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Λίγα λόγια
για την αρκούδα
στην Ελλάδα
Η γεωγραφική κατανομή της αρκούδας στη
χώρα μας καλύπτει μεγάλο μέρος της οροσειράς της Πίνδου καθώς και την οροσειρά
της Ροδόπης, σε μία συνολική έκταση περίπου
13.500 χλμ2, ενώ ο συνολικός πληθυσμός της
αρκούδας στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 270350 άτομα κατ’ελάχιστο. Το μεγαλύτερο τμήμα
του πληθυσμού βρίσκεται στην Πίνδο, ενώ στο
ορεινό σύμπλεγμα της Ροδόπης υπολογίζεται
σε 30-40 άτομα κατ’ ελάχιστο. Οι δύο αυτοί
πληθυσμοί, οι οποίοι δεν επικοινωνούν γεωγραφικά μεταξύ τους, αποτελούν το νοτιότερο
πληθυσμό αρκούδας στην ευρωπαϊκή ήπειρο.
Την τελευταία δεκαπενταετία 1995-2010
παρατηρούνται συστηματικά περιπτώσεις
επανεμφάνισης (ή επαναποίκησης) της αρκούδας σε περιοχές όπου είχε εξαφανιστεί εδώ
και δεκαετίες και ειδικά στον ορεινό άξονα της
Νότιας Πίνδου αλλά και σε άλλους ορεινούς
όγκους όπως: Βόρας, Πάϊκο, Βέρμιο, Ανατολικά
Χάσια, Κάτω Όλυμπος. Για ένα μεγάλο θηλαστικό όπως η αρκούδα, η επαναποίκηση περιοχών, θεωρείται φαινόμενο απόλυτα φυσιολογικό που εξελίσσεται αργά.

Η αρκούδα είναι ζώο παμφάγο, με κατά 85% περίπου
προτίμηση στις τροφές φυτικής προέλευσης και ένα
περίπου 15% ζωικής. Έχει ανάγκη από μεγάλες ποσότητες τροφής για να συντηρήσει τον σωματικό της
όγκο και τη δύναμή της.

Αγροτική Οικονομία &
άγρια ζωή: Άμβλυνση
της σύγκρουσης
1. ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΡΚΟΥΔΑ
Η αρκούδα αναζητά μεγάλο μέρος της τροφής
της ανάμεσα στα χωριά και τα χωράφια των
ανθρώπων. Μελίσσια, σιτάρια και καλαμπόκια,
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του διαιτολογίου της. Είναι λοιπόν σχεδόν αναπόφευκτο
όπου άνθρωποι και μεγάλα σαρκοφάγα ζώα
μοιράζονται τον ίδιο χώρο να υπάρχουν ζημιές
σε οικόσιτα ζώα, μελίσσια και καλλιέργειες, και
φυσικά συγκρούσεις τις οποίες αν δεν αντιμετωπίσουμε θα οδηγήσουν στην εξόντωση του
μεγαλόσωμου θηλαστικού.

Α) Ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο
Οι κυριότερες αιτίες για τις ζημιές αυτές είναι:
•

Η απουσία του βοσκού από το κοπάδι.

•

Η απουσία ή ακαταλληλότητα σκύλων φύλαξης του
κοπαδιού.

•

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

•

Η ακατάλληλη περίφραξη των μελισσοκομικών μονάδων.

Β) Ζημιές στη φυτική παραγωγή
Οι κύριες αιτίες για τις ζημιές αυτές είναι:
•

Η έλλειψη κατάλληλης περίφραξης γύρω από τις
καλλιέργειες.

•

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

•

Η σταδιακή μείωση άγριων οπωροφόρων δένδρων στην 		
ύπαιθρο.

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

Συνήθως άλλα ζώα θα πάρουν τη θέση των σκοτωμέ-		
νων, προκαλώντας ζημιές εκ νέου.

•

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

•

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

2. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Οι έλληνες κτηνοτρόφοι και αγρότες δεν πρέπει να υφίστανται μόνοι τους το κόστος από τις
ζημιές που προκαλούν τα μεγάλα σαρκοφάγα. Η
επιβίωση της άγριας ζωής δεν μπορεί να γίνεται
εις βάρος του ήδη επιβαρυμένου αγροτικού εισοδήματος. Μόνο μια αποτελεσματική και δίκαιη
πολιτική κρατικών αποζημιώσεων θα μπορούσε να εξασφαλίσει την κατανομή του κόστους
αυτού σε όλη την κοινωνία και όχι μόνο στους
κτηνοτρόφους.

Α) ΕΛΓΑ
Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Αποζημιώσεων (ΕΛΓΑ) είναι
σήμερα υπεύθυνος για την καταβολή χρηματικών αποζημιώσεων
σε ασφαλισμένους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους
που έχουν υποστεί ζημιές από σαρκοφάγα ζώα, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προκαλεί η αρκούδα. Οι αποζημιώσεις δεν
αποτρέπουν τις επιθέσεις, αλλά συνεισφέρουν στο χαμένο εισόδημα, καθιστώντας τις ζημιές πιο αποδεκτές.

Β) Αποζημιώσεις από ζημιές που προκαλεί
η αρκούδα
Συστηματικές παρεμβάσεις Περιβαλλοντικών Οργανώσεων τα
τελευταία χρόνια (1995-2008) οδήγησαν σε σημαντικές βελτιώσεις στους κανονισμούς ασφάλισης του ζωικού κεφαλαίου, προς
όφελος ειδών της άγριας πανίδας.
Από τον Σεπτέμβριο του 1996, μετά από σχετικές προτάσεις
Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, ο ΕΛΓΑ κάλυψε ασφαλιστικά
αρκετές ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο καθώς και ζημιές από την
αρκούδα στη φυτική παραγωγή και σε μελισσοκομικές κυψέλες,
για τις οποίες δεν υπήρχε ασφαλιστική κάλυψη μέχρι τότε. Από
το Σεπτέμβριο του 2008, έγιναν δεκτές και άλλες προτάσεις, οι
οποίες βελτίωσαν περαιτέρω τους κανονισμούς ασφάλισης του
ΕΛΓΑ. Συγκεκριμένα: (1) Η καταβαλλόμενη αποζημίωση για κατασπαράξεις κτηνοτροφικών ζώων αυξήθηκε στο 100% από 80%
που ήταν και (2) έγινε υποχρεωτική η εκτίμηση και η καταβολή
αποζημίωσης (υπό όρους) ακόμα και στην περίπτωση απώλειας
ενός αιγοπροβάτου και όχι μόνο σε περιπτώσεις κατασπάραξης
περισσότερων των τριών αιγοπροβάτων, όπως ίσχυε μέχρι τότε.
Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατες εξελίξεις, αλλάζει και η
διαδικασία υπολογισμού και καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς (θα γίνεται με βάση τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής),
ενώ, για οικονομικούς κυρίως λόγους, ο ΕΛΓΑ επανεξετάζει
τους κανονισμούς ασφάλισης, εισάγοντας δυσμενέστερες
ρυθμίσεις, που βρίσκουν αντίθετες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Συγκεκριμένα:
•

•

Οι ζημιές από αρκούδα και άλλα άγρια ζώα θα καλύπτονται 		
σε ποσοστό 90% και όχι 100% της αξίας των απωλειών.
Επίσκεψη εκτιμητή ΕΛΓΑ και καταβολή αποζημίωσης θα
γίνεται στο εξής μόνο στην περίπτωση απώλειας ζώου ή 		
ζώων των οποίων η συνολική αξία ξεπερνά τα 200 ευρώ.

Οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις υποστηρίζουν ότι για περιβαλλοντικούς, αλλά και κοινωνικούς λόγους, πρέπει να διατηρηθούν οι εξαιρέσεις από τον γενικό ασφαλιστικό κανόνα και
να ισχύει ειδικό καθεστώς ασφάλισης για ζημιές από την άγρια
πανίδα.

Γ) Η διαδικασία για αποζημίωση των
κτηνοτρόφων/αγροτών/μελισσοκόμων
είναι η παρακάτω (Αναγγελία ζημιάς):
•

Η ζημιά πρέπει να δηλωθεί στον τοπικό εκπρόσωπο του
ΕΛΓΑ μέσα σε 24-48 ώρες, ανάλογα με την τοποθεσία και
την εποχή.

•

Ο παραγωγός πρέπει να καταβάλει τέλος εκτίμησης στον ΕΛΓΑ
για κάθε ζώο που δηλώνει, ώστε να αποφεύγονται οι
ψευδείς δηλώσεις.

•

Ο εμπειρογνώμονας του ΕΛΓΑ οφείλει να επισκεφθεί την
περιοχή της ζημιάς μέσα σε 24-48 ώρες από τη δήλωσή της.

•

Τα νεκρά ζώα και τα κατεστραμμένα μελίσσια ή φυτά
πρέπει να μπορούν να ελεγχθούν από τον εμπειρογνώμονα του ΕΛΓΑ στο σημείο της επίθεσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Είναι κρίσιμο να επισημανθεί ότι αν ο παραγωγός δεν καταβάλλει την
ασφαλιστική εισφορά δεν μπορεί να πάρει ασφαλιστική ενημερότητα ούτε
μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ. Από φέτος άλλαξε ο τρόπος ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής και θα πρέπει να υποβάλλεται
αίτηση Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΕΛΓΑ
στη ζώνη εξάπλωσης της αρκούδας
ΥΠΟΚ/ΜΑ

ΕΔΡΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Αλεξ/ πολης

Λ. Δημοκρατίας 1

25510-21818
6937003060

Καβάλας

Π. Μελά 8, Β’Πάροδος
65403

2510621900
6937003064

Λάρισας

Ηρώων Πολυτεχνείου
211, 41002

2410231300
6937003076

Κοζάνης

Κ. Καραμανλή 4, 50100

2461054080
6937003070

Ιωαννίνων

Εθν. Αντιστάσεως
8,45500

2651064730
6937003077

3. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Για τη συνύπαρξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με τα μεγάλα σαρκοφάγα, είναι απαραίτητο
οι άνθρωποι να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα
προστασίας για τη διαφύλαξη της περιουσίας
τους. Τα προληπτικά μέτρα έχουν ως σκοπό τη
μείωση και την αποφυγή των ζημιών στο ζωικό
και φυτικό κεφάλαιο. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη ανεκτικότητα και σε μειωμένες συγκρούσεις
με τα μεγάλα σαρκοφάγα και τελικά σε πιθανή
συνύπαρξη.

Α. Σκύλοι φύλαξης κοπαδιών
Ο Ελληνικός Ποιμενικός σκύλος χρησιμοποιείται με μεγάλη
επιτυχία για τη φύλαξη των κοπαδιών εδώ και χιλιάδες χρόνια.
Έχοντας εξελιχθεί παράλληλα με τους παραδοσιακούς τρόπους
κτηνοτροφίας και το ελληνικό φυσικό περιβάλλον, έχει αποκτήσει
όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που τον κάνουν έναν αποτελεσματικό φύλακα.
Οι βασικές προϋποθέσεις για τη σωστή φύλαξη του κοπαδιού
είναι:
•

Η απόκτηση ατόμων της φυλής με καλά χαρακτηριστικά 		
και ο επαρκής αριθμός τους.

•

Η σωστή εκπαίδευση από τον κτηνοτρόφο και τα άλλα 		
σκυλιά του κοπαδιού.

•

Η κατάλληλη διατροφή του σκύλου. Ένα πεινασμένο και 		
αδύναμο ζώο δε μπορεί να φυλάξει καλά.

•

Η σωστή κτηνιατρική περίθαλψη εγγυάται υγιή και
δραστήρια σκυλιά.

•

Η διατήρηση της φυλετικής καθαρότητας των σκύλων με 		
την αποφυγή ζευγαρώματος με ακατάλληλα άτομα.

Β. Ηλεκτροφόρες Περιφράξεις
Οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικές στην προστασία ζώων, καλλιεργειών και μελισσιών.
Τα πλεονεκτήματά τους συνοψίζονται παρακάτω:
•

Μικρή σχετικά επένδυση. Εφάπαξ έξοδο.

•

Ελάχιστο κόστος συντήρησης.

•

Δυνατότητα μετακίνησης και επανατοποθέτησης.

•

Ενεργειακά αυτόνομες, χωρίς εξωτερική πηγή ηλεκτρικού 		
ρεύματος.

•

100% αποτελεσματικές αν τηρούνται οι προδιαγραφές
εγκατάστασης και συντήρησης.

•

Εντελώς ακίνδυνες για τον άνθρωπο και τα ζώα.

Στην Ελλάδα, η παραδοσιακή φυλή σκύλων φύλαξης
κοπαδιών είναι ο ελληνικός ποιμενικός. Η μορφολογία και τα χαρακτηριστικά του έχουν προσαρμοστεί
άριστα στο ρόλο και το περιβάλλον της εργασίας τους.
Το ύψος τους κυμαίνεται από 60 έως 76 εκ. και το
βάρος τους από 40 έως 55 κιλά, ενώ δεν είναι σπάνια
και ακόμα μεγαλύτερα ζώα. Το χρώμα του μπορεί να
είναι μαύρο, άσπρο, καφέ, με ρίγες ή πολύχρωμο.

Σημαντικές πληροφορίες αποτελεσματικής
χρήσης των ηλεκτροφόρων περιφράξεων
Αποφύγετε τις μεγάλες αποστάσεις μεταξύ του χαμηλότερου σύρματος και του εδάφους. Ελέγχετε τακτικά τη φόρτιση της μπαταρίας καθώς και την ισχύ του παλμού του φράχτη. Σταθεροποιήστε
την περίφραξη βάζοντας στις γωνίες πασσάλους με σύστημα
αγκύρωσης. Ηλεκτροδοτήστε και την είσοδο της περίφραξης και
σιγουρευτείτε ότι μένει κλειστή. Κόψτε τη βλάστηση κάτω και
γύρω από την περίφραξη έτσι ώστε να μην ακουμπάνε κλαδιά και
χόρτα στα σύρματα δημιουργώντας βραχυκύκλωμα.

Ενδεικτική λίστα εταιρειών οι οποίες πουλάνε
ηλεκτροφόρες περιφράξεις.
Συλαίος
Ευστράτιος

Γιαννιτσών 103,
Θεσσαλονίκη

2310-537707

Γούναρης
Χρήστος

Μ. Αλεξάνδρου 20,
53100 Φλώρινα

23850-22241

Νικολαϊδης Νίκος

Κροκίου 7α, 38500
Παλαιά, Βόλος

24210-34385

ΗΛ.ΠΡΑ Α.Ε.

Βιομηχανική Περιοχή
Θέρμης, 57001,
Θεσσαλονίκη

2310-464021

Κτηνιατρικός Κύκλος
Εμπορική Α.Ε

Βιζυηνού 11, 15344,
Γέρακας Αττικής

210-6611650

Κωνσταντίνου
Χαράλαμπος

Καραϊσκάκη 86,
Τρίκαλα

24310-71940

Το μέσο κόστος μίας ηλεκτροφόρας
περίφραξης κυμαίνεται μεταξύ 350 & 1000€.
Η τιμή εξαρτάται από τα εξαρτήματα
της περίφραξης που θα διαλέξουμε
(ηλεκτροδότης, ηλιακός συλλέκτης)
και τον προμηθευτή και λιγότερο από το μήκος της.

4. ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚEΣ
ΕΝΙΣΧYΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡIΟΔΟ
2007-2013
Τα Γεωργο-περιβαλλοντικά Μέτρα υποστηρίζουν μεθόδους αγροτικής ανάπτυξης οι οποίες προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των φυσικών περιοχών.

Α) Παραγωγικές δράσεις για την προώθηση
γεωργικών πρακτικών που αφορούν στην
προστασία της άγριας ζωής:
Ενισχύσεις σε καλλιέργειες (σιτηρά, καλαμπόκι, οπωροφόρα),
μέρος της σοδειάς των οποίων μπορεί να αποτελέσει τροφική
πηγή για απειλούμενα είδη άγριας πανίδας (αρκούδα, τσακάλι, άγρια ορνιθοπανίδα).
Επιλέξιμες είναι οι γεωργικές εκτάσεις που καλλιεργού-		
νται με καλαμπόκι, ηλίανθο, αμπέλια, δενδρώδεις καλλιέργειες (όπως αχλάδια, μήλα, κεράσια, κορόμηλα, δα-		
μάσκηνα, φουντούκια, καρύδια, κάστανα), κηπευτικά,
σιτηρά και μηδική.
Η Δράση «Ενισχύσεις σε καλλιέργειες» συμπεριλαμβάνεται στην
Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία έχει ήδη υπογραφεί.
Βρισκόμαστε σε αναμονή ενεργοποίησής της.

Β) Μη-Παραγωγικές δράσεις για την
προώθηση γεωργικών πρακτικών που
αφορούν στην προστασία της άγριας ζωής:
Επιχορήγηση προμήθειας Ηλεκτροφόρων Περιφράξεων
για την προστασία του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου.
Καλύπτει την οργανωμένη μελισσοκομία
(κατά προτεραιότητα) και την κτηνοτροφία που ασκείται στις 		
περιοχές παρέμβασης
Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιδότησης
κεφαλαίου (βάσει παραστατικών) και το ύψος της μπορεί
να φθάσει στο 80% των επιλέξιμων δαπανών ανά
κτηνοτροφική μονάδα ή μελισσοκομική μονάδα
100 κυψελών.

Προϋποθέσεις ένταξης δικαιούχων:
•

Δεν έχουν ενισχυθεί για την ίδια δράση από άλλο
πρόγραμμα.

•

Υποβάλλουν αρμοδίως αίτηση με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.

•

Αναλαμβάνουν την υποχρέωση τουλάχιστον για μια 5ετία

•

Να χρησιμοποιούν την ηλεκτροφόρο περίφραξη στον
τόπο μετακίνησης τους.

•

Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους,
που πραγματοποιούν Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα.

•

Οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ.

Η Δράση «Επιχορήγηση προμήθειας ηλεκτροφόρας περίφραξης»
συμπεριλαμβάνεται στην προς υπογραφή Κοινή Υπουργική
Απόφαση.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ (www.elga.gr) ή την ιστοσελίδα της
ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ (www.callisto.gr)

www.callisto.gr

Αρκούδα & Άνθρωπος
Το πρόγραμμα Life Arctos/Kastoria
Το πρόγραμμα με τίτλο: «Βελτίωση των προϋποθέσεων
συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Ν. Καστοριάς,
Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών», υλοποιείται στο ν. Καστοριάς , με έμφαση στις περιοχές μόνιμης
ή εποχιακής παρουσίας της αρκούδας. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από την 1η Οκτωβρίου 2010
έως την 30ή Ιουνίου 2014.
Το έργο θα υλοποιήσει σειρά δράσεων και θα εφαρμόσει συγκεκριμένα μέτρα που θα αποσκοπούν κυρίως
στα εξής:
•

Περιορισμός – εξάλειψη του φαινομένου τροχαίων ατυχημάτων με θύματα αρκούδες στο
οδικό δίκτυο του Ν. Καστοριάς και, φυσικά,
αύξηση της οδικής ασφάλειας για τους οδηγούς.

•

Αντιμετώπιση των περιστατικών προσέγγι σης
αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές.

•

Διάδοση εφαρμογής μέτρων πρόληψης ζημιών στην αγροτική οικονομία από αρκούδες
και βελτίωση των όρων συνύπαξης του ανθρώπου με την άγρια ζωή στο Νομό
Καστοριάς.

•

Βελτίωση του επιπέδου ενημέρωσης –
ευαισθητοποίησης του κοινού στα παραπάνω
θέματα.

Φωτογραφίες: Armin Riegler, Κωνσταντίνος Γώδης, Γιώργος Μερτζάνης, Αλέξης Γιαννακόπουλος, Θάνος Τράγος, Γιώργος Ηλιόπουλος

Εφικτή Συνύπαρξη

ΚΑΛΛΙΣΤΩ
Μητροπόλεως 123 , Τ.Κ.: 546 21 , Θεσσαλονίκη , Τηλ: 2310252530 , Fax: 2310272190 , info@callisto.gr, www.callisto.gr
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