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1. Σςακάλι  

 

Σο τςακάλι (Canis aureus) κεωρείται ςιμερα το ςπανιότερο είδοσ τθσ 

οικογζνειασ των Κυνοειδϊν ςτθν Ελλάδα και μζχρι το 1980 ιταν επικθρυγμζνο 

(επιβλαβζσ) είδοσ για τουσ κτθνοτρόφουσ. Σο είδοσ κυνθγικθκε ζντονα και τθν 

περίοδο 1974 – 1980 ςε όλθ τθ χϊρα ςκοτϊκθκαν 7.077 άτομα, ςφμφωνα με 

επίςθμα ςτοιχεία (Giannatos - WWF Greece 2004). 

Ο πλθκυςμόσ του τςακαλιοφ αποτελείται από κοινωνικζσ ομάδεσ – αγζλεσ με 

κάκε αγζλθ να αποτελείται ςυνικωσ από 3 ζωσ 5 άτομα. Θ κάκε αγζλθ 

υπεραςπίηεται ςυγκεκριμζνθ χωροκράτεια, θ οποία εξαρτάται από τθν 

καταλλθλότθτα του ενδιαιτιματοσ όςον αφορά τισ ανάγκεσ του είδουσ για 

ομοιόςταςθ και αναπαραγωγι. τθν Ελλάδα οι χωροκράτειεσ  που ζχουν 

καταγραφεί  για το τςακάλι είναι 2,2 -15 km2 (Giannatos & Legakis 2005). 

Κατά τθ περίοδο 2000-2001, όπου υλοποιικθκε θ απογραφι τθσ WWF Ελλάσ 

(Giannatos - WWF Greece 2004) ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ των τςακαλιϊν ςτθν 

Ελλάδα (ελάχιςτθ εκτίμθςθ) ανζρχεται ςε 1.000 περίπου ηϊα κατανεμθμζνα ςε 150-

170 αγζλεσ. Θ χωρικι επικράτεια του τςακαλιοφ ςτθν Ελλάδα εμφανίηεται 

αςυνεχισ, κατακερματιςμζνθ ςε τουλάχιςτον 7 υπο-περιοχζσ (εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1: Εξάπλωςθ του τςακαλιοφ ςτθν Ελλάδα (Giannatos - WWF Greece 2004) 
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υγκεκριμζνα ςτο νομό Χαλκιδικισ εντοπίςτθκαν τρεισ διακριτζσ περιοχζσ 

παρουςίασ τςακαλιϊν: ςτο Παλιοφρι, ςτθ ικωνία και ςτθν Ανατολικι Χαλκιδικι.  

Καταγράφθκαν 26 ςυνολικά αγζλεσ εκ των οποίων οι 6 ςτθν Ανατολικι Χαλκιδικι. 

το νομό Χαλκιδικισ πραγματοποιικθκε δεφτερθ καταγραφι του πλθκυςμοφ 

κατά τθν περίοδο 2008-2009 (Μίγκλθ & Γαλθνόσ 2010, εικόνα 2). Καταγράφθκαν 

ςυνολικά 14 αγζλεσ εκ των οποίων οι 5 ςτθν Ανατολικι Χαλκιδικι (εκτόσ 

Χερςονιςου του Άκω). 

 

Εικόνα 2: Εξάπλωςθ πλθκυςμοφ τςακαλιοφ ςτο Νομό Χαλκιδικισ 2008-2009 (Μίγκλθ και 

Γαλθνόσ 2010). 

 

 φμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ καταγραφισ 2008-2009, θ εξάπλωςθ φαίνεται 

διαφοροποιθμζνθ ςε ςχζςθ με αυτιν του 2000-2001, κακϊσ πλζον είναι ενιαία και 

περιλαμβάνει τθν Ιεριςςό και το τρατϊνι, περιοχζσ που από παλιά φιλοξενοφςαν 

τςακάλια (εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3: φγκριςθ ςτθν εξάπλωςθ τςακαλιοφ ςτο Νομό Χαλκιδικισ, ζτθ 2000-2001 και 2008-2009 

(Μίγκλθ & Γαλθνόσ 2010). 
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τθ Χερςόνθςο του Άκω, παρόλο που δεν ζχει γίνει ακριβισ καταγραφι του 

πλθκυςμοφ, ςυγκεντρϊκθκαν πολλζσ πλθροφορίεσ που επιβεβαιϊνουν τθν 

παρουςία  πικανότατα πάνω από 100 ατόμων τςακαλιοφ ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ 

χερςονιςου (Μίγκλθ & Γαλθνόσ 2010). Ο πλθκυςμόσ αυτόσ επικοινωνεί με αυτόν 

τθσ Ανατολικισ Χαλκιδικισ, κακιςτϊντασ τον ίςωσ, τον μοναδικό ενιαίο πλθκυςμό 

τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Χαλκιδικισ.  Ζτςι, μολονότι παρατθρείται ςυρρίκνωςθ 

του πλθκυςμοφ του τςακαλιοφ ςτισ πιο απομονωμζνεσ περιοχζσ του Παλιουριοφ 

και ικωνίασ,  άτομα από τθν ενιαία περιοχι τθσ Ανατολικισ Χαλκιδικισ και τθσ 

χερςονιςου του Άκωσ, πολφ πικανό να ζχουν τθ δυνατότθτα να μεταναςτεφςουν 

προσ τισ υπόλοιπεσ περιοχζσ τθσ Χαλκιδικισ, ακυρϊνοντασ τθ γενετικι απομόνωςθ 

τουσ. 

τθν Ελλάδα το τςακάλι κεωρείται κινδυνεφον είδοσ ςφμφωνα με το Κόκκινο 

Βιβλίο των Απειλοφμενων Ειδϊν Ηϊων τθσ Ελλάδασ (Γιαννάτοσ 2009). Από τθν 

ελλθνικι νομοκεςία δεν κεωρείται προςτατευόμενο είδοσ ενϊ δεν εξαςφαλίηεται 

κάποιο κακεςτϊσ προςταςίασ του από τθν ΕΕ, εφόςον δεν είναι είδοσ προςταςίασ 

κατά προτεραιότθτα (Παράρτθμα V, Οδθγία 92/43/ΕΟΚ). 

 

2. Λύκοσ  

 

Ο λφκοσ (Canis lupus) κατανζμεται ςε μεγάλο τμιμα τθσ θπειρωτικισ Ελλάδασ 

και είναι παρϊν ςε 29 νομοφσ τθσ χϊρασ. Δεν υφίςτανται γεωγραφικά ξεχωριςτοί 

υπο-πλθκυςμοί και θ κατανομι του είδουσ φαίνεται να είναι ςυνεχισ (Θλιόπουλοσ 

1999). τθν εικόνα 4 παρουςιάηεται θ κατανομι του είδουσ (1998-1999), όπωσ 

προζκυψε από τα αποτελζςματα καταγραφισ του πλθκυςμοφ του ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ LIFE «Λφκοσ», (Θλιόπουλοσ 1999 - Αρκτοφροσ, DG Env, ΤΠ.ΓΕ, 1998-

2001).  

Θ ζκταςθ τθσ κατανομισ του είδουσ είναι περίπου 40.000 τετ. χιλιόμετρα ενϊ θ 

ελάχιςτθ πλθκυςμιακι εκτίμθςθ για το ςφνολο του Ελλθνικοφ πλθκυςμοφ 

αναφζρεται ςε 500-700 άτομα (Θλιόπουλοσ 1999). Ο πλθκυςμόσ αποτελείται από 

μικρζσ ςε αρικμό ατόμων, κοινωνικζσ ομάδεσ (αγζλεσ) με μζςο μζγεκοσ ςτθν αρχι 

τθσ άνοιξθσ ίςο με 3-4 άτομα/ αγζλθ (Θλιόπουλοσ 1999, 2005).  
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Μια ςθμαντικι απειλι για το είδοσ είναι θ κατάτμθςθ των βιοτόπων του από τθ 

καταςκευι μεγάλων τεχνικϊν ζργων, όπωσ οι αυτοκινθτόδρομοι ταχείασ 

κυκλοφορίασ. Γραμμικά ζργα υποδομϊν όπωσ οι αυτοκινθτόδρομοι προκαλοφν 

κατάτμθςθ προγενζςτερων ομοιογενϊν τμθμάτων βιοτόπου ςε μικρότερα. Ηωικά 

είδθ που παρουςιάηουν ευρεία κατανομι είναι ιδιαίτερα ευάλωτα ςτα φαινόμενα 

τθσ κατάτμθςθσ των βιοτόπων τουσ που προκαλοφνται από τουσ 

αυτοκινθτόδρομουσ. Ο λφκοσ, ζχει μεγάλεσ επικράτειεσ με αποτζλεςμα να είναι 

αναγκαίο άτομα των ειδϊν αυτϊν να διαςχίηουν ςυχνά τουσ αυτοκινθτόδρομουσ 

(Θλιόπουλοσ - Καλλιςτϊ 2008). 

Ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ τθσ Χαλκιδικισ, θ υπάρχουςα Εγνατία Οδόσ ςτο 

βόρειο τμιμα τθσ χερςονιςου τζμνει τθν κατανομι του είδουσ αποτελϊντασ, 

ενδεχομζνωσ, ζνα ςθμαντικό παράγοντα μείωςθσ των ρυκμϊν διαςποράσ ατόμων 

του είδουσ, αφοφ ο αυτοκινθτόδρομοσ είναι περιφραγμζνοσ.  

 

 

Εικόνα 4: Κατανομι του λφκου (Canis lupus) ςτθν Ελλάδα (Θλιόπουλοσ 1999). 

 

Όςον αφορά τθ νομοκεςία, θ Ελλάδα ζχει επικυρϊςει με το νόμο 1335/83 τθν 

Ευρωπαϊκι φμβαςθ τθσ Βζρνθσ για τθ διατιρθςθ τθσ άγριασ ηωισ και του φυςικοφ 
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περιβάλλοντοσ τθσ Ευρϊπθσ (19.9.1979), θ οποία περιλαμβάνει το λφκο ςτο ςχετικό 

πίνακα (παράρτθμα ΙΙ) των αυςτθρά προςτατευόμενων ειδϊν. Θ φμβαςθ 

υποχρεϊνει τα ςυμβαλλόμενα μζρθ: να λάβουν τα κατάλλθλα νομοκετικά και 

κανονιςτικά  μζτρα για τθν προςταςία των οικοτόπων του είδουσ και να 

απαγορζψουν τθν εκ προκζςεωσ βλάβθ ι καταςτροφι των περιοχϊν 

αναπαραγωγισ τουσ.  

φμφωνα επίςθσ με τθν οδθγία 92/43 τθσ Ε.Ε. για τθ διατιρθςθ των φυςικϊν 

οικοτόπων και τθσ άγριασ πανίδασ και χλωρίδασ ο λφκοσ κεωρείται  ωσ απόλυτα 

προςτατευόμενο είδοσ (παράρτθμα IV) ενϊ απαιτείται θ διατιρθςθ των βιοτόπων 

του (παράρτθμα ΙΙ) ςτθν περιοχι τθσ κατανομισ του, νότια του 39ο παράλλθλου 

ενϊ για πάνω από αυτόν (βορειότεροι πλθκυςμοί) το  κακεςτϊσ προςταςίασ του 

είδουσ είναι ελαςτικότερο. 

φμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλοφμενων Ειδϊν Ηϊων τθσ Ελλάδασ ο 

λφκοσ κεωρείται τρωτό είδοσ. 

 

 

3. Αξιολόγηςη τησ ΜΠΕ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΤΟ Α.Ε. 

 

Κάνοντασ μια αναςκόπθςθ ςτθ Μελζτθ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων των 

Μεταλλευτικϊν – Μεταλλουργικϊν Εγκαταςτάςεων τθσ Εταιρείασ Ελλθνικόσ Χρυςόσ 

ςτθ Χαλκιδικι εντοπίςαμε ελλείψεισ ςτθ βιβλιογραφία για τα κυνοειδι είδθ τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ μελζτθσ.  Οι ελλείψεισ αυτζσ αφοροφν ςε βιβλιογραφία που 

αφορά ςτθν πλθκυςμιακι κατάςταςθ και κατανομι των ειδϊν αυτϊν ςτθν περιοχι. 

Από τθ ΜΠΕ βαρφτθτα δόκθκε κυρίωσ ςτο νομοκετικό κακεςτϊσ προςταςίασ των 

ειδϊν αυτϊν, το οποίο κεωρείται ανεπαρκζσ. 

Κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν πεδίου τθσ ΜΠΕ δεν πραγματοποιικθκε 

χαρτογράφθςθ τθσ εξάπλωςθσ και τθσ πλθκυςμιακισ κατάςταςθσ των πλθκυςμϊν 

του γζνουσ Canis όπου ανικουν το τςακάλι και ο λφκοσ. υγκεκριμζνα θ μοναδικι 

πλθροφορία που δίνεται είναι ότι «το είδοσ Canis aureus (τςακάλι) παρατθρικθκε 

κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν πεδίου του 1998 και του 2010 ςτθν περιοχι 
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Σςικουράσ (νοτιοδυτικό τμιμα τθσ περιοχισ μελζτθσ «τρατϊνι»)» και ότι «ίχνθ του 

είδουσ Canis lupus (λφκοσ) παρατθρικθκαν κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν πεδίου 

τθσ παροφςασ μελζτθσ ςτθν περιοχι Σοφμπα Καραγιάννθ (ςτο δυτικό τμιμα τθσ 

περιοχισ μελζτθσ «Ολυμπιάδα») κακϊσ και κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν πεδίου 

τθσ ‘ΟΜΒ ςτθν περιοχι Ολυμπιάδα, το 1998’ ςτο Όροσ τρατωνικό». 

Δεν πραγματοποιικθκε ουςιαςτικι καταγραφι του τςακαλιοφ και του λφκου 

ςτθν περιοχι μελζτθσ, παρά μόνο κεωρείται ότι «παρατθρικθκε» παρουςία των 

παραπάνω ειδϊν, χωρίσ τθν εφαρμογι κατάλλθλων επιςτθμονικϊν μεκοδολογιϊν.  

Δυςτυχϊσ, ενϊ μζςα ςτθ ΜΠΕ γίνεται ςυνεχισ αναφορά ςτο κακεςτϊσ 

προςταςίασ τθσ πανίδασ και τθσ χλωρίδασ δεν ζχουν προςδιοριςτεί οι πικανζσ 

απειλζσ από το ζργο και δεν προτάκθκαν ςυγκεκριμζνα διαχειριςτικά μζτρα για τθν 

προςταςία τουσ. 

4. Παρουςία του τςακαλιού και του λύκου ςε ςχέςη με την 

περιοχή των μεταλλείων. Καταγραφή Οκτωβρίου 2011. 

 

Κατά τθν διάρκεια ςυγγραφισ του παρϊν κειμζνου πραγματοποιικθκαν 

εργαςίεσ πεδίου για τθν κατανόθςθ τθσ παρουςίασ του λφκου και του τςακαλιοφ ςε 

ςχζςθ με τισ μεταλλευτικζσ εγκαταςτάςεισ. 

Για τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν, θ μζκοδοσ που χρθςιμοποιικθκε ιταν οι 

ςυνεντεφξεισ ςε κατοίκουσ που περνοφν μεγάλο μζροσ του χρόνου τουσ ςτθν 

φπαικρο, όπωσ οι κτθνοτρόφοι, οι κυνθγοί και οι υπάλλθλοι των δαςαρχείων. Θ 

μζκοδοσ αυτι είναι ςχετικά γριγορθ ςτθν εφαρμογι τθσ για τθ ςυγκζντρωςθ 

πλθροφοριϊν ςε μεγάλθ ζκταςθ. Με προςεχτικι χαρτογράφθςθ κάκε πλθροφορίασ 

που αφορά εμφανίςεισ ενιλικων ι νεαρϊν ηϊων, ηθμιζσ ςτθν κτθνοτροφία ι 

ακρόαςθ ουρλιαχτοφ μποροφν να ςυγκεντρωκοφν χριςιμα δεδομζνα για τθν 

παρουςία των ηϊων ςε μια περιοχι, για τισ κζςεισ αναπαραγωγισ και το μζγεκοσ 

των αγελϊν των κυνοειδϊν αυτϊν ειδϊν (Θλιόπουλοσ 2008 (2)).   

τθν εικόνα 5 φαίνονται οι υπάρχουςεσ και ςχεδιαηόμενεσ μεταλλευτικζσ 

εγκαταςτάςεισ ςτθν Ανατολικι Χαλκιδικι ςφμφωνα με τθν ΜΠΕ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΧΡΤΟ 

(Μθ Σεχνικι Περίλθψθ).  
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Εικόνα 5: Τπάρχουςεσ και ςχεδιαηόμενεσ μεταλλευτικζσ εγκαταςτάςεισ (ΜΠΕ Ελλθνικόσ Χρυςόσ). 

 

4.1  Αποτελέςματα –Σςακάλι 

 

Κατά τισ παροφςεσ εργαςίεσ πεδίου ζγιναν αναφορζσ από ντόπιουσ για 

παρουςία τςακαλιοφ ςε πολλζσ περιοχζσ τθσ παρακαλάςςιασ περιοχισ τθσ 

Ανατολικισ Χαλκιδικισ.  

υγκεκριμζνα, όςον αφορά ςτθν περιοχι των παλιϊν μεταλλείων Ολυμπιάδασ 

τα οποία ςχεδιάηεται να επαναλειτουργιςουν, αναφζρκθκε παρουςία μικρισ 

αγζλθσ τςακαλιοφ πολφ κοντά και δυτικά του παλιοφ χϊρου απόκεςθσ ςτερεϊν 

αποβλιτων ςτον οικιςμό Καλυβιϊν Ολυμπιάδασ.  

Όςον αφορά τθν περιοχι των μεταλλευτικϊν εγκαταςτάςεων τρατωνίου, 

αναφζρκθκε μικρι αγζλθ τςακαλιϊν δυτικά του ενεργοφ μεταλλείου Μαφρων 

Πετρϊν και ζγινε λόγοσ για επανεμφάνιςθ του είδουσ τα τελευταία 2-3 ζτθ μετά 

από διακοπι 3-4 ετϊν. Γενικότερα, οι ντόπιοι μίλθςαν για παρουςία του είδουσ 

ςτθν περιοχι από τθ τρατωνίκθ ζωσ το τρατϊνι. 

Όςον αφορά τθν ευρφτερθ περιοχι μελζτθσ, ςφμφωνα με τισ πλθροφορίεσ που 

ςυλλζχκθκαν, θ κατανομι του τςακαλιοφ δεν φαίνεται να ζχει αλλάξει από τθν 

τελευταία καταγραφι του 2008 – 2009 (Μίγκλθ και Γαλθνόσ 2010). 
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4.2  Αποτελέςματα – Λύκοσ 

 

Όςον αφορά το λφκο, θ κατανομι του βρίςκεται ςε όλθ τθν ευρφτερθ περιοχι 

μελζτθσ τθσ ΜΠΕ των μεταλλείων. υγκεκριμζνα, ςτθν περιοχι Καλυβιϊν 

Ολυμπιάδασ υπιρξαν μικρζσ ηθμιζσ ςε κοπάδι αιγοπροβάτων. τθν ευρφτερθ 

περιοχι του Δ.Δ. Ολυμπιάδασ υπιρξε οπτικι επαφι με λφκουσ και αναφζρκθκαν 

κάποιεσ ηθμιζσ μικρισ ζκταςθσ. Ακόμθ αναφζρκθκε παλιά περιοχι φωλεοποίθςθσ 

κοντά ςτο Δ.Δ. Ολυμπιάδασ, θ οποία χρθςιμοποιοφνταν ςυςτθματικά με τελευταία 

περίπτωςθ αναπαραγωγισ πριν από 5 χρόνια.  

Κοντά ςτθν περιοχι των μεταλλείων τρατωνίκθσ ζγιναν αναφορζσ για οπτικι 

επαφι με λφκουσ και πολλζσ ηθμιζσ ςε κοπάδι βοοειδϊν ελευκζρασ βοςκισ ςτθ 

Χερςόνθςο Μπροςτόμιτςασ που είναι θ φυςικι ςυνζχεια του τρατωνίου προσ τα 

Β.Α. Επίςθσ πολφ κοντά ςτο Δ.Δ. τθσ τρατωνίκθσ αναφζρκθκαν ηθμιζσ μεγάλθσ 

ζκταςθσ ςε κοπάδι αιγοπροβάτων. Μάλιςτα, ο ίδιοσ κτθνοτρόφοσ είδε λφκαινα με 

μικρά πριν 2 χρόνια ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ τρατωνίκθσ που ςθμαίνει ότι ιταν 

κοντά ςε περιοχι αναπαραγωγισ.  

ε ορεινότερεσ περιοχζσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ μελζτθσ ζγινε λόγοσ για 

μεγάλεσ ηθμιζσ και κζαςθ λφκων ςτα Δ.Δ. Βαρβάρασ, τανοφ και Νεοχωρίου. 

Περιοχζσ φωλεοποίθςθσ αναφζρκθκαν νοτιοδυτικά του Δ.Δ. Βαρβάρασ και 

νοτιοανατολικά και βορειοδυτικά του Δ.Δ. τανοφ.  

Μζςα ςτθν περιοχι των κουριϊν (εικόνα 6), όπου προγραμματίηονται να 

γίνουν οι νζεσ μεταλλευτικζσ εγκαταςτάςεισ, υπιρξαν κάποιεσ αναφορζσ για 

φωλεοποίθςθ λφκου. ίγουρθ πάντωσ είναι θ παρουςία του είδουσ εκεί μετά από 

καταγραφι ιχνϊν, μαρκαριςμάτων και περιττωμάτων (εικόνεσ 7 α και β) μζςα ςτθν 

περιοχι επζμβαςθσ κατά τθ διάρκεια των πρόςφατων επιςκζψεων ςτο πεδίο. 

. 
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Εικόνα 6: Θ ςχεδιαηόμενθ περιοχι επζμβαςθσ ςτισ κουριζσ 

 

 

Εικόνα 7: Μαρκαρίςματα (α) και ίχνθ (β) λφκου μζςα ςτθν περιοχι επζμβαςθσ ςτισ κουριζσ. 

 

τθ εικόνα 8 παρουςιάηονται θ κατανομι του τςακαλιοφ (κίτρινα πολφγωνα) και 

ενδεχόμενεσ κζςεισ φωλεοποίθςθσ λφκου (κόκκινα πολφγωνα) ςε ςχζςθ με τθν 

ευρφτερθ περιοχι μελζτθσ τθσ ΜΠΕ και των κζςεων των υφιςτάμενων και 

ςχεδιαηόμενων μεταλλείων (πορτοκαλί πολφγωνα). 

α β 
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Εικόνα 8: Οι ενδεχόμενεσ περιοχζσ αναπαραγωγισ λφκου και περιοχζσ παρουςίασ τςακαλιοφ(ςφμφωνα με τθν πιο πρόςφατθ καταγραφι – Οκτϊβριοσ 2011) ςε ςχζςθ με 

τθν περιοχι μελζτθσ τθσ ΜΠΕ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΧΡΤΟ
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5. Περιβαλλοντικέσ επιπτώςεισ των μεταλλείων ςε τςακάλι 

και λύκο 

 

Οι βαςικότερεσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ εξόρυξθσ μεταλλευμάτων ςε μια 

περιοχι και ιδιαίτερα για το τςακάλι και το λφκο, είναι: 

 

Άμεςη καταςτροφή των βιοτόπων. Θ πιο εμφανισ επίπτωςθ τθσ εξόρυξθσ 

μεταλλευμάτων πάνω ςτθ βιοποικιλότθτα είναι θ άμεςθ απομάκρυνςθ τθσ 

βλάςτθςθσ (Miranda et al. 2003, Fonsesca 2004). Οι νζεσ εγκαταςτάςεισ των 

μεταλλείων κα καταλάβουν ςυνολικά «ζκταςθ 3.238,28 ςτρεμμάτων. Από αυτά τα 

770 ςτρ. βρίςκονται ςε διαπλάςεισ μακκίασ βλάςτθςθσ, τα 345,7ςτρ. ςε δρυοδάςθ 

και τα 2.001,3 ςτρ. ςε δάςθ οξιάσ». Σα οικοςυςτιματα αυτά είναι ςθμαντικοί 

βιότοποι τόςο για το τςακάλι όςο και για το λφκο και ζχουν αποδεδειγμζνθ 

παρουςία εκεί. τθν ΜΠΕ κεωροφνται αυκαίρετα ι ωσ «οικότοποι μθ οικολογικισ 

ςθμαςίασ» ι ότι απλά «καταλαμβάνουν πολφ μικρό ποςοςτό των ηωνϊν βλάςτθςθσ 

τθσ περιοχισ ςε ςχζςθ με τθν ζκταςθ εμφάνιςθσ των αντίςτοιχων ηωνϊν ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι». Όμωσ δεν ζχει πραγματοποιθκεί καμία ζρευνα για το εάν οι 

περιοχζσ αυτζσ που πρόκειται να αποψιλωκοφν αποτελοφν ςθμαντικζσ περιοχζσ 

αναπαραγωγισ ι ανάπαυςθσ για το τςακάλι και το λφκο. Οι κζςεισ αναπαραγωγισ 

και ανάπαυςθσ χρθςιμοποιοφνται ςυχνά κάκε χρόνο από τισ αγζλεσ μιασ και 

καλφπτουν ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ που χρειάηονται τα ηϊα (μεγάλθ 

δαςοκάλυψθ, μικρι απόςταςθ από νερό, χαμθλι όχλθςθ από ανκρϊπινεσ 

δραςτθριότθτεσ, κ.α.).  

 

Κατακερματιςμόσ βιοτόπου από τουσ δρόμουσ: Οι δρόμοι, πζραν τθσ 

προφανοφσ αλλοίωςθσ των βιοτόπων που προκαλοφν, ςυνειςφζρουν παράλλθλα 

ςτον κατακερματιςμό των περιοχϊν εξάπλωςθσ, κακιςτϊντασ ςταδιακά αδφνατθ 

τθν επικοινωνία μεταξφ των πλθκυςμϊν που αδυνατοφν να τισ περάςουν, και τουσ 

οδθγοφν ζτςι ςτθν απομόνωςθ (Miranda et all. 2003). Ο κατακερματιςμόσ τθσ 

Ανατολικισ Χαλκιδικισ, ςε ςυνδυαςμό με τισ υπόλοιπεσ αιτίεσ μείωςθσ του 

πλθκυςμοφ του τςακαλιοφ και του λφκου, ενδζχεται να δθμιουργιςει μικρζσ 
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απομονωμζνεσ ομάδεσ, ιδιαίτερα επιρρεπείσ ςτθν ανκρωπογενι κνθςιμότθτα 

(δθλθτιρια, κανατϊςεισ, ςυγκροφςεισ με τροχοφόρα κλπ) και ςτισ αςκζνειεσ και 

ςυνεπϊσ απειλοφμενεσ με τοπικι εξαφάνιςθ.   

Θόρυβοσ και ςκόνη.  Κατά τισ εξορυκτικζσ διαδικαςίεσ κα δθμιουργθκοφν 

ςυνκικεσ όχλθςθσ για τα είδθ πανίδασ τθσ περιοχισ. Ο κόρυβοσ από τα εκρθκτικά 

και τα μθχανιματα των εργοταξίων και θ ςκόνθ από τισ εκςκαφζσ και τισ 

επιχωματϊςεισ ενδζχεται να απομακρφνουν τα ηϊα μακριά από τισ περιοχζσ 

εξόρυξθσ (Fonsesca 2004). Επίςθσ,  θ κίνθςθ των βαρζων οχθμάτων για τθν 

μεταφορά υλικϊν, θ οποία κα γίνεται κακ’ όλο το 24ϊρο (τρεισ 8ωρεσ βάρδιεσ), κα 

επθρεάςει αρνθτικά τισ δραςτθριότθτεσ και μετακινιςεισ τθσ πανίδασ εκατζρωκεν 

των οδϊν (με τισ νυχτερινζσ βάρδιεσ να επθρεάηουν ακόμθ πιο ζντονα). 

Σεχνητόσ φωτιςμόσ. Πειραματικζσ μελζτεσ υποδεικνφουν ότι ο τεχνθτόσ 

φωτιςμόσ μπορεί να ζχει ποικίλεσ επιδράςεισ πάνω ςτα χερςαία κθλαςτικά. Οι 

επιδράςεισ αφοροφν τθ νυχτερινι αναηιτθςθ τροφισ, τισ μεταναςτευτικζσ κινιςεισ, 

τισ αναπαραγωγικζσ διαδικαςίεσ, τθν απϊκθςθ από το φωσ και μείωςθ τθσ 

ποιότθτασ ενδιαιτιματοσ (Πετρίδου – Καλλιςτϊ 2010). Ο τεχνθτόσ φωτιςμόσ από τισ 

εγκαταςτάςεισ των μεταλλείων κακϊσ και από τθν κίνθςθ των οχθμάτων κα 

επθρεάςει αρνθτικά τθν πανίδα τθσ περιοχισ. 

Ρφπανςη των νερϊν: Μια ςθμαντικι επίπτωςθ από τθ μεταλλευτικι εξόρυξθ 

είναι θ υποβάκμιςθ των υδρόβιων οικοςυςτθμάτων και των υδάτινων αποδεκτϊν, 

και ςυχνά αφορά ςθμαντικζσ υποβακμίςεισ ςτθν οικολογικι ποιότθτα του νεροφ. 

(Miranda et all. 2003, Kelly 1998). Σο κζμα αυτό αποτελεί ζνα άλλο ηιτθμα και δεν 

αναλφεται εκτενζςτερα ςτθν παροφςα εργαςία. 
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6. υμπεράςματα 

 

Σα ςυμπεράςματα τθσ παροφςασ εργαςίασ ςυνοψίηονται παρακάτω: 

1. Κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν πεδίου τθσ ΜΠΕ των Μεταλλευτικϊν – 

Μεταλλουργικϊν Εγκαταςτάςεων τθσ Εταιρείασ «Ελλθνικόσ Χρυςόσ» ςτθ 

Χαλκιδικι δεν πραγματοποιικθκε χαρτογράφθςθ τθσ εξάπλωςθσ, τθσ 

πλθκυςμιακισ κατάςταςθσ και των περιοχϊν αναπαραγωγισ των πλθκυςμϊν 

του γζνουσ Canis όπου ανικουν το τςακάλι και ο λφκοσ. 

2. υγκρίνοντασ τισ καταγραφζσ του 2000-2001 (Giannatos – WWF Greece 

2004), του 2008-2009 (Μιγκλι & Γαλθνόσ 2010) και τθν παροφςα καταγραφι 

του Οκτωβρίου 2011 παρατθρείται ότι το τςακάλι είναι παρϊν ςτθν ευρφτερθ 

περιοχι των υφιςτάμενων και ςχεδιαηόμενων μεταλλευτικϊν εγκαταςτάςεων 

εδϊ και πολλά χρόνια. Αυτό ςθμαίνει ότι ο βιότοποσ τθσ περιοχισ αυτισ είναι 

ςθμαντικόσ για τθν παρουςία και αναπαραγωγι του τςακαλιοφ. 

3. υγκρίνοντασ τθν περιοχι που κα καταλάβουν οι μεταλλευτικζσ 

εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και οι δρόμοι μεταφοράσ των υλϊν, με τισ περιοχζσ 

κατανομισ του τςακαλιοφ βλζπουμε ότι υπάρχει μεγάλθ αλλθλοεπικάλυψθ 

μεταξφ τουσ. Αυτό ςθμαίνει ότι ηωτικόσ και πολφτιμοσ χϊροσ για το τςακάλι είτε 

κα καταλειφκεί από ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ι κα κατακερματιςτεί ςε 

μικρότερα τμιματα. Αυτό πικανόν να αποτρζψει τθ διαςπορά του είδουσ, να 

οδθγιςει ςτθ γενετικι του απομόνωςθ και τελικά να εμποδίςει τθν 

επανάκαμψθ του ςτθ Χαλκιδικι. 

4. υγκρίνοντασ τθν περιοχι που κα καταλάβουν οι μεταλλευτικζσ 

εγκαταςτάςεισ με τισ ενδεχόμενεσ περιοχζσ αναπαραγωγισ του λφκου βλζπουμε 

ότι ενδζχεται να υπάρχει αλλθλοεπικάλυψθ μεταξφ τουσ, ιδίωσ ςτθν περιοχι 

των κουριϊν.  

5. Θ καταγραφι τθσ κατανομισ του τςακαλιοφ και των περιοχϊν 

αναπαραγωγισ του λφκου από τθν παροφςα εργαςία είναι ενδεικτικι και ςε 

καμία περίπτωςθ δεν είναι ικανι να αντικαταςτιςει μια μελζτθ 

παρακολοφκθςθσ των πλθκυςμϊν τςακαλιοφ και λφκου που κα ζπρεπε να 

πραγματοποιθκεί από τθ ΜΠΕ τθσ εταιρείασ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΧΡΤΟ. Ιδιαίτερα για 
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τισ περιοχζσ αναπαραγωγισ του λφκου (περιοχζσ αυςτθρά προςτατευόμενεσ 

από τθν Ευρωπαϊκι φμβαςθ τθσ Βζρνθσ), αυτζσ είναι πολφ δφςκολο να 

εντοπιςτοφν και να επιβεβαιωκοφν ςε μικρό χρονικό διάςτθμα γι’ αυτό και ςτθν 

παροφςα εργαςία αναφζρονται ωσ «ενδεχόμενεσ». Θ εταιρεία ΕΛΛΘΝΙΚΟ 

ΧΡΤΟ δεν κα πρζπει να προβεί ςε καμία κίνθςθ επζμβαςθσ ςτο φυςικό τοπίο 

εάν δεν ξεκακαρίςει τισ τοποκεςίεσ αυτζσ με επιςτθμονικά ζγκυρθ 

μεκοδολογία. Σο ίδιο ιςχφει για το τςακάλι αφοφ το είδοσ αυτό ηει πολφ κοντά 

ςτισ υπάρχουςεσ μεταλλευτικζσ εγκαταςτάςεισ. Θ ςχεδιαηόμενθ επζκταςι τουσ 

και θ διάνοιξθ νζων δρόμων ενδζχεται να καταςτρζψουν τισ κζςεισ όπου αυτά 

αναπαράγονται. 

6. Σο γεγονόσ ότι θ εταιρεία «Ελλθνικόσ Χρυςόσ» ςχεδιάηει παρεμβάςεισ 

ςε ςθμαντικά οικολογικζσ περιοχζσ για το τςακάλι και το λφκο είναι ζνασ από 

τουσ ςθμαντικότερουσ λόγουσ που οδιγθςαν τθν περιβαλλοντικι οργάνωςθ 

«Καλλιςτϊ» να υποςτθρίξει τθ κζςθ ότι το ζργο τθσ επζκταςθσ των 

μεταλλευτικϊν εγκαταςτάςεων δεν πρζπει να προχωριςει.  
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