίζονται από
αυταξία, συμπεριλαμβανομένων των: α) την βιολογική και γενετική τους ποικιλότητα και β)
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τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ακεραιότητα του οικοσυστήματος, τη
μορφή του, τη λειτουργία και την ελαστικότητά του.
Less-lethal: Ένας τύπος αποτροπής, κυρίως χρησιμοποιούμενος υπό την έννοια
πυροδότησης βλημάτων από πυροβόλο όπλο, το οποίο αν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα δε θα
τραυματίσει ούτε θα θανατώσει το ζώο, αλλά υπάρχει πιθανότητα θανάτου ή τραυματισμού
αν δε γίνει κατάλληλη χρήση του.
Lethal projectile: Πυρομαχικά πυροβόλων όπλων αποτελούμενα από ένα μεταλλικό
βλήμα με σκοπό την πρόκληση θανάτου.
Mauling: Μία επίθεση που οδηγεί
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

σε

θάνατο

ή

τραυματισμούς

που

χρήζουν

Night-active: Διαχειριστικός όρος που αναφέρεται σε αρκούδες που είναι επιφυλακτικές
απέναντι σε ανθρώπους και δεν πλησιάζουν περιοχές ανθρώπινης δραστηριότητας ή
εγκαταστάσεις μέχρι να έρθει το βράδυ (ή περίοδοι μειωμένης ανθρώπινης δραστηριότητας
σε νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη με σχεδόν συνεχές φως ημέρας).
Non-lethal: Ένας τύπος αποτροπής (π.χ. σπρέι πιπεριού ή συνεχείς ήχοι όπως κόρνες)
που δε θα τραυματίσουν ή θανατώσουν μία αρκούδα ακόμα και αν χρησιμοποιηθούν με
ακατάλληλο τρόπο.
On-site release (OSR) or hard release: Παγίδευση και απελευθέρωση μίας αρκούδας
που υπόκειται διαχειριστικών μέτρων στην ίδια περιοχή ή πολύ κοντά στο σημείο
παγίδευσης, συνήθως με σκόπιμη ενόχληση συσχετιζόμενη με την απελευθέρωση. Συχνά,
αλλά όχι απαραίτητα κάθε φορά, συμπεριλαμβάνει ακινητοποίηση και σήμανση του ατόμου.
Operant conditioning: Ένας τύπος μάθησης στον οποίο η συμπεριφορά ενός ζώου είναι
επηρεασμένη από συνέπειες εκδηλώσεων συμπεριφοράς είτε μέσω θετικής ενίσχυσης είτε
μέσω τιμωρίας (aversive conditioning). Η θετική ενίσχυση αυξάνει την πιθανότητα
εκδήλωσης της συμπεριφοράς ή την βελτιώνει. Η τιμωρία μειώνει την πιθανότητα
εκδήλωσης της συγκεκριμένης συμπεριφοράς.
Overt reaction distance (ORD): Αντικαταστάτες όρων όπως ατομική απόσταση ή
προσωπικός χώρος. Το ORD αναφέρεται σε αποστάσεις στις οποίες μία αρκούδα αντιδρά
απροκάλυπτα σε στην παρουσία μίας άλλης αρκούδας ή ανθρώπου. Μία αρκούδα μπορεί να
αντιδράσει εσωτερικά πριν να αντιδράσει με τρόπο που είναι δυνατόν να παρατηρηθεί από
ανθρώπους.
Problem bear: Μία αρκούδα που απαιτεί εφαρμογή διαχειριστικών δράσεων ή δαπάνη
ανθρωπίνων και/ή οικονομικών πόρων. Ο όρος αυτός καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, από
αρκούδες που απαιτούν περιοδική ραδιοπαρακολούθηση επειδή βρίσκονται κοντά σε
ανθρώπινες υποδομές, έως και αρκούδες που απαιτούν έντονες πρακτικές ενόχλησης.
Relocation: Σύλληψη και απελευθέρωση μιας αρκούδας σε μία απόσταση εντός του
εύρους του ενδιαιτήματός της, εφόσον αυτό είναι γνωστό, ή σε μία απόσταση που
ανταποκρίνεται σε συνήθη μεγέθη εξάπλωσης των αρκούδων στην περιοχή (βλέπε επίσης
translocation). Συχνά, αλλά όχι πάντα, η πρόθεση είναι η μετακίνηση του ζώου από το
σημείο εκδήλωσης της αλληλεπίδρασης.
Repellent: Τύπος μέσου αποτροπής, κυρίως σπρέι καψαϊκίνης.
Sighting: Περίπτωση στην οποία ένας άνθρωπος βλέπει μία αρκούδα, αλλά η αρκούδα
αγνοεί προφανώς την παρουσία του ατόμου.
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Translocation: Σύλληψη και απελευθέρωση μιας αρκούδας σε μία απόσταση έξω από το
εύρος των φυσιολογικών ορίων του ενδιαιτήματός της, ή αλλιώς πέρα από τα συνήθη
μεγέθη εξάπλωσης των αρκούδων στην περιοχή. Η πρόθεση της πράξης αυτής είναι να
αναγκαστεί η αρκούδα να εγκαθιδρύσει ένα νέο ενδιαίτημα, απομακρυσμένο από το σημείο
εκδήλωσης της αλληλεπίδρασης. (βλέπε επίσης translocation).

101

