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Πξόινγνο 

Παξαηεξνχκε φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ην πεξηβάιινλ ππνβαζκίδεηαη κε απνηέιεζκα 

είδε ηεο άγξηαο παλίδαο λα «ράλνπλ» ηα ελδηαηηήκαηα ηνπο. Οη ιφγνη είλαη πνιινί, παξφια 

απηά δελ αξθεί λα καο πηάλεη κηα ζεσξεηηθή νηθνινγηθή επαηζζεζία γηα ηελ επίιπζε απηνχ 

ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη θπλεγεηηθέο νξγαλψζεηο βιέπνληαο ηελ αλεπάξθεηα ηεο πνιηηείαο ζην 

ζέκα ηεο βειηίσζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ δεκηνχξγεζαλ θαη πινπνηνχλ ην πξφγξακκα 

«Βειηίσζεο βηνηφπσλ θαη Δλίζρπζεο ηνπ ελδεκηθνχ ζεξάκαηνο», κε δηθνχο ηνπο 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ζεκαληηθή εζεινληηθή εξγαζία αιιά θαη επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε.  

Μέζα απφ ηηο πξάμεηο καο απηέο, κπνξνχκε λα δνχκε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζην 

θάζκα ηνπ ρξφλνπ, λα δηθαηψζνπκε ηνπο θφπνπο ηφζσλ αλζξψπσλ αιιά θαη λα απνδείμνπκε 

ζε φινπο φηη γηα ηηο θπλεγεηηθέο νξγαλψζεηο, ε πξνζθνξά ζην πεξηβάιινλ δελ δηαξθεί φζν 

κηα θπλεγεηηθή πεξίνδνο αιιά εληείλεηαη θαη γίλεηαη ζεκαληηθφηεξε κεηά ηε ιήμε ηεο.   

Ζ Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Αξρηπειάγνπο  έρεη κηα ηδηαηηεξφηεηα. Ζ πεξηθέξεηα 

κέξηκλαο ηεο απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ λεζηά ηα νπνία δελ παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο 

αιιά πνιιέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην αλάγιπθν, ηνλ ηχπν θαη ηε θάιπςε ηεο βιάζηεζεο θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ βάδεη θάζε λεζί γηα ηνλ δηθφ ηνπ ζρεδηαζκφ δξάζεσλ. Οη θπλεγεηηθνί 

ζχιινγνη ηεο Οκνζπνλδίαο καο πξέπεη λα βαδίζνπλ ζε έλα θνηλφ πιαίζην κε ζηφρν ην κέγηζην 

δπλαηφ απνηέιεζκα γηα ην πεξηβάιινλ. Κάηη ηέηνην δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί αλ δελ ππάξμεη 

επηζηεκνληθή ππνζηήξημε θαη ζπζηεκαηηθή δνπιεηά ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπλερίδεηαη 

αδηάθνπα. Γηα ην ιφγν απηφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΑ αλέζεζε ζηελ επηζηεκνληθή 

ζπλεξγάηηδά ηεο, ηελ ζχληαμε απηνχ ηνπ ηερληθνχ νδεγνχ ψζηε λα ππάξρεη κηα βάζε 

δεδνκέλσλ ζρεδηαζκέλε εηδηθά γηα ην Αξρηπέιαγνο ψζηε θάζε ζχιινγνο λα απνθηήζεη κηα 

ππμίδα πνπ ζα ηνπ δείμεη πξνο ηα πνχ πξέπεη λα ζηξέςεη ηηο δπλάκεηο ηνπ.  

 

Βεξβέξεο Δπάγγεινο 

Πξφεδξνο ΚΟΑ 
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Καξπελήζη 15 Απξηιίνπ 2014 
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Αλαπιεζπζκνχ Θεξακάησλ», πφλεκα ηεο (πξψελ) θνηηήηξηάο κνπ θαη λπλ ζπλαδέιθνπ 

Φψησο Κφλζνια,  πνπ δείρλεη ηελ ζπλερή πξνζπάζεηα ηεο ζπγγξαθέα πξνο ηε επηζηεκνληθή 

ηεο νινθιήξσζε θαη ηελ αθνζίσζε ηεο ζην ζθνπφ ηνλ νπνίν ππεξεηεί. 

Δίκαη ζίγνπξνο φηη ν Οδεγφο απηφο ζα ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηε βειηίσζε βηνηφπσλ θαη ησλ 

πιεζπζκψλ ησλ λεζηψηηθσλ ζεξακάησλ θαη ζα είλαη έλα πνιχηηκν βνήζεκα ζηα ρέξηα ησλ 
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Δηζαγσγή   

 Παξαηεξψληαο ην πεξηβάιινλ κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο φηη νη αιιαγέο πνπ έρεη 

ππνζηεί ην χπαηζξν έρνπλ επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηελ πιεζπζκηαθή θαηάζηαζε ησλ 

εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο. Ζ εληαηηθνπνίεζε ηεο γεσξγίαο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ή ε 

εγθαηάιεηςε παξαδνζηαθψλ κνξθψλ θαιιηέξγεηαο ζε άιιεο, είλαη ε κεγαιχηεξεο –ίζσο, 

κεηαβνιέο πνπ ζπληειέζηεθαλ. ’ απηφ βέβαηα βνήζεζε, απφ ηηο πξνεγνχκελεο θηφιαο 

δεθαεηίεο, ε νηθνλνκηθή / θνηλσληθή θξίζε ηεο νπνίαο επαθφινπζν ήηαλ ε αζηηθνπνίεζε θαη 

ε κεηαλάζηεπζε.  

Έηζη ην ηνπίν πνπ ραξαθηήξηδε ηα λεζηά ηνπ Αξρηπειάγνπο έρεη δηαθνξνπνηεζεί 

αηζζεηά, κε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά λα έρνπλ σο εμήο: 

 Δγθαηάιεηςε παξαδνζηαθψλ κνξθψλ θαιιηέξγεηαο, εηδηθά ζε νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο 

πεξηνρέο, ιφγσ ηεο εγθαηάιεηςεο ρσξηψλ θαη κηθξψλ νηθηζκψλ, έρεη επίδξαζε ζην 

ιαγφ (Lepus europaeus) θαη ηε λεζηψηηθε πέξδηθα (Alectoris chukar). 

 Ζ εγθαηάιεηςε ηεο γεσξγίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειεπζέξαο κνξθήο βφζθεζε ησλ 

αηγνπξνβάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο θηελνηξνθίαο θαη ε ππεξβφζθεζε ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, έρεη επηδξάζεη αξλεηηθά θπξίσο ζην ιαγφ. 

 Ζ εγθαηάιεηςε γαηψλ (ιφγσ αζηπθηιίαο) νδήγεζε ζε δάζσζε ησλ αξθεηψλ πεξηνρψλ 

θαη έληνλε πχθλσζε ηεο βιάζηεζεο ε νπνία επηδξά δπζκελψο, θπξίσο ζην ιαγφ. 

 Ζ ζπρλή εκθάληζε ππξθαγηψλ ζηα λεζηά ηνπ Αξρηπειάγνπο θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ην ηεξάζηην κέγεζφο ηνπο (ζε έθηαζε) αιιάδνπλ ζπλερψο ηηο κεηαβιεηέο 

θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ έλα βηφηνπν, δεκηνπξγψληαο επλντθέο ή 

δπζκελήο ζπλζήθεο αλάινγα κε ηα είδε ηεο άγξηαο παλίδαο. 

 Ζ εηήζηα θαχζε εκηνξεηλψλ πεξηνρψλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο βνζθήζηκεο χιεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο θηελνηξνθίαο, επηδξά αξλεηηθά ηδηαίηεξα ζηε λεζηψηηθε πέξδηθα θαη 

θαηά πεξίπησζε ζην ιαγφ. 

 Ζ παληειήο έιιεηςε θπηνθξαθηψλ ή θπζηθήο βιάζηεζεο σο νξηνζέηεζε ζηνπο 

αγξνχο (θπξίσο) έρεη επηδξάζεη αξλεηηθά πνιιά είδε ηεο άγξηαο παλίδαο, θπξίσο 

θαηά ηελ πεξίνδν αλαπαξαγσγήο. 

 Ζ εληαηηθνπνίεζε ηεο γεσξγίαο ζε πνιιέο πεδηλέο πεξηνρέο έρεη απμήζεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαιιηεξγεηψλ απφ ηξσθηηθά 

ή αγξηνθνχλεια (Λήκλνο) γίλεηαη ρξήζε δειεηεξίσλ, δεκηνπξγψληαο νιέζξην 

ζπλδπαζκφ θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζε φια ηα είδε ηεο άγξηαο παλίδαο. 

 Οη κνλνθαιιηέξγεηεο νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ έλα θησρφ βηφηνπν γηα ηελ θάιπςε ηεο 

ηξνθήο. 

 Ζ πεξαηηέξσ δηάλνημε νδηθνχ δηθηχνπ. 

  Οη βειηηψζεηο ελδηαηηεκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο άγξηαο δσήο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο είλαη έλα πξφγξακκα ην νπνίν πξνσζεί δξάζεηο ησλ θπλεγεηηθψλ 

νξγαλψζεσλ κε ηελ βνήζεηα ησλ επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ πξνζηαζία, δηαηήξεζε 

θαη αλάπηπμε ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ ελδεκηθψλ ζεξακαηηθψλ εηδψλ αιιά θαη ησλ 
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ππνινίπσλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο πνπ ελδηαηηψληαη ζηα νηθνζπζηήκαηα απηά, 

ζπκβάιινληαο ζεηηθά ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

 Σν πξφγξακκα απηφ πινπνηείηαη νξγαλσκέλα απφ ηελ Κπλεγεηηθήο πλνκνζπνλδία 

Διιάδνο απφ ην 2005, ρσξίο θακία απνιχησο επηρνξήγεζε απφ ην ειιεληθφ δεκφζην, ζε φιν 

ηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη απφ ηηο επηά Οκνζπνλδίεο. Γηα θάζε ζεξακαηηθφ είδνο νη δξάζεηο 

δηαθέξνπλ φζνλ αθνξά ην ελδηαίηεκα ηνπ θαζψο θαη ηηο δηαηξνθηθέο –βηνινγηθέο ηνπ 

ζπλήζεηεο θαη απαηηήζεηο. Βειηησηηθέο δξάζεηο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ γηα ηελ λεζηψηηθε 

πέξδηθα, ηνλ ιαγφ, ηνλ αγξηφρνηξν αιιά θαη ηνλ θπλεγεηηθφ θαζηαλφ, ν νπνίνο έρεη 

απειεπζεξσζεί απφ ηηο θπλεγεηηθέο νξγαλψζεηο, επηιεγκέλα ζε θάπνηα απφ ηα λεζηά.  

Απηφ πνπ καο νδήγεζε ζηε ζχληαμε ηνπ ηερληθνχ νδεγνχ, είλαη ε  ηδηαηηεξφηεηα ηεο 

Οκνζπνλδίαο καο ιφγσ απνθιεηζηηθά λεζησηηθνχ ραξαθηήξα ν νπνίνο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

δηαθνξνπνηεί ηηο πξαθηηθέο αιιά θαη ηα δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα. 

Δπίζεο, βαζηθφο παξάγνληαο ηεο απφθαζεο απηήο είλαη ν ζηφρνο καο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο παηδείαο, ηεο νξζήο δηαρείξηζεο αιιά θαη ηεο ράξαμεο κηαο θνηλήο 

«πνιηηηθήο» γηα νπζηαζηηθέο δξάζεηο βειηίσζεο απφ ην ζχλνιν ησλ θπλεγεηηθψλ ζπιιφγσλ 

ηεο κέξηκλαο καο. 

 Πνηνο είλαη ν ζηφρνο ινηπφλ; ηφρνο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ 

πνπ δχλαηαη λα εμαζθαιίζνπλ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο επηηπρίαο, ηεο βειηίσζεο 

ελδηαηηεκάησλ: Σξνθή –Νεξό –Κάιπςε -Δπίβιεςε. 

 

 

1. Πεξηθέξεηα κέξηκλαο Κπλεγεηηθήο Οκνζπνλδίαο Αξρηπειάγνπο 

Ζ Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Αξρηπειάγνπο πιαηζηψλεηαη απφ ηνπο Κπλεγεηηθνχο 

πιιφγνπο ησλ λήζσλ: Λήκλνπ, Λέζβνπ, Υίνπ, άκνπ, Ηθαξίαο θαη Φνχξλσλ –Κνξζέσλ. 

Παξφιε ηελ θνηλή λεζησηηθή ηνπο κνξθή, νη πεξηνρέο απηέο εξεπλψληαη αλεμάξηεηα ε κηα 

απφ ηελ άιιε θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ δξάζεσλ δηαθνξνπνηείηαη εμ αξρήο. 

Σν κηθξνθιίκα ηνπ, ην αλάγιπθν, ε βιάζηεζε, νη θαιιηέξγεηεο, ε δνκή αιιά θαη ηα είδε 

ηεο άγξηαο παλίδαο πνπ κπνξεί θαλείο λα ζπλαληήζεη δηαθέξνπλ πνιιέο θνξέο θαη ζε 

πεξηνρέο ηνπ ίδηνπ λεζηνχ. Δπνκέλσο, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ καο, παξαηεξνχκε ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο θαη πξαγκαηνπνηνχκε έλα ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ κέζα απφ ηηο μερσξηζηέο 

κνλάδεο πνπ έρνπκε.  

1.1.Πεξηγξαθή ηεο λήζνπ Λήκλνπ. 

Ζ Λήκλνο βξίζθεηαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ Αηγαίν, είλαη ην φγδνν κεγαιχηεξν λεζί ζε έθηαζε 

(476 η.ρηι.) θαη ην ηέηαξην ζε κήθνο αθηψλ (260 ρηιηφκεηξα). Απνηειεί ηνλ νκψλπκν δήκν 

Λήκλνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή απαξηζκεί, πεξίπνπ 17.000 θαηνίθνπο. 

Πξσηεχνπζα ηεο είλαη ε Μχξηλα (ή Κάζηξν). Σν λεζί είλαη εθαηζηηνγελέο. Υαξαθηεξηζηηθή 

είλαη ε θξπγαληθή βιάζηεζε θαη ην ήπην αλάγιπθν. Αλ θαη δελ έρεη δάζε, έρεη εθηεηακέλεο 

εχθνξεο πεδηάδεο θαιιηεξγεκέλεο κε ζηηεξά θαη ακπειψλεο. ην βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ 

λεζηνχ θχεηαη ππνιεηκκαηηθφ δάζνο Βαιαληδηάο (Quercus ithaburensis ssp macrolepis). 
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Δλδεκηθά ζεξακαηηθά είδε: λεζηψηηθε πέξδηθα, αγξηνθνχλειν, ιαγφο. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

έρεη εηζαρζεί θπλεγεηηθφο θαζηαλφο ζε θάπνηεο πεξηνρέο.  

1.2.Πεξηγξαθή ηεο λήζνπ Λέζβνπ. 

Ζ Λέζβνο βξίζθεηαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ Αηγαίν θαη είλαη ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί κεηά ηελ 

Κξήηε θαη ηελ Δχβνηα. Απνηειεί ηνλ νκψλπκν λνκφ (Λέζβνπ) θαη καδί κε ηα λεζηά Λήκλν 

θαη Άγην Δπζηξάηην, ην Κέληξν ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ. Έρεη έθηαζε 1.636 η.ρηι., 

αθηνγξακκή 370 η.ρηι. θαη ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή απαξηζκεί 85.330 

θαηνίθνπο. Ζ λήζνο Λέζβνο κε πξσηεχνπζα ηελ Μπηηιήλε (27.247 θάηνηθνη) απνηειεί ηνλ 

νκψλπκν δήκν (Λέζβνπ). Δίλαη έλα λεζί κε έληνλν αλάγιπθν θαη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

βιάζηεζεο (π.ρ. δξπνδάζε, θαζηαλνδάζε, δάζε ηξαρείαο Pinus brutia θαη καχξεο πεχθεο  P. 

nigra,   θξπγαληθή βιάζηεζε, ιεηκψλεο, ειαηψλεο, θαιιηέξγεηεο θ.α.) δει. δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο ελδηαηηεκάησλ θαη ζπλζεθψλ. Δλδεκηθά ζεξακαηηθά είδε: λεζηψηηθε πέξδηθα, ιαγφο, 

αγξηφρνηξνο (ζηα δάζε Αγηάζνπ θαη Παξαθνίισλ). Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εηζαρζεί 

θπλεγεηηθφο θαζηαλφο ζε θάπνηεο πεξηνρέο.   

1.3.Πεξηγξαθή ηεο λήζνπ Υίνπ. 

Ζ Υίνο είλαη λεζί ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, απέρεη κφιηο 3,5 λαπηηθά κίιηα απφ ηα παξάιηα 

ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη είλαη ην πέκπην κεγαιχηεξν ζε κέγεζνο λεζί ηεο Διιάδαο (904 η. ρηι.) 

θαη κήθνο αθηψλ 213 ρηιηφκεηξα. Ζ πξσηεχνπζα ηεο νλνκάδεηαη Υψξα, απνηειεί έλαλ 

νκψλπκν δήκν Υίνπ θαη καδί κε ηηο Οηλνχζζεο θαη ηα Φαξά, απαξηζκεί 53.817 θαηνίθνπο.  

Δίλαη έλα λεζί κε έληνλν αλάγιπθν θαη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο βιάζηεζεο (π.ρ. δάζε ηξαρείαο 

πεχθεο Pinus brutia, εθηεηακέλεο πεξηνρέο κε αεηζαιήο ζάκλνπο, θξπγαληθή βιάζηεζε, ζην 

λεζί επδνθηκεί θαη θαιιηεξγείηαη ζε κεγάιε έθηαζε κηα πνηθηιία ηνπ άγξηνπ ζρίλνπ –Pistacia 

lentiscus var chia- πνπ παξάγεη ηελ αξσκαηηθή καζηίρα, ραξνππηέο, θνπκαξηέο, εζπεξηδνεηδή 

θ.α.) δει. δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ελδηαηηεκάησλ θαη ζπλζεθψλ. Δλδεκηθά ζεξακαηηθά είδε: 

λεζηψηηθε πέξδηθα θαη  ιαγφο.  

1.4.Πεξηγξαθή ηεο λήζνπ άκνπ 

Ζ άκνο είλαη έλα λεζί ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, κε επηθάλεηα 477 η.ρηι.. Έρεη πξσηεχνπζα 

ηε άκν (ή Κάησ Βαζχ) θαη ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 32.974 θαηνίθνπο, ελψ ην αλαηνιηθφηεξν 

ηκήκα ηνπ λεζηνχ απέρεη κφιηο 1.200 κ. απφ ηηο αθηέο ηεο Μηθξάο Αζίαο. Ζ θπζηθή 

βιάζηεζε ζε νξεηλά ηκήκαηα ηνπ λεζηνχ, αληίζεηα κε ηελ πιεηνςεθία ησλ λεζηψλ ηνπ 

Αηγαίνπ, δελ έρεη επεξεαζηεί απφ θαιιηέξγεηεο ή βφζθεζε, απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα 

δηαηεξνχληαη κεγάιεο εθηάζεηο ζε θαιή θαηάζηαζε. Τπάξρνπλ παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο 

ειηάο, ακπέινπ, ζηηεξψλ νη νπνίεο ζηηο κέξεο καο πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζηα νξεηλά. Οη 

βαζηθνί ηχπνη βιάζηεζεο απνηεινχληαη απφ: δάζε ηξαρείαο πεχθεο Pinus brutia θαη καχξεο 

πεχθεο Pinus nigra ssp. pallasiana (ελδεκηθφ καπξφπεπθν), δάζε θππαξηζζηψλ Cupressus 

sempervirens, ζθιεξφθπιινη ζάκλνη, πιαηάληα, θξπγαληθέο εθηάζεηο, γιεηζηξνθνπκαξηέο, 

ζπζηάδεο θνηληθηθήο αξθεχζνπ θ.α.. Δλδεκηθά ζεξακαηηθά είδε: λεζηψηηθε πέξδηθα, ιαγφο, 

αγξηφρνηξνο. Ο αγξηφρνηξνο εκθαλίζηεθε ζην λεζί έπεηηα απφ κηα κεγάιε ππξθαγηά ζηε 

Μηθξά Αζία, θάπνηα άηνκα δηέζρηζαλ ηε ζάιαζζα γηα λα ζσζνχλ θαη βξέζεθαλ ζηε άκν, 

φπνπ θαη αλαπηχρζεθαλ. 

1.5.Πεξηγξαθή ηεο λήζνπ Ιθαξίαο 

Ζ Ηθαξία είλαη έλα λεζί ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ πνπ απνηειεί ηελ νκψλπκε Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα Ηθαξία κε πξσηεχνπζα ηνλ Άγην Κήξπθν. Ζ έθηαζε ηεο είλαη 255η.ρηι. κε 160 ρηι. 
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αθηνγξακκή θαη πιεζπζκφ 8.423 θαηνίθνπο.  Οη βαζηθνί ηχπνη βιάζηεζεο απνηεινχληαη απφ: 

ακπειψλεο, θνπκαξηέο, πξίλνπο, δάζε ηξαρείαο πεχθεο Pinus brutia, κεξηθνχο ειαηψλεο, ελψ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ λεζηνχ είλαη ηα εκηάγξηα θαηζίθηα ειεπζέξαο βνζθήο, ηα νπνία 

ζπλαληψληαη παληνχ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηνλ βηφηνπν ιφγσ ηεο 

ππεξβφζθεζεο. Δλδεκηθά ζεξακαηηθά είδε: λεζηψηηθε πέξδηθα, ιαγφο. 

1.6.Πεξηγξαθή λήζσλ Φνύξλσλ 

Οη Φνχξλνη είλαη έλα ζχκπιεγκα 16, πεξίπνπ, λεζηψλ Ν.Α. ηεο Ηθαξίαο θαη είλαη 

αμηνζεκείσην λα αλαθέξνπκε, φηη αλ θαη ε ζπλνιηθή ηνπο επηθάλεηα είλαη ζρεηηθά κηθξή, νη 

αθηέο ηνπο έρνπλ 126 ρηιηφκεηξα κήθνο. Γηνηθεηηθά αλήθνπλ ζην Ν. άκνπ θαη ν πιεζπζκφο 

ηνπο είλαη ~1.469 θάηνηθνη. Ζ θπξίαξρε βιάζηεζε απνηειείηαη απφ: θξχγαλα θαη καθί, κε 

ιηγνζηνχο ειαηψλεο θαη θαιιηέξγεηεο κε δεκεηξηαθά, αθαλζψδεηο ζάκλνπο θαη ιηγνζηά πεχθα 

Pinus brutia. Δλδεκηθά ζεξακαηηθά είδε: λεζηψηηθε πέξδηθα, ιαγφο.  

2. Δλδεκηθά ζεξάκαηα ηνπ Αξρηπειάγνπο 

 Σα ελδεκηθά ζεξακαηηθά είδε πνπ ζπλαληάκε ζηα λεζηά είλαη πέληε (5): ε Νεζηψηηθε 

Πέξδηθα (Alectoris chukar), ν Λαγφο (Lepus europaeus) θαη ν Αγξηφρνηξνο (Sus scrofa), 

Κπλεγεηηθφο θαζηαλφο και Αγξηνθνχλειν (Oryctolagus cuniculus).   

2.1. Βηνινγία ηεο Νεζηώηηθεο Πέξδηθαο (Alectoris chukar) 

 Εεη ζε ζακλψδεηο εθηάζεηο, βξαρψδεηο πιαγηέο θαη θξάζπεδα δαζψλ ζπλήζσο ζε 

πςφκεηξν ρακειφηεξν ησλ 800 m.  

 Ζ ηξνθή ηεο είλαη θπξίσο θπηηθή (85-90%) θαη ιηγφηεξν δσηθή (10-15%). Οη 

απαηηήζεηο ηεο ζε ηξνθή είλαη 35-40 gr εκεξεζίσο ελψ γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο θηλείηαη θαηά 

ηηο πξσηλέο θαη απνγεπκαηηλέο ψξεο.  

 Δίλαη είδνο θνηλσληθφ. Εεη θαηά νηθνγελεηαθέο νκάδεο 10-15 αηφκσλ πνπ ηνλ ρεηκψλα 

κπνξνχλ θαη κεγαιχηεξεο κε ηελ ζπλέλσζε νκάδσλ. Σνλ Ηαλνπάξην –Φεβξνπάξην νη νκάδεο 

απηέο δηαιχνληαη, θαη ζρεκαηίδνληαη ηα δεχγε. Δίλαη είδνο εδαθφβην. Κνπξληάδεη ζπλήζσο 

ζην έδαθνο αιιά έρεη παξαηεξεζεί λα αλεβαίλεη ζε ζάκλνπο θαη δέλδξα γηα λα απνθχγεη 

ερζξνχο. Σξέρεη πνιχ γξήγνξα θαη ζπάληα πεηάεη. Ζ πηήζε ηεο είλαη γξήγνξε, απφηνκε θαη 

επζεία. 

 Δίλαη είδνο κνλνγακηθφ. Ζ πεξίνδν αλαπαξαγσγήο ηνπ αξρίδεη ηνλ Ηαλνπάξην –

Φεβξνπάξην κε ηνλ ζρεκαηηζκφ δεπγψλ ελψ ηνλ Μάξηην –Απξίιην γελλά 10-15 απγά. Οη 

λενζζνί είλαη ακέζσο βαδηζηηθνί θαη ηελ θξνληίδα ηνπο αλαιακβάλνπλ θαη νη δχν γνλείο. 

Αλαπαξάγνληαη ηνλ επφκελν ρξφλν. Οη θπξηφηεξνη ερζξνί ηεο είλαη: ε αιεπνχ, ην θνπλάβη, νη 

αεηνί, ηα γεξάθηα θαη νη γάηεο. 
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Δηθόλα 1: Νεζηψηηθε πέξδηθα ζηε Λέζβν (θσηνγξαθία Ησάλλεο Καξαηδάο) 

2.2. Βηνινγία ηνπ Λαγνύ (Lepus europaeus) 

 Εεη ζε πεδηλέο πεξηνρέο κε γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, ζε αξαηά δάζε θσλνθφξσλ θαη 

πιαηχθπιισλ, ζε ζακλφηνπνπο, θαζψο θαη ζε γπκλά βνπλά κε αξαηή ζακλψδε βιάζηεζε. 

Απνθεχγεη ηηο ςπρξέο θαη πγξέο πεξηνρέο θαη ηα θιεηζηά δάζε.  

 Δίλαη είδνο θπηνθάγν. ε πεξηπηψζεηο έιιεηςεο ηξνθήο, πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα, ηξψεη θινηνχο δηαθφξσλ ζάκλσλ θαη λεαξψλ δέληξσλ, πίλεη λεξφ κφλν 

ζηηο πεξηφδνπο μεξαζίαο θαη θαηά ηνλ ζειαζκφ ησλ λενγλψλ. 

 Γελ είλαη είδνο θνηλσληθφ, εθηφο απφ ηηο πεξηφδνπο αλαπαξαγσγήο δεη κνλήξεο. Δίλαη 

πηζηφο ζηελ πεξηνρή επηθξάηεηαο θαη αλ δησρηεί ζχληνκα επαλέξρεηαη. Ζ αθηίλα δξάζεο ηνπ 

(γηα ηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπ αλαγθψλ) είλαη ζπλήζσο 500 m, ελψ ζε δπζκελείο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο ηνπ ρεηκψλα ή ζε πεξηπηψζεηο κφληκσλ ελνριήζεσλ (π.ρ. θπλεγεηηθή 

πεξίνδνο) αλαγθάδεηαη λα εγθαηαιείςεη ηελ κφληκε πεξηνρή επηθξάηεηαο, δηαλχνληαο 

απφζηαζε κέρξη θαη 70 km. Κηλείηαη θπξίσο ηηο πξσηλέο θαη απνγεπκαηηλέο ψξεο, ελψ φηαλ 

είλαη παλζέιελνο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο.  

 Δίλαη πνιχ θαιφο δξνκέαο. Ζ αλνκνηνκνξθία ζηελ αλάπηπμε ησλ πνδηψλ ηνπ, επλνεί 

ην ηξέμηκν ζε αλεθνξηθέο ή επίπεδεο ηνπνζεζίεο ελψ ηνλ δπζρεξαίλεη ζεκαληηθά ζε 

θαηεθνξηέο. Μπνξεί λα θαιχςεη κηθξέο απνζηάζεηο κε ηαρχηεηα κέρξη 80 km/h. Φσιηάδεη 

ζπλήζσο θάησ απφ ζάκλνπο, ζε ζέζεηο κε ειαθξά θνηιφηεηα, αιιά πνηέ ζε ππφγεηεο ζηνέο. 

Οπδέπνηε πεγαίλεη θαη’ επζείαλ ζηε θσιηά ηνπ αιιά πξηλ απφ ηελ είζνδν ηνπ ζ’ απηήλ 

εθηειεί θάπνηεο παξαπιαλεηηθέο θηλήζεηο. πάληα ηελ εγθαηαιείπεη, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ 

πνπ ν θίλδπλνο βξίζθεηαη πνιχ θνληά ηνπ. Αλ ν θίλδπλνο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε 

ησλ 3 m, παξακέλεη ηειείσο αθίλεηνο. Ζ αθηλεζία ηνπ απηή έρεη εξκελεπζεί πνιιέο θνξέο σο 

«θαηάζηαζε χπλνπ» θαη απηφ νδήγεζε ζηελ εζθαικέλε αληίιεςε φηη θνηκάηαη κε αλνηρηά 

κάηηα. 



[10] 

 

 Δίλαη είδνο πνιπγακηθφ. Ζ πεξίνδνο ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ δηαξθεί απφ ην 

Φεβξνπάξην σο ην ηέινο Απγνχζηνπ (ε έλαξμε ηεο πεξηφδνπ εμαξηάηαη απφ ηηο θιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο), γελλά 4-5 θνξέο ην ρξφλν απφ 2-4 θαη ην πνιχ 5 κηθξά. Εεη 7-8 ρξφληα. 

 Οη θπξηφηεξνη ερζξνί ηνπ (ζην λεζί) είλαη: ε αιεπνχ, ην θνπλάβη, νη αεηνί, ηα γεξάθηα 

θαη θνπθνπβάγηεο. 

 

Δηθόλα 2: Λαγφο ζηε Λέζβν (θσηνγξαθία Ησάλλεο Καξαηδάο) 

2.3. Βηνινγία ηνπ Αγξηόρνηξνπ (Sus scrofa) 

 

 Δίλαη είδνο δαζφβην. Εεη θπξίσο ζε δάζε πιαηχθπιισλ ή θαη κηθηά. Πξνηηκά δάζε 

δξπφο, θαζηαληάο θαη νμηάο, απαληάηαη επίζεο ζε ειψδεηο εθηάζεηο θαη γεσξγηθέο πεξηνρέο 

πνπ ζπλνξεχνπλ κε δαζηθέο εθηάζεηο. Αλεβαίλεη ζε κεγάιν πςφκεηξν, κέρξη ηα δαζνφξηα. 

 Δίλαη πακθάγν είδνο. Δίλαη θνηλσληθφ, δεη ζε νκάδεο πνπ απνηεινχληαη απφ ην 

ζειπθφ θαη ηα κηθξά ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ. Σα αξζεληθά ζρεκαηίδνπλ κηθξέο νκφθπιεο 

νκάδεο ελψ ηα γεξαηά δνπλ κνλήξε. Σα άηνκα ηεο νκάδαο παξακέλνπλ πηζηά ζηα φξηα 

επηθξαηείαο θαη απνκαθξχλνληαη απφ απηά φηαλ ε ηξνθή ζπαλίδεη. Όηαλ δελ ελνριείηαη 

θηλείηαη θαηά ηηο πξσηλέο, απνγεπκαηηλέο θαη βξαδηλέο ψξεο. Όηαλ ε δηαηαξαρή γίλεηαη 

κφληκε (π.ρ. θπλεγεηηθή πεξίνδνο), ηφηε γίλεηαη λπθηφβην. Γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο ηξνθήο ηνπ 

κπνξεί λα θαιχςεη απνζηάζεηο πνπ μεπεξλνχλ θαη ηα 20 km. Μηα απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο 

ζπλήζεηεο ηνπ αγξηφρνηξνπ είλαη ην θχιηζκα ζηε ιάζπε, κε απηφλ ηνλ ηξφπν απαιιάζζεηαη 

απφ ηα παξάζηηα θαη εκπινπηίδεη ην δέξκα ηνπ κε δηάθνξα νξπθηά άιαηα πνπ πεξηέρεη ε 

ιάζπε. Μεηά ην ιαζπφινπηξν πεγαίλεη ζε θνληηλά δέληξα θαη ηξίβεηαη, ελψ παξάιιεια 

απνθινηψλεη κε ηνπο θπλφδνληεο ηνπ ηα δέληξα απηά κε ζθνπφ ηε ζήκαλζε θαη πηζηνπνίεζε 

ηεο θαηνρήο ηνπ.  

 Δίλαη είδνο πνιπγακηθφ. Ζ πεξίνδνο ηνπ νξγαζκνχ ζπκπίπηεη κε ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 

Γεθεκβξίνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ Ηαλνπαξίνπ. Σα αξζεληθά αλαδεηνχλ ζπληξφθνπο δηαλχνληαο 

κεγάιεο απνζηάζεηο. Ο αξηζκφο ησλ ζειπθψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην «ραξέκη» ελφο αξζεληθνχ 

είλαη ζπλήζσο 6-8. Σε ζπγθξφηεζε ησλ «ραξεκηψλ» απηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζθνδξέο 
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ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ ψξηκα ζεμνπαιηθά αξζεληθψλ ρσξίο ηξαπκαηηζκνχο ιφγσ ηνπ 

ζθιεξνχ δέξκαηνο. Ζ δηάξθεηα ηνπ νξγαζκνχ ελφο ζειπθνχ δηαξθεί 48 ψξεο. 

 Ζ πεξίνδν εγθπκνζχλεο πνηθίιιεη κε ηελ ειηθία ηνπ ζειπθνχ. Ο αξηζκφο ησλ κηθξψλ 

θπκαίλεηαη απφ 4-10, απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία ηνπ δψνπ θαη είλαη κηθξφηεξνο ζηα 

λεαξά άηνκα. Πξηλ απφ ηε γέλλα ην ζειπθφ απνκαθξχλεηαη απφ ηελ νκάδα θαη θαηαζθεπάδεη 

κηα ππνηππψδε θσιηά γηα λα πξνθπιάμεη ηα κηθξά ηεο. 

2.4. Κπλεγεηηθόο θαζηαλόο 

 Δίλαη έλαο είδνο ην νπνίν έρεη εηζαρζεί απφ ηηο θπλεγεηηθέο νξγαλψζεηο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζηε Λήκλν θαη ηε Λέζβν. Δθηξέθεηαη ζην εθηξνθείν ζεξακάησλ ηεο Οκνζπνλδίαο 

καο. Πξνηηκά γφληκεο πεδηλέο πεξηνρέο, θαιιηεξγνχκελεο κε δεκεηξηαθά θαη θηελνηξνθηθά 

είδε, πνπ γεηηληάδνπλ κε δάζε ή ζακλφηνπνπο. Εεη επίζεο ζε δξπνδάζε κε δηάθελα θαζψο θαη 

ζε παξαπνηάκηεο ή παξαιίκληεο πεξηνρέο κε γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο.  

 Δίλαη είδνο πακθάγν. Ζ ηξνθή ηνπ είλαη θπξίσο θπηηθή (80-90%) θαη ιηγφηεξν δσηθή 

(10-20%). Σξέθεηαη κε ζπφξνπο γξάζηεσλ θαη πνψλ, ρπκψδεο θαξπνχο ζάκλσλ (π.ρ. θξαληά, 

θνπκαξηά, αγξηνηξηαληαθπιιηά, βάην, αγξηφθιεκα θ.α.), ζπφξνο δεκεηξηαθψλ θαη ςπραλζψλ, 

ριφε, κεδηθή, θαξπνχο ειηφζπνξνπ θαζψο θαη αθξίδεο, ζθνπιήθηα, ζαιηγθάξηα, κεγάια 

έληνκα, εξπεηά θ.η.ι. Οη εκεξήζηεο ηξνθηθέο ηνπ αλάγθεο είλαη 60-70 gr. Ζ δσηθήο 

πξνειεχζεσο ηξνθή θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηε δηαηξνθή ησλ λεαξψλ αηφκσλ 

ιφγσ ησλ κεγάισλ απαηηήζεσλ ηνπο ζε δσηθέο πξσηεΐλεο. Γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο ηξνθήο 

θηλείηαη ζπλήζσο κηα ψξα κεηά ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ θαη αξγά ην απφγεπκα.  

 Δίλαη είδνο εκεξφβην θαη παξά ην γεγνλφο φηη είλαη εδαθφβην, θνπξληάδεη ζε δέληξα. Ζ 

πηήζε είλαη θαθή αιιά είλαη έμνρνο δξνκέαο. Πεηά κφλν ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ. Αληέρεη ζε 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ ρεηκψλα θαη, αλ ππάξρεη δηαζέζηκε ηξνθή, δε κεηαθηλείηαη ζε 

κεγάιεο απνζηάζεηο. 

 Δίλαη είδνο πνιπγακηθφ. Ζ πεξίνδνο αλαπαξαγσγήο αξρίδεη ην Μάξηην –Απξίιην, 

αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ο αξηζκφο ησλ ζειπθψλ ηνπ ραξεκηνχ πνηθίιεη αλάινγα 

κε ηελ επξσζηία ηνπ αξζεληθνχ θαη θπκαίλεηαη απφ 3-10. Γελλά 8-15 απγά, ν αξηζκφο ησλ 

απγψλ εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία ησλ αηφκσλ. πλήζσο ηα λεαξά γελλνχλ ιηγφηεξα απγά. Ζ 

επψαζε γίλεηαη απφ ην ζειπθφ θαη δηαξθεί πεξίπνπ 23-25 εκέξεο. Οη λενζζνί είλαη επζέσο 

βαδηζηηθνί. ε ειηθία 5-6 κελψλ απνρηνχλ ην θηέξσκα ησλ ψξηκσλ. Κχξηνη θπζηθνί ερζξνί 

ηνπ είλαη ε αιεπνχ, νη αεηνί, ηα γεξάθηα, θ.α. 

2.5. Αγξηνθνύλειν (Oryctolagus cuniculus)  

 Σν αγξηνθνχλειν ην ζπλαληάκε ζηε Λήκλν. Δίλαη είδνο πεδηλψλ πεξηνρψλ. Εεη ζε 

πεξηνρέο κε πνψδε ή ζακλψδε βιάζηεζε. Δίλαη είδνο πνιχ πξνζαξκνζηηθφ σο πξνο ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 Δίλαη θπηνθάγν. Ζ ηξνθή ηνπ απνηειείηαη θπξίσο απφ δηάθνξα είδε γξάζηεσλ, πνψλ 

θαη δεκεηξηαθψλ. ε πεξηφδνπο πνπ απηά ζπαλίδνπλ ηξψεη θινηνχο θαη εηήζηνπο βιαζηνχο 

δέληξσλ θαη ζάκλσλ. Οη εκεξήζηεο ηξνθηθέο ηνπ απαηηήζεηο είλαη ζρεηηθά κεγάιεο, θαη 

θηάλνπλ ηα 500 gr πεξίπνπ. Σηο απαηηήζεηο ηνπ ζε λεξφ (150 cm
3
 εκεξεζίσο) ηηο θαιχπηεη 

απφ ηελ πγξαζία ηεο ηξνθήο. Νεξφ πίλεη κφλν ζε πεξηφδνπο μεξαζίαο.  

 Δίλαη είδνο λπθηφβην. Κηλείηαη ηηο πξσηλέο θαη βξαδηλέο θπξίσο ψξεο, ελψ ζηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο παξακέλεη ζπλήζσο ζηε θσιηά ηνπ. Δίλαη είδνο θνηλσληθφ θαη δεη θαηά 
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απνηθίεο ζε ππφγεηεο ζηνέο (θνληθιψλεο) κε πνιχπινθνπο δηαδξφκνπο. Ο θνληθιψλαο 

απνηειείηαη απφ έλαλ αξηζκφ ζηνψλ πνπ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Ζ επηθνηλσλία κε ην 

πεξηβάιινλ γίλεηαη κε πεξηζζφηεξεο απφ κηα νπέο. Οη ζηνέο βξίζθνληαη ζε βάζνο κέρξη 2,5-3 

m θαη έρνπλ ζπλνιηθφ κήθνο κέρξη 50 m. Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ κηαο απνηθίαο είλαη κεγάινο 

θαη κπνξεί λα θηάζεη ηα 150 άηνκα. Μεηαμχ ησλ αηφκσλ ππάξρεη αλεπηπγκέλε θνηλσληθή 

νξγάλσζε θαη απφιπηε ηεξαξρία αλάινγα κε ηε ζσκαηηθή ηνπο δχλακε.  

 Δίλαη είδνο πνιπγακηθφ. Ζ πεξίνδνο αλαπαξαγσγήο δηαξθεί απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο 

ηνλ Αχγνπζην. Γελλά 5-6 θνξέο ην ρξφλν. Ο αξηζκφο ησλ λενγλψλ πνηθίιιεη απφ 4-10 

ζπλήζσο 5. Δμαξηάηαη απφ ηελ επνρή ηνπ έηνπο θαη απφ ηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ ζειπθνχ. 

Άηνκα κε πςειή θνηλσληθή ηεξαξρία ζπλήζσο γελλνχλ πεξηζζφηεξα λενγλά, ελψ θαηά 

θαλφλα ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ λενγλψλ εκθαλίδεηαη ζην κέζν ηεο αλαπαξαγσγηθήο 

πεξηφδνπ (Μάξηηνο –Απξίιηνο). Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο, ηνλ αξηζκφ ησλ 

λενγλψλ επεξεάδνπλ άκεζα νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ. 

 ε πεξηπηψζεηο δπζκελψλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ή κεγάιεο ππθλφηεηαο πιεζπζκνχ 

έλα κεγάιν πνζνζηφ εγθχσλ ζειπθψλ (κέρξη 60%) απνβάιιεη ηα γνληκνπνηεκέλα σάξηα ή 

θαη απνξξνθά ηα αλαπηπγκέλα έκβξπα. Καηά κέζν φξν ν αξηζκφο ησλ λενγλψλ αλά ζειπθφ 

δελ μεπεξλά ηα 10-15 ην ρξφλν. Ζ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο είλαη 28-31 εκέξεο. Ο ζειαζκφο 

δηαξθεί 3-4 εβδνκάδεο. Ζ ζεμνπαιηθή σξηκφηεηα επέξρεηαη θαηά ηνλ 5
ν
 -8

ν
 κήλα ηεο ειηθίαο 

ηνπο, ελψ ε ζσκαηηθή ηνπο δηάπιαζε νινθιεξψλεηαη ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ. Γελ 

δηαζηαπξψλεηαη κε ην ιαγφ θαζφζνλ ηα είδε δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ 

ρξσκνζσκάησλ (ν ιαγφο έρεη 48, ελψ ην αγξηνθνχλειν 44). Εεη 6-7 ρξφληα. 

 

 

Δηθόλα 3: Αγξηνθνχλεια (θσηνγξαθία απφ bionews.gr) 
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3. Γηαρεηξηζηηθά κέηξα γηα ηελ βειηίσζε ησλ ελδηαηηεκάησλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ 

ζεξακαηηθώλ πιεζπζκώλ 

 Ο βηφηνπνο ή ελδηαίηεκα αλαθέξεηαη ζε κηα θαζνξηζκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή κε 

ζπγθεθξηκέλα βηνηηθά θαη αβηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ νπνία δεη έλα δστθφ είδνο. ’ απηφλ 

ηνλ βηφηνπν δνπλ θαη αλαπηχζζνληαη νξηζκέλα, είδε απφ θαηψηεξα θαη αλψηεξα θπηά ηα 

νπνία ζπλζέηνπλ ηε θπηνθνηλφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη νξηζκέλα είδε απφ θαηψηεξα θαη 

αλψηεξα δψα πνπ απνηεινχλ ηε δσνθνηλφηεηα. Ζ θπηνθνηλφηεηα θαη δσνθνηλφηεηα 

βξίζθνληαη ζε ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηνπο θαη απνηεινχλ ηε βηνθνηλφηεηα θαη καδί κε ηα 

αβηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο (θιίκα, έδαθνο) ζπλζέηνπλ απηφ πνπ νλνκάδνπκε 

νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο. 

  Σα είδε ηεο άγξηαο παλίδαο είλαη πξντφληα ηεο γεο. Καη σο ηέηνηα επεξεάδνληαη απφ 

ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο ηεο. Δίλαη ινγηθφ λα ζεσξνχκε ηελ χπαξμε ή αλάπηπμε ελφο πιεζπζκνχ 

δεδνκέλε ζε πεξηνρή ζηελ νπνία πξνυπήξρε, πξέπεη φκσο λα θαηαλνήζνπκε φηη θάηη ηέηνην 

δε κπνξεί λα ζπκβαίλεη κε φιεο ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη έλαο βηφηνπνο. Πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπκε φηη εθηφο απφ ηνλ αλζξσπνγελή παξάγνληα ππάξρνπλ θη άιινη ηνπο νπνίνπο 

πξέπεη λα αληηιεθζνχκε, ψζηε νη παξεκβάζεηο καο λα είλαη εχζηνρεο κε ην κεγαιχηεξν 

δπλαηφ απνηέιεζκα θαη ην κηθξφηεξν (δπλαηφ) νηθνλνκηθφ θφζηνο. 

 Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη ην θιίκα ή ην κηθξνθιίκα θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θάζε 

πεξηνρήο, ηα νπνία κεηαβάιινληαη φρη κφλν αλά επνρή αιιά θαη απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή. Σν 

έδαθνο θαη ε ρεκηθή ηνπ ζχλζεζε ε νπνία επεξεάδεη έκκεζα αιιά θαη άκεζα ηα δψα θη απηφ 

γηαηί θαζνξίδεη ηελ θαηαλνκή, πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ηεο βιάζηεζεο. Με ηελ ζεηξά ηεο ε 

βιάζηεζε θαη ην είδνο ηεο πξνζδηνξίδεη ηελ ππθλφηεηα ελφο πιεζπζκνχ ηεο άγξηαο παλίδαο 

(ηελ εμάπισζε, ηελ θπξηαξρία, ηελ ρσξνθξάηηα θ.α.). Σν λεξφ επίζεο, είλαη έλαο πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο, νη θπζηθέο πεγέο, ηα ξέκαηα, πνηάκηα, ιίκλεο αθφκα θαη ε πγξαζία 

πνπ πεξηέρεηαη ζηνπο ηζηνχο ησλ θπηψλ, παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ δηαηήξεζε ελφο 

πιεζπζκνχ ζε κηα πεξηνρή.  

 Ζ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ε ηερληθή θαηά ηελ νπνία 

κπνξνχκε λα επηηχρνπκε αχμεζε ή δηαηήξεζε ησλ πιεζπζκψλ ηεο άγξηαο παλίδαο.  

Γηα λα θαζνξίζνπκε ην είδνο ην νπνίν ζα επλνεζεί κε ηα απαηηνχκελα δηαρεηξηζηηθά κέηξα, 

ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ ηα εμήο εξσηήκαηα:  

 Πνην ζεξακαηηθφ είδνο αληηκεησπίδεη πξφβιεκα κείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ, ζηελ 

πεξηνρή επζχλεο καο; 

 Πνην ζεξακαηηθφ είδνο έρεη κεγαιχηεξε δήηεζε απφ ηνπο θπλεγνχο ηεο πεξηνρήο καο; 

 Απαληψληαο ζε απηά ηα εξσηήκαηα ζα έρνπκε επηιέμεη κε επηηπρία ην είδνο γηα ην 

νπνίν ζα εζηηάζνπκε ηηο δξάζεηο καο. Αλ έλαο θπλεγεηηθφο ζχιινγνο θξίλεη φηη ζα πξέπεη λα 

επλνεζνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα είδε θαη έρεη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα γηα φιεο ηηο 

δαπάλεο, ηφηε ζα πξέπεη λα ηεξαξρήζεη κε απζηεξφηεηα ηηο αλάγθεο, ηηο απαηηήζεηο θαη ηελ 

δήηεζε.  

 Γηα λα βειηηώζνπκε ηνλ βηόηνπν ζα πξέπεη λα εξεπλήζνπκε ην πεδίν θαη λα 

πξνζθέξνπκε απηφ πνπ ιείπεη. Δπνκέλσο ε βαζηθή αξρή καο γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

βηνηφπνπ πνπ ζα βειηηψζνπκε, είλαη «Γψζε απηφ πνπ ιείπεη…».  
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 Καηαξράο, πξέπεη λα γλσξίδνπκε πεξηνρέο εληφο θαη εθηφο Καηαθπγίσλ Άγξηαο Εσήο 

πνπ ππάξρνπλ πιεζπζκνί ηνπ είδνπο πνπ καο ελδηαθέξεη, θαη αλ απηέο είλαη ηδαληθέο 

γηα ηελ εθαξκνγή βειηησηηθψλ ελεξγεηψλ.  

 Όζνλ αθνξά ηηο εηδηθέο εηήζηεο κηθηέο ζπνξέο πνπ ζθνπεχνπκε λα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε, ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε ηα είδε ψζηε ν ζπλδπαζκφο ηνπο θαη ηα 

ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπο λα επλννχλ, ηνπο πιεζπζκνχο ηεο άγξηαο παλίδαο. Σα είδε 

ζπφξσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ζα πξέπεη λα κελ έρνπλ πςειέο απαηηήζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπο θαη λα παξνπζηάδνπλ θάπνηα αληνρή ζε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ζ 

ζήκαλζε ησλ ζεκείσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπνξέο είλαη έλαο ηξφπνο ελεκέξσζεο 

θαη ζηαδηαθήο απφθηεζεο ζεβαζκνχ ησλ ρξεζηψλ ηεο γεο πξνο ηηο πξνζπάζεηεο ησλ 

θπλεγεηηθψλ νξγαλψζεσλ γηα ηελ βειηίσζε ησλ βηνηφπσλ.  

 Γηα άιιεο θαηαζθεπέο φπσο: πνηίζηξεο, δεμακελέο, ηαΐζηξεο θ.α. ζα πξέπεη ε 

εγθαηάζηαζε ή ηα ρξψκαηα ηνπο λα ζρεδηαζηνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη 

πξνζαξκνζκέλεο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ.  

 Οη θπλεγεηηθνί ζχιινγνη ζα πξέπεη λα δεηνχλ πάληνηε άδεηα γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ 

απνζθνπνχλ ζε βειηησηηθέο δξάζεηο είηε απφ ηνπο ηδηψηεο –ηδηνθηήηεο ησλ πεξηνρψλ, 

είηε απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο. Απηφ ζα δηαζθαιίζεη ηελ ζπλεξγαζία 

θαη ηηο θαιέο ζρέζεηο ησλ θπλεγψλ κε άιινπο ρξήζηεο ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. 

γεσξγνχο, θηελνηξφθνπο, κειηζζνθφκνπο θ.α.) θαη ζα απνηξέςεη ηελ δεκηνπξγία 

θιίκαηνο αληαγσληζκνχ ζην χπαηζξν, κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ησλ έξγσλ ή 

δηάθνξεο άιιεο δνιηνθζνξέο.  

 Όζνλ αθνξά ηελ επηινγή έθηαζεο, απνθεχγνπκε ηηο πεξηνρέο κε εληαηηθή θαιιηέξγεηα 

θαη επηιέγνπκε πξσηίζησο ζεκεία ζηα νπνία έρεη εγθαηαιεηθζεί ε παξαδνζηαθή 

γεσξγία. Μπνξνχκε λα ελνηθηάζνπκε ηηο εθηάζεηο ή λα πάξνπκε ηελ άδεηα ρξήζεο 

απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ηέινο, λα πάξνπκε ηελ απαηηνχκελε άδεηα απφ ηελ Γαζηθή 

Τπεξεζία αλ πξφθεηηαη γηα ρξήζε δεκφζηαο γεο.   

 

 

 

Πίλαθαο 1: Δπεκβάζεηο ζε βηνηφπνπο θαη δηάξθεηα σθειεηψλ 
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4.ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΒΙΟΣΟΠΩΝ ΜΔ ΦΤΣΟΚΟΜΙΚΑ ΔΡΓΑ 

4.1. Δηδηθέο ζπνξέο γηα ηα ζεξάκαηα 

 Δληχπσζε πξνθαιεί ζε πνιινχο πσο κηα απιή, θαηλνκεληθά, δξάζε φπσο απηή ηεο 

ζπνξάο επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Πξάγκαηη κε ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνζεθηηθή 

κειέηε ησλ παξαγφλησλ, κπνξνχκε: λα ζπάζνπκε ηελ νκνηνκνξθία ησλ θιαζζηθψλ 

αγξνηηθψλ θαιιηεξγεηψλ απφ άπνςε εηδψλ, λα δεκηνπξγήζνπκε κηθξέο «νάζεηο» ζε πεξηνρέο 

πνπ έρεη εγθαηαιεηθηεί ε θαιιηέξγεηα, λα απνθχγνπκε εληειψο ηελ ρξήζε εληνκνθηφλσλ, 

δηδαληνθηφλσλ, ιηπαζκάησλ θηι. 

 

Δηθόλα 4: Πεξηθξαγκέλε ζπνξά ζε εκηνξεηλή πεξηνρή ηεο Υίνπ (θσηνγξαθία Κ.. Υίνπ) 

 Θα πξέπεη λα δνζεί κεγάιε πξνζνρή ζηηο ζεξκνθξαζίεο ηεο πεξηνρήο θαη ζην έδαθνο, 

ψζηε λα επηιέμνπκε είδε, ηα νπνία ζα αληέμνπλ θαη ζα αλαπηπρζνχλ επηηπρψο. Ζ έθηαζε ηεο 

βειηησηηθήο ζπνξάο δε ρξεηάδεηαη λα είλαη κεγάιε. Μπνξνχκε ζε γεληθέο γξακκέο λα πνχκε 

φηη απφ ηελ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο πεξηνρήο πνπ επηιέμακε αλ ζην 1-3% πξαγκαηνπνηεζνχλ 

βειηησηηθέο επεκβάζεηο, ζα έρνπκε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Πξέπεη ηέινο, λα 

επηζεκάλνπκε φηη ηα θαιιηεξγνχκελα αγξνηεκάρηα είλαη νξζφηεξν λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

δηάζπαξηα κέζα ζην δεδνκέλν ρψξν βειηίσζεο θαη φρη ζπγθεληξσκέλα ζε έλα ζεκείν. 

 ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Υίν κέζσ θαηαγξαθήο ηεο πξνζέιθπζεο εηδψλ, 

ζηηο βειηησκέλεο επηθάλεηεο, απφ θάκεξεο αλίρλεπζεο θίλεζεο θαη λπθηεξηλήο ιήςεο 

γλσξίδνπκε φηη νη κηθηέο ζπνξέο εηδηθά θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο πξνζειθχνπλ 

κεγάινπο αξηζκνχο ιαγνχ (Lepus europaeus). Άιια είδε ηεο ζεξακαηηθήο πηελνπαλίδαο πνπ 

επσθεινχληαη   απφ απηέο είλαη ε θάζα (Columba palumbus), ην ηξπγφλη (Streptopelia 

turtur), αιιά θαη ε πέξδηθα (Alectoris chukar) γηα ηελ νπνία νη κηθηέο ζπνξέο είλαη 

ζεκαληηθέο θπξίσο ζην ζηάδην πνπ αξρίδνπλ λα βιαζηάλνπλ θαη γηα άκεζε βξψζε αιιά θαη 

επεηδή ε πξαζηλάδα θαη ε πγξαζία πνπ ζπγθεληξψλεηαη πξνζειθχεη κηθξά έληνκα ηα νπνία 

ηξψλε νη κηθξνί λενζζνί. 
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Δηθόλα 5: πνξά ζε πεξηνρή πνπ έρεη εγθαηαιεηθζεί ε παξαδνζηαθή θαιιηέξγεηα. 

 Δπηπξφζζεηα, νη πνζφηεηεο γηα ζπνξά (kg ζπφξνπ /ζηξέκκα) πνπ πξνηείλνληαη είλαη 

κηθξφηεξεο απφ απηέο πνπ πξννξίδνληαη γηα θαλνληθέο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο. Απηφ γίλεηαη 

γηα λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ηνπ είδνπο γηα ηξνθή θαη θάιπςε αιιά ηαπηφρξνλα λα 

ππάξρεη θαη άλεζε θίλεζεο θαη επίβιεςεο. Δπίζεο απνθεχγεηαη ε παξακνλή ηεο πγξαζίαο ζην 

έδαθνο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 

Δηθόλα 6: Μηθηή βειηησηηθή ζπνξά ζηε λήζν Λέζβν (θσηνγξαθία Κ.. Μπηηιήλεο). 

 Σέινο, ηα είδε ηα νπνία ζα επηιέμνπκε γηα ηε δεκηνπξγία κηθηήο βειηησηηθήο ζπνξάο, 

θαιφ ζα ήηαλ λα έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ηδηφηεηεο κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα απνδψζνπλ 

θαιχηεξα γηα ηα ζεξάκαηα.  

Γηα παξάδεηγκα, ζηε κηθηή εηδηθή ζπνξά ηεο Εικόνας 6 αλαγλσξίδνπκε ηα είδε ζηηάξη θαη 

βίθνο, απηά επηιέρζεθαλ γηα ηξεηο βαζηθνχο ιφγνπο:  

 Θα παξάγνπλ ηξνθή γηα ηα είδε λεζηψηηθε πέξδηθα θαη ιαγφ, πνπ καο ελδηαθέξεη ε 

ελίζρπζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπο. 
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 Σν ζηηάξη ζα βνεζήζεη ην βίθν (κε ηηο ζσζηέο αλαινγίεο) λα αλαξξηρεζεί ψζηε λα κελ 

μαπιψζεη θαη καδεχεη ππεξβνιηθή πγξαζία θη έηζη λα απνδψζεη ηα κέγηζηα.  

 Ο βίθνο είλαη ην είδνο ην νπνίν ζα πξνζειθχζεη πιήζνο εληνκνπαλίδαο, ε νπνία 

απνηειεί εμαηξεηηθή ηξνθή γηα ηνπο λενζζνχο. 

 Ζ εηδηθή ζπνξά γηα ηα είδε ηεο άγξηαο παλίδαο ιεηηνπξγεί  σο ππξήλαο 

βηνπνηθηιφηεηαο γηα ηελ αχμεζε ηεο δσνρσξεηηθφηεηαο ηνπ βηνηφπνπ. Αξθεί βέβαηα λα 

αθνινπζεζνχλ νη ελδεδεηγκέλεο επεκβάζεηο.  

 

 

Δηθόλα 7: Λαγφο ηξέθεηαη κέζα ζε εηδηθή κηθηή ζπνξά ηνπ Κ.. Υίνπ 
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Πίλαθαο 2: Πίλαθαο εηδψλ πξνηεηλφκελσλ γηα βειηησηηθέο θαιιηέξγεηεο. 

ΕΙΔΟ

ΠΟΟΣ.

ΠΟΡΟΤ 

(Kg/στρ)

ΒΑΘΟ 

ΠΟΡΑ

(cm)

ΜΙΓΜΑ

ΜΕ ΑΛΛΑ

ΕΙΔΗ

(Kg/στρ)

ΕΠΟΧΗ

ΠΟΡΑ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

ΙΣΑΡΙ 10--14 1,5-2
ςιτάρι 7 Kg

+ βίκοσ 3Kg
Φκινόπωρο Εξαιρετικι πθγι τροφισ

ΚΡΙΘΑΡΙ 8--12 1,5-2

κρικάρι 0,4-0,5Kg

+κεχρί 0,4 Kg

+καλαμπόκι 1,5Kg

Φκινόπωρο Εξαιρετικι πθγι τροφισ

ΙΚΑΛΗ 3--12 1,5-2
ςίκαλθ 5 Kg

+λακοφρι 5Kg

Οκτϊβριο

Νοζμβριο

Φεβρουάρ.

Καλι κάλυψθ για φωλιζσ

Καλι αντοχι ςε ξθραςία

Καλι αντοχι ςε οξφτθτα

ορίμανςθ και μετά από μια

πρϊτθ βόςκθςθ.

ΚΕΧΡΙ 2,5--3 2,4

κεχρί 0,5Kg

+κρικάρι 0,5 Kg 

+καλαμπόκι 1,5Kg

Μάιοσ

Εξαιρετικι πθγι τροφισ

Απαιτεί μεγάλθ θλιοφάνεια

Μεγάλθ αντοχι ςτθ ξθραςία

ΡΕΒΤΘΙ 7 2
ρεβφκι 5Kg

+μπιηζλι 5 Kg

Φκινόπωρο

ι

Άνοιξθ

Εξαιρετικι πθγι τροφισ

Προςελκφει πλικοσ

εντομοπανίδασ θ οποία 

αποτελεί εξαιρετικι τροφι 

για τουσ νεοςςοφσ.

ΚΟΤΚΙ 9 3
κουκιά 6-8Kg

+βρϊμθ 5Kg
Φκινόπωρο

Προςελκφει πλικοσ 

εντομοπανίδασ θ οποία 

αποτελεί εξαιρετικι τροφι

για τουσ νεοςςοφσ

ΣΡΙΦΤΛΛΙ 3,5-4 0,5
τριφφλλι 1Kg

+ λακοφρι 7Kg

Άριςτθ κάλυψθ για

φωλεωποίθςθ.

Προςελκφει πλικοσ 

εντομοπανίδασ θ οποία 

αποτελεί εξαιρετικι τροφι

για τουσ νεοςςοφσ

ΓΛΤΚΟΠΑΣΑΣΑ 150 5--10 Μάρτιο

Άριςτθ τροφι για 

αγριόχοιρουσ.

Αντοχι ςτθ ςιψθ.

Αντοχι ςε χαμθλζσ 

κερμοκραςίεσ.

ΗΛΙΑΝΘΟ 1 1

θλίανκοσ 0,5Kg

+βρϊμθ 0,4Kg

ι

κρικάρι  0,4Kg

Μάρτιο
Έχει μεγάλεσ απαιτιςεισ

ςε λίπανςθ.
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4.2. Γεκηνπξγία (ζ)βόισλ κε αξγηιόρσκα θαη ζπόξνπο. 

 Ζ ηερληθή ηεο δεκηνπξγίαο βφισλ απφ αξγηιφρσκα θαη ζπφξνπο εθαξκφζηεθε κε 

ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη πξνηείλεηαη σο βειηησηηθή ελέξγεηα, θπξίσο ζε πεξηνρέο 

απνκνλσκέλεο, νξεηλέο ή εκηνξεηλέο, ρσξίο πξφζβαζε κεραλνθίλεησλ κέζσ γηα άξνζε θαη 

ζπνξά.  

  Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ βφισλ απηψλ κπνξεί λα γίλεη Αχγνπζην –

επηέκβξην. Αξρηθά, πεξλάκε ην αξγηιφρσκα απφ ρνληξφ θφζθηλν, γηα λα ην πάξνπκε θαζαξφ 

ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ην επεμεξγαζηνχκε.  

 

Δηθόλα 8: Κνζθίληζκα αξγηινρψκαηνο ζηε Υίν (θσηνγξαθία Κ.. Υίνπ). 

 ηε ζπλέρεηα, αθνχ έρνπκε ην θαζαξφ αξγηιφρσκα, ην βξέρνπκε ηφζν φζν ρξεηάδεηαη 

γηα λα κπνξέζνπκε λα ην πιάζνπκε θαη πξνζζέηνπκε ηνπο ζπφξνπο (πξνηείλεηαη κίμε ζπφξσλ 

π.ρ. ζηηάξη –βίθνο). Αλαθαηεχνπκε θαιά θαη δεκηνπξγνχκε βφινπο ηνπο νπνίνπο ζηε 

ζπλέρεηα ηνπο απιψλνπκε πξνζεθηηθά γηα λα ζηεγλψζνπλ. 

 

Δηθόλα 9: Άπισκα ησλ βφισλ γηα λα ζηεγλψζνπλ (θσηνγξαθία Κ.. Υίνπ) 
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 Σελ επνρή ησλ βξνρψλ θαη ηεο ζπνξάο Οθηψβξηνο –Γεθέκβξηνο γίλεηαη ε ξίςε ησλ 

βφισλ κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία κηθξψλ νάζεσλ ηξνθήο γηα ηα είδε ηεο άγξηαο παλίδαο. 

 

Δηθόλα 10: Δπηηπρία θπηξσηηθφηεηαο βφισλ κεηά ηε ξίςε ηνπο (θσηνγξαθία Κ Υίνπ)  

4.3. Δκβνιηαζκόο ησλ δέληξσλ κε ζθνπό ηελ παξαγσγή. 

 Ο εκβνιηαζκφο (κπφιηαζκα) ησλ δέληξσλ είλαη κηα πνιχ παιηά ηέρλε πνπ 

παξαηήξεζε ν άλζξσπνο, απφ ηα αξραία ρξφληα, λα γίλεηαη απφ κφλε ηεο ζηε θχζε. Μφιηο 

κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν ζπγθεληξψζεθαλ νη γλψζεηο απ’ φιν ηνλ θφζκν, 

ζπζηεκαηνπνηήζεθαλ, έγηλαλ αξθεηά πεηξάκαηα θαη παξαηεξήζεηο θαη δφζεθαλ ζσζηέο 

θαηεπζχλζεηο φζνλ αθνξά ην κπφιηαζκα.  

 ήκεξα κπόιηαζκα ιέκε ηελ ηέρλε λα ελψλνληαη κέξε ησλ δέληξσλ κε ηέηνην ηξφπν 

πνπ λα «θνιινχλ» κεηαμχ ηνπο θαη λα κεγαιψλνπλ ζαλ έλα δέληξν.  

 Σν εκβόιην (κπόιη) είλαη ην θαηάιιειν κηθξφ θνκκαηάθη απφ θινηφ, κε κάηη ή 

βιαζηφ ηνπ δέληξνπ, πνπ φηαλ ζπγθνιιεζεί πάλσ ζε άιιν δέληξν (ππνθείκελν) «βιαζηά», 

κεγαιψλεη θαη απνηειεί, ζπλήζσο, ην λέν δέληξν. 

 Σν ππνθείκελν απνηειεί ηε ξίδα θαη κέξνο ηνπ θνξκνχ θαη είλαη ην ζπνξφθπην 

(«άγξην») ή ην θισληθφ ππνθείκελν ή ην δέληξν πάλσ ζην νπνίν κπνιηάδεηαη ην επηζπκεηφ 

είδνο.  

  Ο εκβνιηαζκφο δηαθξίλεηαη ζε ελνθζαικηζκό (κπφιηαζκα φπνπ ην κπφιη πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ηεκάρην θινηνχ κε έλα νθζαικφ απφ άιιν δέληξν –κπφιηαζκα κε 
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«κάηη») θαη ζε εγθεληξηζκό (κπφιηαζκα φπνπ ην κπφιη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνηειείηαη απφ 

θνκκάηη θαηάιιεινπ βιαζηνχ κε κεξηθά κάηηα –κπφιηαζκα κε «θεληξάδη»).    

 

Δηθόλα 11: Σξφπνη εκβνιηαζκνχ (by fytokomia.gr) 

Πξνηεηλόκελε κέζνδνο εκβνιηαζκνύ γηα βειηησηηθέο επεκβάζεηο –Τπόθινηνο 

εγθεληξηζκόο ή ηεθαλίηεο 

 Δθαξκφδεηαη κε πνιχ θαιή επηηπρία αιιαγήο πνηθηιηψλ. Γίλεηαη λσξίο ηελ άλνημε, 

φηαλ ε θπθινθνξία ηνπ ρπκνχ είλαη έληνλε θαη ν θινηφο μεθνιιάεη εχθνια, απφ ηα ηέιε 

Μαξηίνπ έσο κέζα Μαΐνπ. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ εκβνιίσλ (θεληξαδηψλ) γίλεηαη κεηαμχ ηνπ 

θινηνχ θαη ηνπ μχινπ. Σν ππνθείκελν κπνξεί λα θνπεί πάλσ απφ ην ζεκείν ηνπ εκβνιηαζκνχ 

θαη φηαλ ζα γίλεη ν εκβνιηαζκφο ε ηνκή αλαλεψλεηαη ζην επηζπκεηφ χςνο κε ηε δεκηνπξγία 

κηαο νξηδφληηαο ιείαο επηθάλεηαο. ην ζεκείν φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα εκβφιηα γίλεηαη 

θάζεηε ηνκή. Ο αξηζκφο ησλ εκβνιίσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ, εμαξηάηαη απφ ηε δηάκεηξν ηνπ 

ππνθεηκέλνπ. Σα εκβφιηα πξέπεη λα έρνπλ θνηκψκελνπο νθζαικνχο, γη’ απηφ ηα δηαηεξνχκε 

ζην ςπγείν. Ζ ηνκή γηα ηελ δεκηνπξγία ζθήλαο είλαη κνλφπιεπξε (ζρήκα ζηνκίνπ θινγέξαο) 

κε κηθξή αθαίξεζε ηνπ θινηνχ ζηελ άιιε πιεπξά γηα θαιχηεξε εηζρψξεζε ηνπ εκβνιίνπ. 

 Σα εκβφιηα δέλνληαη κε ζπάγθν θαη απνκνλψλνληαη κε πιαζηηθέο απηνθφιιεηεο 

ηαηλίεο. Ζ επηθάλεηα ηεο ηνκήο ηνπ ππνθεηκέλνπ θαζψο θαη ε ηνκή πάλσ απφ ηνπο νθζαικνχο 

ηνπ εκβνιίνπ θαιχπηνληαη κε κάζηηρν.  

 Ζ δηαηήξεζε ησλ εκβνιηνθφξσλ βιαζηψλ γίλεηαη ζην ςπγείνζε πιαζηηθή ζαθνχια 

αεξνζηεγψο απφ 2-5
o
 C θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο δηάθνξνπο εγθεληξηζκνχο, θαζψο θαη 

γηα ελνθζαικηζκνχο ηνπ Απξηιίνπ –Μαΐνπ. 
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Δηθόλα 12: Δκβνιηαζκφο ζηε Λέζβν γηα ηε δεκηνπξγία θαξπνθφξνπ δέληξνπ (θσηνγξαθία 

Κ.. Μπηηιήλεο). 

 Ο θπξηφηεξνο ιφγνο έληαμεο ηνπ εκβνιηαζκνχ ζηηο θπηνθνκηθέο βειηησηηθέο 

ελέξγεηεο είλαη φηη κε ηελ πξαθηηθή απηή κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε θαη λα εμαζθαιίζνπκε  

ζε ζπλέρεηα θαη κε βάζνο ρξφλνπ ηξνθή ζε είδε ηεο άγξηαο παλίδαο. Οη εκβνιηαζκνί δε ζα 

πξέπεη λα γίλνληαη απζαίξεηα, πάληα ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχκε ηηο δξάζεηο καο ζηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη απφ άηνκα ηα νπνία δε γλσξίδνπλ 

ηελ δηαδηθαζία ψζηε λα κελ θηλδπλέςεη κε θαηαζηξνθή ην θπηφ. 

4.4. Φπζηθνί θξάθηεο  

 Οη θπζηθνί θξάθηεο θαζψο θαη ηα θξάζπεδα ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ, κε 

θπηηθή βιάζηεζε, απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ζεηηθά ηα είδε ηεο 

άγξηαο παλίδαο.  

 

Δηθόλα 13: Κξάζπεδα θαη ξεκαηηθή βιάζηεζε ζε ζπλδπαζκφ κε θαιιηέξγεηεο ζηε Λήκλν. 

(θσηνγξαθία: Μάθεο Μνπζηάθαο)  
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 Δηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα πεδηλφ βηφηνπν, νη θπζηθνί θξάθηεο απνηεινχλ έλα ηδαληθφ 

ζεκείν ην νπνίν πξνζθέξεη θάιπςε, ηξνθή, πξνζηαζία απφ δηάθνξα θαηξηθά θαηλφκελα, 

θαζψο θαη επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ζεξάκαηνο, αθνχ ζε κηα ζπλέρεηα 

θαιιηεξγεηψλ νη θπηνθξάθηεο είλαη έλα αζθαιέο κέξνο γηα θσιενπνίεζε.  

 Βέβαηα, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη νη θπζηθνί θξάθηεο πνπ απνηεινχληαη απφ 

δέληξα θαη φρη ζάκλνπο, νξηζκέλεο θνξέο κπνξεί λα έρνπλ θαη αληίζεηα απνηειέζκαηα θαζψο 

πξνζειθχνπλ θαη αξπαθηηθά ηα νπνία δεκηνπξγνχλ απψιεηεο ζηνπο ζεξακαηηθνχο 

πιεζπζκνχο.  

  

Οη θπζηθνί θξάθηεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ζηε γεσξγία. Απηά 

κπνξεί λα είλαη: 

- Καηαιακβάλνπλ θάπνηα έθηαζε ζε βάξνο ησλ αγξνηηθψλ θαιιηεξγεηψλ.  

Έρεη φκσο εθηηκεζεί φηη αλ ν θξάθηεο έρεη πιάηνο έσο 3 κέηξα, θαηαιακβάλνληαο 

ζπλνιηθά κφλν ην 0,4% ηεο ζπλνιηθήο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο, εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο 

ηνπ ζεξάκαηνο.  

- Απνηεινχλ απφζεκα δηαθνξεηηθήο παλίδαο (παξάζηηα) θαη ρισξίδαο (δηδάληα) πνπ 

επνηθίδνπλ ζηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο.  

’ απηή ηελ πεξίπησζε ε ρεκηθή θαηαπνιέκεζε ζε κηα πεξηθεξεηαθή δψλε ηεο θαιιηέξγεηαο 

(φρη φκσο πάλσ ζηνλ θξάθηε θαη ηα ρνξηαξηαζκέλα θξάζπεδα), αξθεί γηα λα αλαθφςεη ηηο 

επηζέζεηο ησλ εληφκσλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δηδαλίσλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηνπο θξάθηεο. 

Γηα λα εθπιεξψζνπλ ηνλ ξφιν ηνπο ζρεηηθά κε ην ζήξακα, νη θπζηθνί θξάθηεο πξέπεη λα 

παξνπζηάδνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:  

- Καιή ππθλφηεηα ησλ θπηψλ πνπ ηα απνηεινχλ. 

- Απαξαίηεηε παξνπζία ρνξηαξηαζκέλσλ θξαζπέδσλ. 

- Δπηζπκεηή είλαη ε ρξήζε ελφο πξαλνχο (πεδνχιη) σο ππφβαζξν γηα ηελ ίδξπζε ηνπ 

θξάθηε. 

Γηα λα απνθηήζεη ν θξάθηεο ηηο επηζπκεηέο δηαζηάζεηο, ρξεηάδεηαη θάπνηα ζπληήξεζε ηδίσο 

ηα πξψηα ρξφληα: 

- 1
νο

 ρξφλνο: Κφςηκν ρακειά (απνςίισζε) γηα λα βειηησζεί ε ππθλφηεηα ηεο 

βιάζηεζεο ζην θαηψηεξν ηκήκα. 

- 3
νο

 ρξφλνο: Με ηελ αλαβιάζηεζε, θιάδεπζε γηα λα πάξεη ν θξάθηεο ηελ ηειηθή ηνπ 

κνξθή. 

- Μεηά ηνλ 3
ν
 ρξφλν: Κάζε 2-4 ρξφληα θιάδεκα ζπληήξεζεο. 

Απηέο νη εξγαζίεο ηεο αλαλέσζεο, είηε γίλνληαη ρεηξνλαθηηθά, είηε γίλνληαη κεραληθά, 

πξέπεη λα γίλνληαη ηνλ ρεηκψλα. Πξέπεη δε λα αθνινπζνχλ έλα θπθιηθφ πξφγξακκα 

επεκβάζεσλ γηα λα κελ ππάξμεη θίλδπλνο θάπνηα ζηηγκή λα βξεζεί φιε ε πεξηνρή 

απνςηισκέλε.  
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Πξνηεηλόκελα είδε:  

 Σα είδε πνπ επηιέγνληαη γηα λα ηδξπζεί έλαο θπζηθφο θξάθηεο, πξέπεη λα είλαη 

ηζαγελή, ψζηε λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηελ πεξηνρή θαη ε επηηπρία ηεο θχηεπζεο λα είλαη 

ζρεδφλ βέβαηε. Πξέπεη επίζεο λα κπνξνχλ λα πνιιαπιαζηαζηνχλ κε κνζρεχκαηα. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη σο θαηάιιεια είδε: ε γθνξηζηά (Pyrus spinosa), ν θξάηαηγνο (Crataegus sp), ν 

βάηνο (Rubus fruticosus), θ.α.. 

Καλόλεο θύηεπζεο 

 Οη θπζηθνί θξάθηεο γηα λα είλαη ιεηηνπξγηθνί πξέπεη λα έρνπλ πιάηνο 1,5-3 κέηξα, θαη 

χςνο ην πνιχ 3 κέηξα. Σν κήθνο ηνπο θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο.  

Γηα λα ηδξπζεί έλαο θπζηθφο θξάθηεο πξέπεη λα γίλνπλ νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

o Απιάθσζε ησλ γξακκψλ θχηεπζεο κέρξη βάζνο 30 εθαηνζηά. 

o Φχηεπζε κέζα ζε ηξεηο απιαθσκέλεο γξακκέο, ζε ηξηγσληθφ ζχλδεζκν φηαλ ν 

θξάθηεο έρεη πιάηνο 3 κέηξα. 

 Όηαλ ν θξάθηεο έρεη πιάηνο κηθξφηεξν απφ 3 κέηξα, ηφηε ε θχηεπζε γίλεηαη ζε δπν 

γξακκέο, φηαλ θπηεχνληαη κηθξνί ζάκλνη (αλψηεξν χςνο 1,5 κ.) θαη ε κεηαμχ ησλ γξακκψλ 

απφζηαζε θπκαίλεηαη απφ 0,75-1,5 κέηξα. Όηαλ θπηεχνληαη κεγάινη ζάκλνη (αλψηεξν χςνο 3 

κ.) ε θχηεπζε γίλεηαη ζε δπν γξακκέο θαη ε κεηαμχ ησλ γξακκψλ απφζηαζε ηζνχηαη κε ην 

πιάηνο ηνπ θξάρηε.  

*Ζ θχηεπζε γίλεηαη κε κνζρεχκαηα ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη απφ 6-10 ηεκάρηα ζε θάζε ζέζε 

θχηεπζεο.  

 ηηο πεδηλέο πεξηνρέο, φπνπ ην αλάγιπθν είλαη έληνλν ζηα φξηα ησλ αγξψλ ππάξρνπλ 

ζπλήζσο πξαλή (πεδνχιηα). Απηά έρνπλ ζπλήζσο θπζηθή βιάζηεζε ζακλψδε ή πνψδε. 

Μπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ππφβαζξν γηα δεκηνπξγία θπζηθνχ θξάρηε, ν νπνίνο θαιφ είλαη λα 

πιαηζηψλεηαη απφ κηα ζηελή δψλε εηδηθήο ζπνξάο γηα ζήξακα πξνο ηελ πξνζήιηα πιεπξά ηνπ. 

 Οη ρσκάηηλνη ηάθξνη θαη ηα ξέκαηα ησλ πεδηλψλ πεξηνρψλ επεξεάδνπλ ηνπο 

ζεξακαηηθνχο πιεζπζκνχο, δηφηη ηα πξαλή ηνπο ζπλήζσο θαιχπηνληαη κε θπζηθή βιάζηεζε 

ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζεξάκαηα γηα θάιπςε. Λφγσ ηεο γξήγνξεο αλάπηπμεο, ε 

βιάζηεζε απηή ππθλψλεη θαη εκπνδίδεη ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ηάθξνπ, αιιά θαη ηελ 

θπθινθνξία ηνπ ζεξάκαηνο. Πξέπεη ινηπφλ πεξηνδηθά λα ζπληεξείηαη κε απνςίισζε. Δπί 

πιένλ απφ ηηο δπν πιεπξέο ησλ ξεκάησλ, κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ εηδηθέο ζπνξέο γηα 

ζεξάκαηα ζε δψλε πιάηνπο 6-10 m.  

4.5. Λσξίδεο θαη κηθξέο λεζίδεο. 

 Οη ισξίδεο θαη νη κηθξέο λεζίδεο είλαη επεκβάζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζε πεδηλνχο 

βηνηφπνπο πνπ ηνπο ραξαθηεξίδνπλ εθηεηακέλεο κνλνθαιιηέξγεηεο (π.ρ.  ζηηάξη, θξηζάξη, 

βξψκε, ηξηθχιιη, θ.α.). 

Η ζεκαζία ηνπο 

 Ζ ζεκαζία ησλ ισξίδσλ θαη ησλ κηθξψλ λεζίδσλ ζπλίζηαληαη ζην λα επαλαθέξεη ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ηελ βηνπνηθηιφηεηα θαη λα εμαζθαιίζεη ζηελ άγξηα παλίδα θαηά ηε 

δηάξθεηα φινπ ηνπ ρξφλνπ: 
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o Ζζπρία, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο. 

o Πνηθηιία ηξνθήο γηα ηα λεαξά αιιά θαη ηα ελήιηθα άηνκα. 

o Καηαθχγην ελάληηα ζηηο θαθνθαηξίεο θαη ηα αξπαθηηθά. 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Κάζε κνλάδα επέκβαζεο (ισξίδα ή λεζίδα) πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πάληα ηξία 

βαζηθά ζηνηρεία: 

1. Μηα δψλε ζακλψδνπο βιάζηεζεο 

2. Μηα δψλε ρέξζα ή αγξαλαπαπφκελε 

3. Μηα δψλε εηδηθήο ζπνξάο γηα ζεξάκαηα. 

 Οη ισξίδεο είλαη γξακκηθέο επεκβάζεηο ζηνλ ρψξν θαη ε επηηπρία ηνπο εμαξηάηαη απφ 

ηα ηξία βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη απφ ηελ δηαζπνξά ηνπο ζηελ πεξηνρή. 

 ε πεξηνρέο εθηεηακέλσλ θαιιηεξγεηψλ, ε εγθαηάζηαζε ησλ ισξίδσλ πξέπεη λα 

γίλεηαη φπνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζέζεηο θαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εκπνδίδνπλ ην 

ιηγφηεξν δπλαηφλ ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο. 

 Οη κηθξέο λεζίδεο πξέπεη λα πιεξνχλ νπσζδήπνηε ηα ηξία πξναλαθεξζέληα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη λα εγθαζίζηαληαη ζε δηαζέζηκεο ζέζεηο φπνπ ππάξρνπλ κέζα ζηνλ θάκπν. 

Σέηνηεο κπνξεί λα είλαη θάπνηα ηξίγσλα πνπ κέλνπλ αλεθκεηάιιεπηα ή ηα ζηαπξνδξφκηα ησλ 

αγξνηηθψλ δξφκσλ. ’ απηέο ηηο ηξηγσληθέο ζέζεηο δπζθνιεχεηαη ε εξγαζία ησλ αγξνηηθψλ 

κεραλεκάησλ θαη γη’ απηφ κέλνπλ ζπλήζσο αλεθκεηάιιεπηεο.  

 Υσξίο απηέο ηηο επεκβάζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ 

ζπλεηά, ε ηθαλφηεηα ηνπ βηφηνπνπ λα ζπγθξαηήζεη έλαλ ζεκαληηθφ πιεζπζκφ ζεξάκαηνο 

είλαη πνιχ ρακειή. 

Καλόλεο ίδξπζεο 

 Θέζε θαη έθηαζε. 

 Οη ισξίδεο θαη νη κηθξέο λεζίδεο πξέπεη λα ηδξχνληαη θαηά ην δπλαηφλ ζε ζέζεηο κε 

ειαθξά θιίζε γηα λα ζηξαγγίδνπλ θαιά, κε πξνζήιην πξνζαλαηνιηζκφ θαη κε ζρεηηθή 

πξνθχιαμε απφ ηνλ άλεκν. 

 Ζ αξηζηνπνίεζε ηεο επέκβαζεο απηήο πξνέξρεηαη απφ ηελ θαιή δηαζπνξά ηνπο φρη 

ηφζν απφ ην πιάηνο ηνπο. 

 Σν άξηζην πιάηνο κηαο ισξίδαο θπκαίλεηαη απφ 6-10 κέηξα, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε. ηε πεξίπησζε ησλ κηθξψλ λεζίδσλ ε ηδαληθή αλαινγία είλαη γηα θάζε 2000 

ζηξέκκαηα αγξνηηθήο έθηαζεο, λεζίδεο κεξηθψλ δεθάδσλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ε θάζε κηα, 

δηεζπαξκέλεο ζε απφζηαζε 150 κέηξσλ κεηαμχ ηνπο.  
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4.6. Βειηίσζε ζε ζπγθξνηεκέλα δάζε. 

 Σα ζπκπαγή θαη εθηεηακέλα δάζε δελ επλννχλ ηελ χπαξμε θαη δηαβίσζε ηνπ 

ζεξάκαηνο παξά κφλνλ φηαλ δηαζπψληαη απφ μέθσηα θαη δεκηνπξγνχλ θξαζπεδηθά 

πεξηβάιινληα (δψλεο επαθήο ή κεηάβαζεο κεηαμχ δχν βηνηφπσλ). 

 Γηα λα επλνεζεί ε άγξηα παλίδα θαη λα αλαπηπρζνχλ ζεξακαηηθνί πιεζπζκνί 

ηθαλνπνηεηηθήο ππθλφηεηαο, κέζα ζε ακηγή δάζε, απηά πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο: 

- Παξνπζία λεξνχ, ηδηαίηεξα ηνπο μεξνχο κήλεο ηνπ ρξφλνπ θαη αλ δελ ππάξρεη απφ 

θπζηθέο παξνρέο λα παξαζρεζεί ηερλεηά. Βέβαηα ην κηθξφ ζήξακα (ιαγφο, πνπιηά) 

κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί απφ ηελ αηκνζθαηξηθή πγξαζία, φηαλ ην θιίκα ηεο πεξηνρήο 

ην επηηξέπεη. 

- Παξνπζία αθ’ ελφο πεξηνρψλ κε ρακειή βιάζηεζε (ζάκλνη, ππθλνθπείεο, θπζηθή 

αλαγέλλεζε, ρεξζνιίβαδα) πνπ πξνζθέξνπλ θάιπςε γηα αλαπαξαγσγή θαη αθ’ 

εηέξνπ πεξηνρψλ πνπ πξνζθέξνπλ θαηαθχγην ην ρεηκψλα απφ ηνλ άλεκν θαη ην θξχν 

(βάηνη, θηέξεο, ξείθηα, πςειά ρφξηα). 

- Παξνπζία ηαπηφρξνλα εηδηθψλ ζπνξψλ γηα ζεξάκαηα ζε ισξίδεο, ζηα θξάζπεδα ηνπ 

δάζνπο, νη νπνίεο ζα είλαη θαιά δηεζπαξκέλεο ζηελ πεξηνρή. Οη ισξίδεο απηέο 

κπνξνχλ λα έρνπλ πιάηνο 20-25 κέηξα. 

- Μεηαμχ ηνπ δάζνπο θαη ηεο εηδηθήο ζπνξάο πξέπεη λα ππάξρεη κηα δψλε πιάηνπο φζν 

είλαη ην κέζν χςνο ησλ αθξηαλψλ δέληξσλ ηεο ζπζηάδαο, ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ 

ζακλψδε βιάζηεζε. 

 θφπηκν ζεσξείηαη επίζεο λα θπηεχνληαη θαξπνθφξα δέλδξα ζηα μέθσηα ηνπ δάζνπο, 

αθφκε θαη κέζα ζηηο ισξίδεο ηεο εηδηθήο ζπνξάο αιιά ζε απηή ηε πεξίπησζε ζε κεγάιε 

απφζηαζε κεηαμχ ηνπο (ελδεηθηηθφο θπηεπηηθφο ζχλδεζκνο 10x10 κέηξα). Γηα ην ζθνπφ απηφ 

πξνηείλνληαη ηα είδε: θαζηαληά, θαξπδηά, κειηά, δακαζθεληά, αριαδηά, ζπθηά θ.ά. Σα 

θαξπνθφξα δέλδξα πξνζθέξνπλ ζπκπιεξσκαηηθή ηξνθή  ζηελ άγξηα παλίδα (θπξίσο ζηνλ 

αγξηφρνηξν) ε νπνία είλαη απαξαίηεηε.  

 Ζ απνπζία απηψλ ησλ πξνυπνζέζεσλ κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ χπαξμε ελφο κηθξνχ 

πιεζπζκνχ ιαγνχ θαη αγξηφρνηξνπ, αιιά φρη ζε επηζπκεηά επίπεδα. 

 Οη βειηησηηθέο επεκβάζεηο ζηα δάζε επηδξνχλ επλντθά πνιχ γξήγνξα ζην ζήξακα, 

αξθεί λα εθαξκφδνληαη ζπλεηά θαη ε επηινγή ηνπο λα γίλεη πξνζεθηηθά. 

4.7. Βειηίσζε νξεηλώλ βξαρσδώλ βηνηόπσλ. 

 Οη πεξηνρέο απηέο απνηεινχλ έλα αξθεηά κεγάιν θνκκάηη νξηζκέλσλ λεζηψλ ηνπ 

Αξρηπειάγνπο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο σο βνζθφηνπνη αηγνπξνβάησλ,  είλαη ηα ηππηθά 

ελδηαηηήκαηα ηεο πέξδηθαο θαη ηνπ ιαγνχ. Οη βηφηνπνη απηνί είλαη θησρνί απφ άπνςε λεξνχ 

θπξίσο θαηά ηελ μεξή πεξίνδν απφ ηνλ Ηνχλην κέρξη ηνλ επηέκβξην. Δπίζεο ε έληνλε 

βφζθεζε πνπ αζθείηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγεί αληαγσληζηηθά, ζηεξψληαο απφ 

ζεξάκαηα απνζέκαηα ηξνθήο. Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηνπο 

πιεζπζκνχ ηνπ ιαγνχ θαη ηεο λεζηψηηθεο πέξδηθαο είλαη νη εηήζηεο θσηηέο πνπ θαίλε ηελ 

θξπγαληθή βιάζηεζε κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο βνζθήζηκεο χιεο, ελέξγεηα πνπ επηδξά ηφζν 

ζηελ θάιπςε ησλ βηνινγηθψλ αλαγθψλ ησλ εηδψλ φζν θαη ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπο. Σν 
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θαηλφκελα απηφ παξαηεξείηαη έληνλα ζηελ δπηηθή Λέζβν θαη ζε κηθξφηεξε θιίκαθα κε ηελ 

θαχζε ηεο ζηηνθαιακηάο ζηε Λήκλν. 

 Δπεκβάζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ εδψ γηα ηελ βειηίσζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ζην ζήξακα φιν ηνλ ρξφλν ε ηξνθή θαη ην λεξφ (δηφηη ε θάιπςε ππάξρεη) 

ζπλίζηαληαη ζηα εμήο: 

 Παξνρή λεξνχ ηερλεηά (πνηίζηξεο θαη δεμακελέο) 

 Δηδηθέο ζπνξέο γηα ζήξακα ζε ζέζεηο φπνπ ην έδαθνο ην επηηξέπεη. Σέηνηεο ζέζεηο 

κπνξεί λα είλαη δηάθνξα θνηιψκαηα ηνπ εδάθνπο, παιαηά καληξηά ή πεδνχιηα. 

Αλαβαζκίδεο πνπ έρνπλ θαιπθζεί πιένλ κε θξπγαληθή βιάζηεζε.  

 ’ απηέο ηηο πεξηνρέο κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ε κέζνδνο ηεο ξήςεο βφισλ κε 

αξγηιφρσκα θαη ζπφξνπο. ε ζεκεία πνπ δελ κπνξεί λα πξνζεγγίζεη κεραλνθίλεην 

κέζν.  

 

5. ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΒΙΟΣΟΠΩΝ ΜΔ ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ 

 Γηα ηελ βειηίσζε ησλ βηνηφπσλ απαηηείηαη ε θαηαζθεπή θάπνησλ απιψλ ηερληθψλ 

έξγσλ, κε ζθνπφ ηελ απφδνζε θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηεο άγξηαο παλίδαο. 

 Οη θαιχηεξεο απηέο ζπλζήθεο αθνξνχλ αθ’ ελφο ζηελ παξνρή λεξνχ ηηο μεξέο 

πεξηφδνπο, θαη αθ’ εηέξνπ ζηελ ηξνθή ηηο πεξηφδνπο θαθνθαηξίαο. Πξέπεη  δε λα ιακβάλεηαη 

ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ ζπληήξεζε θαη πξνθχιαμε ησλ πξνηεηλφκελσλ θαηαζθεπψλ. 

 Όιεο νη θαηαζθεπέο πξέπεη λα εμππεξεηνχλ ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν επηιέγνληαη, λα 

γίλνληαη κε πιηθά θαιήο πνηφηεηαο, λα ειέγρνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη ζε ηαθηηθά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Δπίζεο, φπνπ απηφ δελ απνβαίλεη ζε βάξνο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

θαηαζθεπήο, ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζην πεξηβάιινλ, ζηα 

ρξψκαηα ηνπ θαη ζηηο γξακκέο ηνπ. 

5.1. Πνηίζηξεο 

 Όια ηα είδεο ηεο άγξηαο παλίδαο ππνθέξνπλ απφ ηελ έιιεηςε λεξνχ, θαηά ηηο μεξέο 

πεξηφδνπο θαη ηδηαίηεξα φηαλ απηέο ζπκπίπηνπλ κε ηελ πεξίνδν αλαπαξαγσγήο. Ζ ηερλεηή 

παξνρή λεξνχ, ε εθκεηάιιεπζε ησλ ιηγνζηψλ βξνρνπηψζεσλ (νκβξνζπιιέθηεο), ε 

θαιιηέξγεηα πεγψλ πνπ έρνπλ ράζεη ηε ξνή ηνπο δίλνπλ ζαπκάζηα απνηειέζκαηα ζηελ 

επηηπρία ηεο αλαπαξαγσγήο θαη απμάλνπλ ηελ δσνρσξεηηθφηεηα ηνπ βηνηφπνπ. 

 Σερληθά πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ζρεηηθά κε ηηο πνηίζηξεο 

επηθεληξψλνληαη:  

1. ηε ζπιινγή ηνπ λεξνχ φηαλ πξφθεηηαη γηα νκβξνζπιιέθηεο ή ζηελ ηξνθνδνζία ηνπο 

απφ ππάξρνπζεο παξνρέο ηηο νπνίεο ην ζήξακα δελ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη 

(θηελνηξνθηθέο πνηίζηξεο, πδξνκαζηεχζεηο, ππφγεηα αξδεπηηθά δίθηπα θ.η.ι.) 

2. ηε δηαηήξεζε ηνπ ζπιιερζέληνο χδαηνο γηα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ζε πγηή θαηάζηαζε, ρσξίο ηνλ θίλδπλν λα γίλεη εζηία κνιχλζεσλ.  
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3. ηε ζπληήξεζε ησλ θαηαζθεπψλ (θαζάξηζκα, απνθαηάζηαζε δεκηψλ) θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπο απφ εμσγελείο παξάγνληεο (θηελνηξνθηθά δψα, δνιηνθζνξέο, θ.η.ι.) 

 

  

Δηθόλα 14: Δπίζθεςε λεζηψηηθεο πέξδηθαο ζε πνηίζηξα & «θακνπθιαξηζκέλε» πνηίζηξα 

ζηε άκν (θσηνγξαθία Κ.. άκνπ). 

 

Δηθόλα 15: Νεξφιαθθνο ν νπνίνο ζα ζπγθξαηήζεη βξφρηλα λεξά γηα αξθεηφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ζηε Λέζβν (θσηνγξαθία Ησάλλεο Καξαηδάο) 
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Δηθόλα 16: Πεγή ζηε Λέζβν (θσηνγξαθία Ησάλλεο Καξαηδάο) 

  

Δηθόλα 17: Καιιηέξγεηα πεγήο θαη παξνρή λεξνχ γηα ηα ζεξάκαηα ζηε Λέζβν (θσηνγξαθίεο 

Φψησ Κφλζνια, έξγν ηνπ Κ.. Καιινλήο) 



[30] 

 

 

Δηθόλα 18: Ζ εγθαηαζηάζεηο πνηίζηξσλ θαη ε θαιιηέξγεηα πεγψλ ζε φιν ην λεζί ησλ 

Φνχξλσλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν φπνπ ζε απηφ ηα είδε ηεο άγξηαο παλίδαο κπνξνχλ 

λα βξνπλ λεξφ (θσηνγξαθία Φψησ Κφλζνια) 

 

Δηθόλα 19: Νεξφ αλαβιχδεη απφ ην βξάρν (θπζηθή πεγή), ζηε Λέζβν (θσηνγξαθία Ησάλλεο 

Καξαηδάο)  
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Δηθόλα 20: Πέξδηθεο ζε πνηίζηξα (Κ.. Υίνπ) 

 

Δηθόλα 21: Σξπγφλη πίλεη λεξφ απφ πνηίζηξα (Κ.. Υίνπ) 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηε θαηαζθεπή θαηλνχξγησλ πνηίζηξσλ πξέπεη λα 

εμαληιεζνχλ νη δπλαηφηεηεο εθκεηάιιεπζεο: 

1. Σσλ κηθξψλ θπζηθψλ πεγψλ πνπ παξακέλνπλ αλεθκεηάιιεπηεο, ίζσο δηφηη είλαη 

αζχκθνξε ε εθκεηάιιεπζή ηνπο γηα άιιεο ρξήζεηο, κε έξγα κηθξήο θιίκαθαο. Μηα 

κηθξή πεξηπνίεζε ηέηνησλ πεγψλ δίλεη ζαπκάζηα απνηειέζκαηα. 
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2. Σσλ εγθαηαιεηκκέλσλ απφ ηε γεσξγία ρσκάηηλσλ νκβξνδεμακελψλ (γθηφιεο). Ζ 

πεξηπνίεζε ηνπο πεξηιακβάλεη ην θαζάξηζκα ηνπο απφ ηπρφλ ζθνππίδηα ή κπάδα θαη 

κηα πηζαλή επαλαδηεπζέηεζε ησλ θιίζεσλ ηνπ εδάθνπο γηα ηε ζπιινγή λεξνχ. 

3. Καηαζθεπή κηθξψλ θξαγκάησλ ζε θνίηεο ξεκάησλ ηα νπνία ζα ζπγθξαηνχλ ζηα 

αλάληε θάπνηεο πνζφηεηεο λεξνχ αξθεηνχο κήλεο ην ρξφλν. Απηά ηα θξάγκαηα ζα 

έρνπλ κήθνο έσο 2 κέηξα θαη χςνο έσο 1 κέηξν. Σα πιηθά θαηαζθεπήο ζα 

πξνέξρνληαη απφ ζέζεηο πιεζίνλ ηεο θαηαζθεπήο θαη ζα είλαη πέηξεο θαη θιαδηά. 

 

 Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη ηχπνη πνηίζηξσλ πνπ δίλνπλ ιχζεηο θάζε θνξά 

δηαθνξεηηθέο αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ηφζν ζηελ ηξνθνδνζία ηνπ λεξνχ 

(φκβξηα, χςνο –θαηαλνκή βξνρήο θ.η.ι.) φζν θαη ζηελ δηαηήξεζε ηνπ λεξνχ, έρνληαο πάληα 

ππ’ φςε ηελ νηθνλνκηθφηεηα θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ. 

Οη ηχπνη πνηίζηξαο πνπ πξνηείλνληαη είλαη: 

Σχπνο Α: Απηνηξνθνδνηνχκελε πνηίζηξα. 

Σχπνο Β: πιιέθηεο –πνηίζηξα νκβξίσλ πδάησλ, πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ άιιε πεγή ζε 

ζπλδπαζκφ κε ζπιινγή νκβξίσλ πδάησλ. 

Σχπνο Γ: θεπαζηφο ζπιιέθηεο –πνηίζηξα νκβξίσλ πδάησλ. 

Σχπνο Γ: ηεγαζκέλε πνηίζηξα κε κεηαιιηθφ ζπιιέθηε νκβξίσλ πδάησλ. 

Σχπνο Δ: Τδξνκάζηεπζε θπζηθήο πεγήο. 

 Όπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν νη πνηίζηξεο πνπ θαηαζθεπάδνληαη πξέπεη λα πεξηθξάδνληαη 

γηα λα πξνθπιάζζνληαη απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ηηο απεηινχλ (π.ρ. αηγνπξφβαηα). 

 Σνλίδεηαη επίζεο φηη νη πνηίζηξεο είλαη θαιφ λα θαηαζθεπάδνληαη ζε αλνηρηέο ζέζεηο, 

δειαδή λα κελ ππάξρνπλ θνληά νχηε ζάκλνη, νχηε δέληξα γηα λα κε ζηήλνπλ θαξηέξη ηα 

αξπαθηηθά θαη νη άλζξσπνη. 

Πξνζνρή!!! Όηαλ πξφθεηηαη γηα νκβξνζπιιέθηεο, φπνπ ην λεξφ ζα κείλεη αξθεηέο εκέξεο 

ζηάζηκν, πξέπεη πεξηνδηθά λα πξνζζέηνπκε θάπνηα αληηζεπηηθή νπζία ηελ νπνία ζα ζπζηήζεη 

θηελίαηξνο, γηα λα κελ γίλεη ην λεξφ εζηία κφιπλζεο. 

5.1.1. Πνηίζηξα ηύπνπ Α 

 ηελ πνηίζηξα απηή ρξεζηκνπνηείηαη κηα δεμακελή πνπ ηξνθνδνηεί ηελ ιεθάλε 

πνηίζκαηνο θαη απηφ απνηειεί θαη ην ζπγθξηηηθφ ηεο πιενλέθηεκα, δηφηη ε δεμακελή απηή ηελ 

θαζηζηά απηνδχλακε θαη απηάξθε ζε λεξφ. Δπηπξνζζέησο, ε δηαδηθαζία ηξνθνδνζίαο ηεο 

δεμακελήο κπνξεί λα απνηειέζεη γηα ηνλ ζχιινγν απνδεηθηηθή δξάζε. 

 Πεξηγξαθή:  Ζ πνηίζηξα απηή απνηειείηαη απφ έλα βαξέιη –ηξνθνδφηε λεξνχ, 

δηακέηξνπ 50 εθαηνζηψλ θαη κήθνπο 80-100 εθαηνζηψλ, θαη απφ ηε ιεθάλε πνηίζκαηνο πνπ 

είλαη δηακνξθσκέλε φπσο θαίλεηαη ζην αληίζηνηρν ζρέδην, κε έλα ηειάξν κεηαιιηθφ –

γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, δηαζηάζεσλ 25x25 εθαηνζηψλ θαη χςνπο 10 εθαηνζηψλ. Σν ηειάξν 

απηφ είλαη αλνηρηφ απφ πάλσ θαη ζηεξεψλεηαη πάλσ ζε ζσξφ ακκνράιηθνπ. Γηα λα ηνπ 
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πξνζδψζνπκε βάξνο θαη λα κελ κεηαθηλείηαη, ηνπνζεηνχκε ακκνράιηθν θαη ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ (ζηε βάζε ηνπ). 

 Όιε ε θαηαζθεπή ζηεγάδεηαη κε έλα ζηέγαζηξν κε μχιηλα ππνζηπιψκαηα απφ 

παζζάινπο θαζηαληάο θαη πιέγκα ζηελ νξνθή επί ηνπ νπνίνπ ζηεξεψλνληαη θιαδηά θαη 

θχιια. ην βαξέιη ζε ζεκείν ηνπ πάλσ κέξνπο ππάξρεη κηα βάλα 1 ½
 
‘’ γηα ηελ πιήξσζή ηνπ 

κε λεξφ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. ηελ βάζε ηνπ, ζπλδέεηαη κέζσ ελφο πιαζηηθνχ 

αγσγνχ Φ20 κε ηελ ιεθάλε πνηίζκαηνο  επί ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηνχκε κηα βάλα ½ ‘’ γηα λα 

κελ εθξέεη ην λεξφ φηαλ γεκίδνπκε ηνλ ηξνθνδφηε. Ο ηξνθνδφηεο λεξνχ ζηεξεψλεηαη επάλσ 

ζε δπν μχιηλνπο δνθνχο.  

Δπηζεκαίλνπκε όηη: 

1. Ζ πνηίζηξα ιεηηνπξγεί κε ξπζκηζηή ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε. Γηα λα εμαζθαιηζηεί 

απηή ε βάλα ηεο δεμακελήο ηξνθνδνζίαο, πξέπεη λα θιείλεη εξκεηηθά κεηά ηελ 

ηξνθνδνζία ηεο δεμακελήο κε λεξφ. 

2. Σν ζηέγαζηξν ππνβνεζά ζηελ κείσζε ησλ απσιεηψλ απφ ηελ εμάηκηζε θαη πεξαηηέξσ 

ζηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ.  

 Υξήζεηο: ε πνηίζηξα απηή πξνηείλεηαη ζε ζέζεηο πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

ηξνθνδνζίαο ιφγσ ρακεινχ χςνπο βξνρήο ή έληνλεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, πξνζβάζηκεο κε 

κεηαθνξηθφ κέζν γηα λα είλαη δπλαηή ε απξφζθνπηε ηξνθνδνζία ηεο κε λεξφ. 

 5.1.2. Πνηίζηξα ηύπνπ Α1  

 Ζ πνηίζηξα απηή είλαη αθξηβψο ίδηα κε εθείλε ηνπ ηχπνπ Α κε δηαθνξά ζηελ 

ηνπνζέηεζε ηεο ιεθάλεο πνηίζκαηνο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε αγσγφ κεγάινπ κήθνπο κε ηελ 

δεμακελή ηξνθνδνζίαο θαη ηνπνζεηείηαη καθξηά ζε ρακειή ζέζε. 

Δπηζεκαίλνπκε όηη: 

1. Ζ πνηίζηξα απηή κπνξεί λα επηιεγεί ζηηο ζέζεηο εθείλεο πνπ ην επηηξέπεη ην 

αλάγιπθν. 

2. Ζ επηινγή γηα απνκάθξπλζε ηεο ιεθάλεο πνηίζκαηνο γίλεηαη γηα λα κελ 

ελνρινχληαη ηα δψα απφ ηνλ δξφκν πξφζβαζεο θαη ηελ ηξνθνδνζία ηεο δεμακελήο. 

Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο αλαθέξνληαη ζηελ Δηθ. 22.  
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Δηθόλα 22: ΠΟΣΗΣΡΑ ΣΤΠΟΤ Α –Α1  
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5.1.3. Πνηίζηξα ηύπνπ Β 

 Ζ πνηίζηξα απηή ζπλδέεηαη κε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο ζπιινγήο λεξνχ γηα 

θηελνηξνθηθή ρξήζε. 

 Πεξηγξαθή: Ζ πνηίζηξα απηή απνηειείηαη απφ κηα ξερή αλνηρηή ιεθάλε δηαζηάζεσλ 

60 εθαηνζηψλ άλνηγκα θαη 20 εθαηνζηψλ χςνο, ε νπνία ζηεγαλνπνηείηαη κε κηα ζηξψζε 

θξνθάιαο θαη κηα ζηξψζε άνπινπ ζθπξνδέκαηνο ή κε ηνπνζέηεζε ελφο πιαζηηθνχ θχιινπ. Ζ 

ηξνθνδνζία ηνπ λεξνχ γίλεηαη απφ ππάξρνληεο ζπιιέθηεο κέζσ ελφο πιαζηηθνχ ζσιήλα ΠΔ 

Φ20 ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε κηα βάλα 1 ½ ‘’ πιεζίνλ ηνπ ηξνθνδφηε γηα δηαθνπή ηεο παξνρήο 

φηαλ απηφ είλαη επηζπκεηφ π.ρ. ζπληήξεζε. Ρπζκηζηήο ηεο ζηάζκεο είλαη έλαο πισηήξαο 

(θινηέξ).  

Δπηζεκαίλνπκε όηη: 

1. εκαζία γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο έρεη ε ζηεγαλφηεηα ηεο θαηαζθεπήο. 

2.  Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο απαηηείηαη πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε κε ηνλ θάηνρν 

ή ρξήζηε ηνπ ηξνθνδφηε ηνπ λεξνχ. 

3. Ζ ιεθάλε απνηειεί ζπγρξφλσο ζπιιέθηε λεξνχ νκβξίσλ πδάησλ. 

 Υξήζε: Ζ πνηίζηξα απηή ρξεζηκνπνηείηαη θνληά ζε ππάξρνληεο ζπιιέθηεο γηα λα 

απνδψζνπκε ζε ρξήζε ηνπ δηαζέζηκνπ λεξνχ ηα ζεξάκαηα. 

 Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο αλαθέξνληαη  ζηελ Δηθ. 23. 
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Δηθόλα 23: ΠΟΣΗΣΡΑ ΣΤΠΟΤ Β 



[37] 

 

5.1.4. Πνηίζηξα ηύπνπ Γ 

 Πεξηγξαθή: Ζ πνηίζηξα απηή ηξνθνδνηείηαη κε λεξφ απφ ηα φκβξηα χδαηα. Ζ ιεθάλε 

ηεο είλαη ε ίδηα κε εθείλε ηεο πνηίζηξαο ηχπνπ Β κε δηαθνξά φηη εηνχηε απηή είλαη 

ζηεγαζκέλε θαη κεγαιχηεξε ζε δηάκεηξν. Σν ζθέπαζηξν απνηειείηαη απφ ππνζηπιψκαηα 

(παζζάινπο ζηήξημεο) θαη πιέγκα ζθίαζεο πνπ επηηξέπεη ην λεξφ λα δηέιζεη θαη κε ηελ 

ζθίαζε ηνπ απνηξέπεη ηελ εμάηκηζε γηα εμνηθνλφκεζε λεξνχ. 

Δπηζεκαίλνπκε όηη: 

1. Ζ πνηίζηξα απηή είλαη εμαξηεκέλε, φζνλ αθνξά ηελ ηξνθνδνζία ηεο, απφ ην χςνο ηεο 

βξνρήο ζηελ πεξηνρή. 

2. Ζ πνηίζηξα απηή είλαη ε νηθνλνκηθφηεξε θαηαζθεπή θαη πξνηείλεηαη γηα ηηο ζέζεηο 

εθείλεο γηα ηηο νπνίεο ζπλεγνξεί ην χςνο ηεο βξνρήο ηεο πεξηνρήο θαη ε θαηαλνκή 

ηνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 

 Υξήζεηο: Δλδείθλπηαη ε θαηαζθεπή ηεο ζε πγξέο ζέζεηο θαη έρεη δπλαηφηεηα κεγάιεο 

δηαζπνξάο γηα πιήξε θάιπςε ηνπ βηνηφπνπ. Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο αλαθέξνληαη  Δηθ. 24.  

 

5.1.5. Πνηίζηξα ηύπνπ Γ 

 Πεξηγξαθή: Ζ πνηίζηξα απηή ζπιιέγεη λεξφ κέζσ ελφο θπκαηηζηνχ θχιινπ 

γαιβαληζκέλεο ιακαξίλαο δηαζηάζεσλ 2x1 κέηξα, ην νπνίν ηνπνζεηείηαη κε θαηάιιειε 

θιίζε, φπσο θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην. ηεξεψλεηαη πάλσ ζε ηέζζεξηο μχιηλνπο 

παζζάινπο χςνπο –αλά 2 -0,6 θαη 0,3 κέηξσλ. Σν λεξφ κέζσ ελφο αλνηρηνχ ζπιιέθηε –

αγσγνχ (ινχθη) νδεγείηαη ζε έλαλ πιαζηηθφ ζσιήλα ΠΔ Φ20 θαη κεηαθέξεηαη θάησ απφ ην 

ζθέπαζηξν ζε έλα αλνηρηφ, ζακκέλν κεηαιιηθφ βαξέιη ην νπνίν απνηειεί θαη ηη ζέζε 

πνηίζκαηνο. Σν βαξέιη έρεη δηαζηάζεηο 0,50-0,80 κέηξα δηάκεηξν θαη 0,40-0,50 κέηξα χςνο. 

Γηαγψληα ζην βαξέιη ζηεξεψλεηαη έλαο βαηήξαο κε θάζεηα περάθηα γηα ηελ θίλεζε ησλ 

πνπιηψλ θαη ηελ επαθή ηνπο κε ηελ επηθάλεηα ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ. ε πεξίπησζε πνπ 

είλαη αδχλαηε ε ηαθή ηνπ βαξειηνχ, ιφγσ πεηξψδνπο εδάθνπο, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ελφο 

κεηαιιηθνχ ηειάξνπ (ιεθάλε απφ ιακαξίλα γαιβάληδε). Σν θχιιν ιακαξίλαο ιεηηνπξγεί θαη 

ζαλ ζθηάζηξν εκπνδίδνληαο ηελ εμάηκηζε. Κάησ απφ ην ζθίαζηξν κπνξεί παξάιιεια λα 

ηνπνζεηεζεί άκκνο γηα ηελ εμππεξέηεζε άιισλ αλαγθψλ (π.ρ. ακκφινπηξα).   

Δπηζεκαίλνπκε όηη: Ο ηχπνο απηήο ηεο πνηίζηξαο είλαη εμαξηεκέλνο απφ ην χςνο ηεο 

βξνρφπησζεο, δηαθνξνπνηείηαη φκσο απφ ηνπο ηχπνπο Β θαη Γ ιφγσ ηνπ ηξφπνπ ζπιινγήο 

ηνπ λεξνχ. 

Υξήζεηο: Όπσο ε πνηίζηξα ηχπνπ Γ. Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο αλαθέξνληαη ζηελ Δηθ. 25.  
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Δηθόλα 24: ΠΟΣΗΣΡΑ ΣΤΠΟΤ Γ 
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Δηθόλα 25: ΠΟΣΗΣΡΑ ΣΤΠΟΤ Γ 
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5.1.6. Πνηίζηξα ηύπνπ Δ (θαιιηέξγεηα πεγώλ) 

ΣΑΓΗΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΖΓΖ 

1. Αθαίξεζε ηεο επηθάλεηαο εδάθνπο κέρξη ηνπ ζεκείνπ πνπ ζα ζπλαληήζνπκε ην 

αδηαπέξαζην ζηξψκα. 

2. Γηάλνημε κηθξνχ απιαθηνχ πνπ ζα ζπγθεληξψλεη λεξφ ηεο πεγήο (πξνο ηελ 

θαηεθνξηθή πιεπξά). 

3. Υηίζηκν μεξνιηζηάο κέρξη εθεί πνπ ζα θξηζεί φηη είλαη αξθεηφ ζε ζρέζε κε ην 

αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο. 

4. Κάιπςε ηεο ζηέςεο ηεο μεξνιηζηάο κε άνπιν ζθπξφδεκα πάρνπο 10 εθαηνζηψλ 

πεξίπνπ γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ. 

5. Γέκηζκα ηνπ ρψξνπ εληφο ηεο μεξνιηζηάο κε ρνληξή θξνθάια. 

6. Κάιπςε ηεο θξνθάιαο κε άξγηιν ή ρνληξφ θχιιν πιαζηηθνχ. 

7. Καηαζθεπή θξεαηίνπ γηα ηε ζπγθέληξσζε λεξνχ. 

8. Κάιπςε κε έδαθνο φιεο ηεο θαηαζθεπήο εθηφο ηνπ θξεαηίνπ ην νπνίν πξέπεη λα είλαη 

επηζθέςηκν γηα έιεγρν θαη θαζαξηζκφ. 

Δπηζεκαίλνπκε όηη: ηηο πην απιέο πεξηπηψζεηο ην θφζηνο θαιιηέξγεηαο ηεο πεγήο 

επηβαξχλεηαη κφλν κε εξγαηηθά (2 έσο 3 εκεξνκίζζηα), ελψ ζε άιιεο απαηηείηαη εθπφλεζε 

εηδηθήο κειέηεο θαη είλαη αληηθείκελν εηδηθψλ ππεξεζηψλ. 

Βιέπε Δηθφλεο 26 θαη 27. 
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Δηθόλα 26: ΠΟΣΗΣΡΑ ΣΤΠΟΤ Δ  
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Δηθόλα 27: ΠΡΟΦΗΛ ΤΓΡΟΜΑΣΔΤΖ  
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5.2. Σαΐζηξεο 

 Ο ζηφρνο ηνπ νδεγνχ δελ είλαη  λα βξεη ιχζεηο παξνρήο ηξνθήο, δηφηη απηφ απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ βηνηφπσλ, ην νπνίν βειηηψλεηαη κε ηελ κέζνδν ησλ εηδηθψλ ζπνξψλ. 

Πνιιέο θνξέο φκσο ζε πεξηπηψζεηο βαξπρεηκσληάο (παξαηεηακέλεο ρηνλνπηψζεηο), ε άγξηα 

παλίδα ιηκνθηνλεί θαη ζεσξείηαη ζθφπηκε ε παξνρή ηξνθήο ηερλεηψο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη 

κε ηνπο ηχπνπο ηαΐζηξαο πνπ πξνηείλνληαη παξαθάησ. 

5.2.1. Σαΐζηξα ηύπνπ Α 

 Απηή απνηειεί κηα θαηαζθεπή απφ έλα κεηαιιηθφ πιέγκα ζηεξεσκέλν πάλσ ζε 

ηέζζεξηο μχιηλνπο παζζάινπο επί ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηνχληαη άρπξα. Κάησ απφ ην ζηέγαζηξν 

απηφ ηνπνζεηνχκε ηελ ηξνθή αθνχ ζηξψζνπκε άρπξα. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνζθέξνπκε ζηελ 

άγξηα παλίδα ηξνθή θαη πξνζηαζία ηεο ηξνθήο ηηο δχζθνιεο εκέξεο ηεο βαξπρεηκσληάο. 

 

 

Δηθόλα 28: ΣΑΗΣΡΑ ΣΤΠΟΤ Α 
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5.2.2. Σαΐζηξα ηύπνπ Β 

 Απνηειείηαη απφ έλα ζσξφ απφ κπάιεο άρπξνπ δηαηαγκέλεο θαηά ην ζρήκα πνπ 

αθνινπζεί, έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ δίνδνη ηεο ηξνθήο κε ηελ νπνία ηξνθνδνηνχκε ηελ 

ηαΐζηξα. 

 

 

 

Δηθόλα 29: ΣΑΗΣΡΑ ΣΤΠΟΤ Β 

 

5.3. Πεξηθξάμεηο 

 Ζ θαηαζθεπή πεξίθξαμεο ελδείθλπηαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαζθεπψλ αιιά θαη 

ησλ εηδηθψλ ζπνξψλ –φπνπ θξηζεί απαξαίηεην- θπξίσο απφ ηα θηελνηξνθηθά δψα. 

 Ζ πεξίθξαμε πνπ εθαξκφδεηαη θαη πξνηείλεηαη είλαη ηνπνζέηεζε ζηδεξφβεξγσλ 

κήθνπο –πεξίπνπ- 1,5 κέηξσλ, ηνπνζεηνχκελσλ αλά 2 κέηξα –πεξίπνπ, (κε έκπεμε 0,50 

εθαηνζηά).  Καη ζε απηέο εθαξκφδνληαη ηεηξάγσλα πιέγκαηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έρνπκε ην 

πιενλέθηεκα λα είλαη εχθνια κεηαθηλνχκελεο νχησο ψζηε αλ ρξεηαζηνχλ ζε άιιε πεξηνρή λα 

κεηαθεξζνχλ θαη επίζεο ην ηεηξάγσλν πιέγκα δίλεη ηελ επρέξεηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζην 

ιαγφ ή ηελ πέξδηθα αιιά απνηξέπεη ηελ είζνδν ζηελ εηδηθή ζπνξά, αηγνπξνβάησλ. Λφγσ ηεο 

επθνιίαο κεηαθίλεζεο απηνχ ηνπ ηχπνπ «πξφρεηξεο» πεξίθξαμεο ζηα βειηησηηθά κέηξα είλαη 

εχθνια θαηαλνεηφ φηη δελ ππάξρεη απφ ηηο θπλεγεηηθέο νξγαλψζεηο πνπ ην εθαξκφδνπλ θακία 

πξφζεζε «θαηαπάηεζεο» είηε ηδησηηθήο είηε δεκφζηαο γεο. 



[45] 

 

 

Δηθόλα 30: Πεξίθξαμε εηδηθήο ζπνξάο (Κ.. Υίνπ) 

5.4. ήκαλζε 

 Ζ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ είλαη έλαο ηξφπνο ελεκέξσζεο ησλ ππνινίπσλ ρξεζηψλ γεο 

γηα ηηο δξάζεηο καο. Ζ δεκηνπξγία παηδείαο κέζσ ηεο ελεκέξσζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, 

ψζηε λα ππάξρεη ζεβαζκφο θαη ζπλεξγαζία.  

 

Δηθόλα 31: Δλεκεξσηηθή πηλαθίδα εηδηθήο ζπνξάο (Κ.. Λήκλνπ) 
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Δηθόλα 32: Δλεκεξσηηθή πηλαθίδα εηδηθήο ζπνξάο απφ ηνλ Κ.. Μπηηιήλεο 

 

 

Δηθόλα 33: Δλεκεξσηηθή πηλαθίδα ηνπ Κ.. Υίνπ γηα ηελ ζήκαλζε Εψλεο Δθγχκλαζεο 

θχισλ 
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6. ΑΝΑΠΛΗΘΤΜΟ ΣΩΝ ΒΙΟΣΟΠΩΝ ΜΔ ΘΗΡΑΜΑΣΑ 

 Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε απειεπζέξσζε ζεξακάησλ είλαη κηα δηαδεδνκέλε πξαθηηθή 

θαη ε δεκνθηιέζηεξε, ίζσο, δξαζηεξηφηεηα ησλ θπλεγεηηθψλ ζπιιφγσλ. Ζ απειεπζέξσζε 

έρεη δπν θχξηεο θαηεπζχλζεηο: πξαγκαηνπνηείηαη ή γηα άκεζε θάξπσζε ή γηα αλαπιεζπζκφ. 

Με ηνλ φξν αλαπιεζπζκφ ελλννχκε ηελ απειεπζέξσζε κε ζηφρν ηελ πξνζαξκνγή ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

απειεπζεξσκέλσλ ζεξακάησλ.   

 Αλεμάξηεηα κε ην πνηα πξαθηηθή ζα εθαξκνζηεί γηα ηνλ αλαπιεζπζκφ κηαο πεξηνρήο, 

πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε απειεπζέξσζε είλαη κηα πξάμε ηδηαίηεξα πεξίπινθε. 

Τπάξρνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα θαη θίλδπλνη, πνπ πξέπεη λα ζηαζκηζηνχλ θαηάιιεια ηφζν 

θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ζθνπηκφηεηαο απηήο ηεο ελέξγεηαο, φζν θαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή 

ηεο.   

 ηελ πεξίπησζε καο, νη απειεπζεξψζεηο έρνπλ ζθνπφ: α)ηελ ελίζρπζε θπζηθψλ 

πιεζπζκψλ ηζαγελψλ ζεξακάησλ πνπ έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά θαη ππάξρεη θίλδπλνο 

αηκνκηθηηθήο θαηάξξεπζεο θαη β)ηελ αχμεζε ησλ πιεζπζκψλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 

θπλεγεηηθήο θάξπσζεο. 

 Γελ πξέπεη λα μερλάκε θάηη πνιχ ζεκαληηθφ: εάλ έλαο πιεζπζκφο έρεη κεησζεί ή 

εθιείςεη απφ κηα πεξηνρή ηφηε πξηλ πξαγκαηνπνηήζνπκε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ζα πξέπεη λα 

δνχκε πνηνη παξάγνληεο επεξέαζαλ ηα επίπεδα ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ (π.ρ. κνλνθαιιηέξγεηεο, 

ππεξβφζθεζε, εγθαηάιεηςε θαιιηεξγεηψλ, έιιεηςε λεξνχ, αχμεζε αξπαθηηθφηεηαο, θ.α.). 

Δάλ νη παξάγνληεο απηνί, πνπ ζην παξειζφλ κείσζαλ ή εμαθάληζαλ έλαλ πιεζπζκφ απφ ηελ 

πεξηνρή, πθίζηαληαη θαη ζήκεξα θαη δελ έρνπλ εμαιεηθηεί ηφηε ηα ζεξάκαηα πνπ ζα 

απειεπζεξψζνπκε ζα έρνπλ θαηά πάζα πηζαλφηεηα ηελ πησηηθή πνξεία ησλ ηζαγελψλ 

πιεζπζκψλ πνπ ππήξραλ ζην παξειζφλ θαη φιε ε πξνζπάζεηα ζα απνηχρεη.      

 

6.1. Δλδεκηθά ζεξάκαηα ζην παξειζόλ    

 Πνιινί είλαη απηνί πνπ έρνπλ αθνχζεη ηζηνξίεο απφ κεγαιχηεξνπο θαη άιινη πνπ ην 

έρνπλ δήζεη νη ίδηνη γηα ηνπο κεγάινπο αξηζκνχο ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ ελδεκηθψλ 

ζεξακάησλ ζηηο δεθαεηίεο πνπ πέξαζαλ.  

 Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, κηα ζηαζεξή κείσζε ε νπνία νθείιεηαη ζε πνιινχο 

παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηνπο πιεζπζκνχο. Οη θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ είραλ άκεζν αληίθηππν θαη ζην πεξηβάιινλ. Ο άλζξσπνο αζηηθνπνηείηαη, 

κεηαλαζηεχεη, κεηαθηλείηαη γεληθφηεξα απφ ην χπαηζξν. Πεξηνρέο πνπ παξαδνζηαθά έζθπδαλ 

απφ δσή, θαιιηέξγεηεο, λεξφ εγθαηαιείπνληαη. Ζ γεσξγία εγθαηαιείπεηαη θαη ηε  ζέζε ησλ 

ζηηεξψλ, ακπειηψλ, ςπραλζψλ, πεξηβνιηψλ, θ.α. παίξλνπλ ηα δαζηθά είδε δέληξσλ θαη  

ζάκλσλ θαη ε θξπγαληθή βιάζηεζε, ε νπνία θιείλεη ηνπο δξφκνπο ζηνλ ιαγφ θαη ηελ 

λεζηψηηθε πέξδηθα θαη ηνπο ζηεξεί θάηη πνιχ βαζηθφ, ηελ ηξνθή.  

Ζ θηελνηξνθία γίλεηαη ε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ιφγσ ηεο ειεχζεξεο 

αηγνπξνβαηνηξνθίαο έρνπκε ππεξβφζθεζε ζε πνιιέο πεξηνρέο ππνβάζκηζε, απνγχκλσζε. 

Δπίζεο ε εηήζηα θαχζε θξπγαληθψλ εθηάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε πνψδνπο βιάζηεζεο κε 

ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο βνζθήζηκεο χιεο, έρεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηνπο ζεξακαηηθνχο 

πιεζπζκνχο πνπ θηλνχληαη ή θσιηάδνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. Απηά ζηα νξεηλά –

εκηνξεηλά γηαηί ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο παξαηεξνχκε ην άιιν άθξν. 
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 Ζ έληνλε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε ηάζε γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο 

νδήγεζαλ ζηελ αθαίξεζε –θαηαζηξνθή ησλ θπζηθψλ θξαθηψλ θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηεο 

ρξήζεο θπηνθαξκάθσλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ζεξακαηηθψλ πιεζπζκψλ. 

 ’ απηή ηελ πεξίπησζε νη ζπνξέο, ε δεκηνπξγία θπζηθψλ θξαθηψλ θαη ε επηφηεξε 

κνξθή θαιιηέξγεηαο ζα κπνξνχζαλ λα απμήζνπλ ηνπο ήδε ππάξρνληεο πιεζπζκνχο ηεο 

άγξηαο παλίδαο. Με βειηησηηθέο παξεκβάζεηο θαη επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε κπνξνχκε λα 

αλαζηξέςνπκε ηελ θαηάζηαζε.  

 Φπζηθά, ν εκπινπηηζκφο ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ ράζεη ηνπο αξρηθνχο πιεζπζκνχο 

ηνπο, είλαη κηα θαιή ιχζε γηα ηελ δεκηνπξγία ππξήλσλ, νη νπνίνη ζα αλαπηπρζνχλ ζηηο 

πεξηνρέο. Φηάλεη βέβαηα λα δηαζθαιίζνπκε ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο 

πιεζπζκνχο. Καη απηνί είλαη ε ηξνθή, ην λεξφ, ε θάιπςε θαη ε επίβιεςε. 

 

6.2. Απειεπζέξσζε ζεξακάησλ ζε Καηαθύγηα ή ζηνλ ειεύζεξν θπλεγόηνπν; 

 Απηφ ην εξψηεκα απαζρνιεί έληνλα. Ζ εθηξνθή θαη απειεπζέξσζε ζεξακάησλ είλαη 

κηα δξάζε –«πνιηηηθή» πνπ απνζθνπεί είηε ζηελ άκεζε θάξπσζε είηε ζηε καθξνπξφζεζκε 

θάξπσζε ελφο ζεξεχζηκνπ πιενλάζκαηνο. 

 Ζ δξάζε ηεο απειεπζέξσζεο ζηελ πεξίπησζε καο απνζθνπεί ζην δεχηεξν. Δίλαη 

ινγηθφ απειεπζεξψλνληαο θάπνηα άηνκα λα ππάξμνπλ απψιεηεο είηε απφ άξπαγεο, είηε απφ 

ηξνθνπελία ή αζζέλεηεο θηι. Γη’ απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπκε ζηα δψα απηά 

ηνπιάρηζηνλ έλα κε δπν έηε πξνζηαζίαο γηα λα πξνζαξκνζηνχλ θαη νπζηαζηηθά λα 

θαηαθέξνπλ λα αλαπαξαρζνχλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ζεξεπηηθφ 

πιεφλαζκα. Γη’ απηφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζσζηφο ζρεδηαζκφο. 

 Ζ απειεπζέξσζε εληφο πνιπεηψλ Καηαθπγίσλ φπνπ δελ ππάξρεη ζεκαληηθφο ζε 

κέγεζνο άγξηνο πιεζπζκφο, ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη, γηαηί πξνθαλψο δξα θάπνηνο 

πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ πιεζπζκνχ (π.ρ. έιιεηςε 

ηξνθήο, έιιεηςε λεξνχ θ.α.). ’ απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη πξψηα λα ςάμνπκε θαη λα 

εληνπίζνπκε ηνλ παξάγνληα πνπ δξα αξλεηηθά θαη εκπνδίδεη ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

ψζηε κε βειηησηηθέο δξάζεηο λα ηνλ εμαιείςνπκε (φζν κπνξνχκε) πξηλ ηελ απειεπζέξσζε. 

 Ζ απειεπζέξσζε εληφο Καηαθπγίσλ κε ζεκαληηθφ κέγεζνο άγξηνπ πιεζπζκνχ ζα 

πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε επηθχιαμε θαη πξνζνρή, δηφηη ηα απειεπζεξσκέλα ζεξάκαηα 

εθηξνθήο ίζσο ηειηθά δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα φπσο: αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, θίλδπλν 

πξνζέθιπζεο πεξηζζφηεξσλ αξπάγσλ θ.α.. ε απηή ηελ πεξίπησζε αληί γηα απειεπζέξσζε 

κπνξνχκε λα απμήζνπκε ηα βειηησηηθά έξγα θαη ζα είλαη κηα πνιχ θαιχηεξε επέλδπζε 

ρξεκάησλ. 

 Γεληθά ην εξψηεκα ηεο απειεπζέξσζεο ζε θπλεγφηνπν ή ζε θαηαθχγηα είλαη ιίγν 

αζπξφκαπξν. Ζ ιχζε δίλεηαη αλ πξσηίζησο απαληήζνπκε ζην εξψηεκα ηη ζέινπκε απφ ηα 

απειεπζεξσκέλα ζεξάκαηα. 

 Ζ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη ζηα λεζηά καο θαη ε ηαθηηθή πνπ θαηά βάζε επηζπκείηαη 

είλαη ε αχμεζε ηνπ ζεξεπηηθνχ πιενλάζκαηνο. Με ζσζηφ ζρεδηαζκφ θαη πιήξε εθαξκνγή 

ηεο επηζηεκνληθήο θαζνδήγεζεο κπνξνχκε λα επηηχρνπκε θάπνηα ζεηηθά απνηειέζκαηα.  
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 Ίζσο ε κέζε ιχζε γηα ην πξσηαξρηθφ εξψηεκα λα είλαη ε απειεπζέξσζε ζεξακάησλ 

ζηα φξηα ησλ θαηαθπγίσλ, ψζηε λα παξέρεηαη ε απαξαίηεηε πξνζηαζία ζηα πνπιηά αιιά ζε 

πεξίπησζε επηηπρίαο ηεο αλαπαξαγσγήο λα έρνπκε δπλαηφηεηα «αθηηλνβνιίαο» ησλ 

πιεζπζκψλ θαη ζηνλ θπλεγφηνπν κε ην ζεξεχζηκν πιεφλαζκα ησλ ππξήλσλ πνπ 

δεκηνπξγήζακε.  

6.3. Απνδίδνπλ ηα πηελά εθηξνθήο όζν ηα άγξηα ζηνλ βηόηνπν; 

 Μέζσ ηεο απειεπζέξσζεο κηα απφ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ησλ θπλεγψλ δελ είλαη 

κφλν ν επηηπρήο εγθιηκαηηζκφο ησλ ζεξακάησλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ε επηηπρήο 

αλαπαξαγσγή ηνπο. Με πξνζεθηηθή απειεπζέξσζε θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ κεζφδσλ ηα 

απειεπζεξσκέλα πνπιηά εθηξνθήο κπνξνχλ λα πεηνχλ φπσο αθξηβψο ηα άγξηα, κπνξνχλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη ην ίδην αιιά θαη λα αλαπαξάγνληαη φπσο αθξηβψο 

ηα άγξηα πνπιηά. Μηα πηζαλή κεησκέλε απγνπαξαγσγή ηελ πξψηε ρξνληά απειεπζέξσζεο ζην 

χπαηζξν (π.ρ. 8-10 λενζζνί) νθείιεηαη πηζαλφηεηα ζηελ ειηθία ησλ αηφκσλ, θάπνηα απφ ηα  

νπνία γελληνχληαη Μάην ή Ηνχλην θη έηζη ζηελ επφκελε αλαπαξαγσγηθή ρξνληά Ηαλνπάξηνο –

Μάξηηνο δελ έρνπλ θιείζεη ην πξψην έηνο ηεο δσήο ηνπο κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη ηφζν 

παξαγσγηθά φζν ηα ελήιηθα. Απηφ δελ ζεκεηψλεηαη ζε ελήιηθα άηνκα (άλσ ησλ 12 κελψλ).  

 Σα πνπιηά (Νεζηψηηθε πέξδηθα) πνπ εθηξέθνληαη ζην Δθηξνθείν Θεξακάησλ ηεο 

Κπλεγεηηθήο Οκνζπνλδίαο Αξρηπειάγνπο ζεκεηψλνπλ άξηζηεο ζπκπεξηθνξέο θαη γξήγνξε 

εμνηθείσζε. Με ηνπο ζπρλνχο γελεηηθνχο αιιά θαη πγεηνλνκηθνχο ειέγρνπο εμαζθαιίδεηαη ε 

πνηφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ εκπινπηίδνπλ ηνπο βηνηφπνπο ησλ λεζηψλ καο. Ζ ζσζηή 

πξνζαξκνγή ζηνπο θισβνχο δηαρείκαζεο αιιά θαη ε νξζή πξαθηηθή απειεπζεξψζεσλ καο 

δίλεη πιεζπζκνχο πνπ κπνξνχλ λα εκπινπηίζνπλ έλα βηφηνπν. Σα πνπιηά φκσο δε ζα πξέπεη 

ζε θακία πεξίπησζε απιά λα αθήλνληαη ζηελ επηιεγκέλε πεξηνρή. Θα πξέπεη λα 

δεκηνπξγνχκε ζέζεηο ηξνθήο (ζπνξέο) θαη λεξνχ λα έρνπκε ηελ επίβιεςε ηεο πεξηνρήο θαζψο 

θαη λα επηιέμνπκε πεξηνρέο νη νπνίεο έρνπλ ρακειή αξπαθηηθφηεηα θαη δελ ππάξρνπλ άιινη 

ρξήζηεο γεο νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ δνιηνθζνξέο ζηελ πξνζπάζεηα.  

 ηελ πεξίπησζε ηεο λεζηψηηθεο πέξδηθαο πνπ εθηξέθεηαη θαη απειεπζεξψλεηαη ζηα 

λεζηά ηνπ Αξρηπειάγνπο αθνινπζψληαο ηνλ ζσζηφ ζρεδηαζκφ, ηελ επηζηεκνληθή 

θαζνδήγεζε θαζψο θαη ηνλ απαηηνχκελν ζεβαζκφ πνπ ρξεηάδεηαη, ψζηε λα ληψζνπλ ηα 

πνπιηά αζθαιή, παξνπζηάδεηαη ζρεηηθή επηηπρία αλαπαξαγσγήο θαη θσιενπνίεζεο θαζψο 

θαη αλάζξεςεο ησλ λενζζψλ. ηε Λέζβν κε ν Κ.. Μπηηιήλεο πινπνίεζε πηινηηθά ην 

πξφγξακκα ζηαδηαθήο απειεπζέξσζεο «Τηνζεζίαο & Κεδεκνλίαο» (ην νπνίν ζα αλαιπζεί 

ζηελ ζπλέρεηα) θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ απειεπζεξψζεσλ θαζψο θαη ηεο αλαπαξαγσγήο 

ήηαλ ζεακαηηθά. ε πεξηνρέο πνπ απειεπζεξψζεθαλ ζηαδηαθά 40-50 άηνκα λεζηψηηθεο 

πέξδηθαο κεηά ηελ αλαπαξαγσγή εκθαλίζηεθαλ πεξίπνπ 200 απφ απηά ηα νπνία είραλ 

πξνζαξκνζηεί ζηνλ βηφηνπν. Ο ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζα ζπλερηζηεί παξφια απηά 

ζεκεηψλνπκε φηη ζα πξέπεη πάληα λα ζπλδπάδεηαη κε παξνρή ηξνθήο, λεξνχ, θάιπςεο, 

επίβιεςεο.  

6.4. Πξνβιήκαηα θαη θίλδπλνη από ηελ απειεπζέξσζε ζεξακάησλ. 

 Παξ’ φιε ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έρεη επηηεπρζεί ε παξαγσγή ρηιηάδσλ ζεξακάησλ 

ζε ζπλζήθεο αηρκαισζίαο, νη πξνζπάζεηεο αλαπιεζπζκνχ πεξηνρψλ πνιχ ζπρλά θαηαιήγνπλ 

ζε απνηπρία. Οη αηηίεο είλαη πνιπζχλζεηεο θαη κπνξεί λα είλαη γελεηηθέο αίηηα, δηαθνξέο 

ζπκπεξηθνξάο κε ηα άγξηα πνπιηά, πξνβιήκαηα αζζελεηψλ, πςειή ζπγθέληξσζε αξπαθηηθψλ 

ζηηο πεξηνρέο απειεπζέξσζεο ή κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βηνηφπνπ.  
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 Απηφ πνπ έρεη παξαηεξεζεί ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζηα λεζηά ηνπ Αξρηπειάγνπο 

είλαη φηη ηα πνπιηά πνπ κεηαθέξνληαη απφ ην εθηξνθείν ηεο Οκνζπνλδίαο καο ζηνπο 

κεγάινπο θισβνχο δηαρείκαζεο ησλ θπλεγεηηθψλ ζπιιφγσλ θαη παξακέλνπλ εθεί έσο ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπο λα απνθηνχλ ζηαδηαθά ή λα εκθαλίδνπλ ζπκπεξηθνξέο φπσο απηέο ησλ 

άγξησλ έλαληη ησλ αξπαθηηθψλ (γεξάθη, αιεπνχ, θνπλάβη, γάηα). ’ απηφ βνεζάεη βέβαηα ην 

κεγάιν κέγεζνο ησλ θισβψλ, ε θπζηθή βιάζηεζε κέζα θαη έμσ απ απηνχο, θαζψο θαη ε 

απνπζία ηεο αλζξψπηλεο παξνπζίαο (έλα άηνκν ζα πξέπεη λα γεκίδεη ηηο ηαΐζηξεο θαη ην 

πφηηζκα απηφκαην).  

 

Δηθόλα 34: Μέγεζνο, θπζηθή θάιπςε ζηνλ θισβφ ηνπ Κ.. Μπηηιήλεο 

 

 

Δηθόλα 35: Φαζηαλφο πάλσ ζε ειηά κέζα ζηνλ θισβφ ηνπ Κ.. Μπηηιήλεο. 

 Ζ θπζηθή βιάζηεζε κέζα ζηνπο θισβνχο δηαρείκαζεο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηα 

άηνκα λα δηδαρζνχλ ην «θνπξληαζκα» ζηα θιαδηά γηα πξνζηαζία (θαζηαλφο) ηελ θάιπςε 
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κέζα ζηελ ρακειή θαη ππθλή βιάζηεζε (πέξδηθα) αιιά θαη ηελ ηξνθνιεςία απφ θαξπνχο 

πνσδψλ  θπηψλ, ζάκλσλ θαη δέληξσλ. 

 Ο ππεξβνιηθά κεγάινο αξηζκφο αξπαθηηθψλ, πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

ππεξζπγθέληξσζε ηξνθήο ζηηο πεξηνρέο απειεπζέξσζεο είλαη έλα άιιν, θαη ζπρλά κεγάιν, 

πξφβιεκα. Απηφο ν αξλεηηθφο παξάγνληαο έρεη ζπρλά ζηαζεί εκπφδην ζε πξνζπάζεηεο 

αλαπιεζπζκνχ ηφζν ζηε ρψξα καο, φζν θαη ζε άιιεο ρψξεο. Ο πεξηνξηζκφο απηνχ ηνπ 

πξνβιήκαηνο κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηνλ έιεγρν ηνπ αξηζκνχ ησλ αξπαθηηθψλ ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο απειεπζέξσζεο, ηφζν πξηλ ηελ απειεπζέξσζε, φζν θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή 

ηεο ή ρξήζε θάζε δπλαηνχ απνηξεπηηθνχ κέζνπ, πάληα ηεθκεξησκέλα, κε ζρεδηαζκφ, 

πξνηάζεηο θαη έιεγρν ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο, ε δηαζπνξά ζην ρψξν ησλ 

απειεπζεξσκέλσλ ζεξακάησλ ζπκβάιιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απσιεηψλ. 

 Όηαλ ζθνπφο καο είλαη ε επαλεηζαγσγή ελφο είδνπο ζε κηα πεξηνρή, νη ρξήζεηο ηεο γεο 

θαη ε πηζαλή κεηαβνιή ηνπ βηνηφπνπ είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα εμεηαζζεί κε κεγάιε πξνζνρή. 

Δάλ έλαο βηφηνπνο έρεη θαηαζηξαθεί, είλαη ζαθέο φηη θάζε πξνζπάζεηα αλαπιεζπζκνχ ζα 

θαηαιήμεη ζε απνηπρία. Πνιιέο θνξέο φκσο, ζπκβαίλνπλ κεηαβνιέο ζην βηφηνπν σο 

απνηέιεζκα ζπλδπαζκνχ παξαγφλησλ φπσο αιιαγή ζηηο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο ή 

ππεξβφζθεζε θηι, πνπ δελ είλαη εχθνιν λα εληνπηζηνχλ. Δάλ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί έλα 

ηέηνην πξφγξακκα επαλεηζαγσγήο ηφηε ε βειηίσζε ηνπ βηνηφπνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεηε, 

αλ ζέινπκε λα έρνπκε θάπνηεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο. 

 Γελ ζα πξέπεη λα μερλάκε επίζεο φηη ε πεξίπησζε ηεο εηζαγσγήο μέλνπ είδνπο ζε κηα 

πεξηνρή ελέρεη πάξα πνιινχο θηλδχλνπο. Δθηφο απφ είδε πνπ δελ πξνυπήξραλ ζα πξέπεη λα 

πξνζέρνπκε θαη άιια είδε πνπ πηζαλνινγνχκε φηη ππάξρνπλ. Έλα πξφζθαην παξάδεηγκα 

είλαη ε επηζπκία θπλεγεηηθψλ ζπιιφγσλ λα απειεπζεξψζνπλ άηνκα ιαγνχ ζε λεζηά καο, 

έπεηηα φκσο απφ γελεηηθή ηαπηνπνίεζε ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ ησλ λεζηψλ καο 

παξαηεξήζεθε φηη ζην Αξρηπέιαγνο (Λέζβνο, Υτνο, άκνο) δηαβηεί ν αζηαηηθφο ιαγφο θαη φρη 

ν επξσπατθφο πνπ εθηξέθεηαη θαη απαληάηαη ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα. Άξα κηα ηέηνηα πξάμε 

(απειεπζέξσζεο) ζα αιινίσλε ηα γελεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιαγνχ ησλ λεζηψλ καο. 

 Σειεηψλνληαο απηή ηε ζχληνκε αλαθνξά ζηνπο θηλδχλνπο θαη ζηα πξνβιήκαηα, πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζηελ πξάμε ηεο απειεπζέξσζεο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζε πεξηνρέο, πνπ 

ππάξρεη έζησ θαη έλαο κηθξφο πιεζπζκφο άγξησλ ζεξακάησλ, ζα πξέπεη λα απμήζνπκε ηηο 

πξνζπάζεηεο καο ζε έλα ζπλδπαζκφ πξάμεσλ θαη ελεξγεηψλ ππνβνήζεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο 

άγξηαο δσήο κέζσ ησλ βειηησηηθψλ επεκβάζεσλ καο ζην βηφηνπν, δηαηεξψληαο ή/θαη 

δεκηνπξγψληαο θπζηθνχο θξάθηεο, ζπέξλνληαο επηιεθηηθά θπηηθά είδε, ηνπνζεηψληαο 

πνηίζηξεο θηι. Δμαζθαιίδνπκε –κε άξηζην ηξφπν –ηελ χπαξμε θαη αλάπηπμε ελφο άγξηνπ 

πιεζπζκνχ ζην κέιινλ. 

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζε πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρεη ζεκαληηθνχ κεγέζνπο άγξηνο 

πιεζπζκφο ή είλαη αλχπαξθηνο, ε απειεπζέξσζε γηα αχμεζε ή δεκηνπξγία ππξήλα είλαη 

απνιχησο απνδεθηή. ηελ ηειεπηαία κάιηζηα πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα πξνζερζεί ηδηαίηεξα ν 

αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζα απειεπζεξσζνχλ, ψζηε ηειηθά λα επηδήζνπλ πνιιά άηνκα. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, εάλ επηδήζνπλ πνιχ ιίγα, ππάξρεη θίλδπλνο, ιφγσ επηκεημίαο, λα 

πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά ε γνληκφηεηα ηνπο θαη λα κεησζεί ε αληίζηαζή ηνπο ζε αζζέλεηεο. 
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7. Αλαπιεζπζκόο: Γηαδηθαζία θαη πζηαηηθά Δπηηπρίαο       

   Πξσηίζησο πξέπεη λα βξεζνχλ νη θαηάιιεινη βηφηνπνη, νη νπνίνη ζα θηινμελήζνπλ 

ηα απειεπζεξσκέλα πνπιηά. Θα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ην είδνο ηεο βιάζηεζεο πνπ ππάξρεη, 

ηα πνζνζηά δαζνθάιπςεο ή ζακλφηνπσλ, θξπγάλσλ ή θαιιηεξγεηψλ, θπζηθψλ θξαθηψλ θ.α. 

ην βαζηθφ είλαη λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνρή ηξνθήο, λεξνχ θαη θάιπςεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο. Να θαιχπηνληαη δειαδή φιεο νη βηνινγηθέο αλάγθεο ηνπ είδνπο. Κάζε πεξηνρή 

είλαη δηαθνξεηηθή θαη εκείο θαινχκαζηε λα πάξνπκε ηελ ζσζηή απφθαζε. 

 Καηφπηλ ζπληάζζεηαη έθζεζε εκπινπηηζκνχ βηνηφπσλ ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη νη 

πεξηνρέο, ραξηνγξαθνχληαη, γίλεηαη εθηίκεζε ηνπ ππάξρνληνο πιεζπζκνχ ζεξακάησλ θαη 

ησλ θπζηθψλ ερζξψλ ηνπο, αλαθέξνληαη νη αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο, νη ηπρφλ νριήζεηο, 

θαζψο θαη ν ρξφλνο, ε ειηθία, ην είδνο θαη ε πγεηνλνκηθή –γελεηηθή θαηάζηαζε ησλ πξνο 

απειεπζέξσζε αηφκσλ. 

 Σν ζρέδην εκπινπηηζκνχ ησλ βηνηφπσλ ή ε έθζεζε, πνπ ζπληάζζεηαη κε κέξηκλα ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ θπλεγεηηθψλ νξγαλψζεσλ, ππνβάιιεηαη ζηηο νηθείεο Γαζηθέο Τπεξεζίεο. 

ηελ πεξίπησζε εκπινπηηζκνχ ησλ βηνηφπσλ απφ Κπλεγεηηθφ χιινγν, ε νηθεία Κπλεγεηηθή 

Οκνζπνλδία βεβαηψλεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πεξηνρψλ ππνδνρήο θαη ηελ αλάγθε ηφλσζεο 

ησλ ζεξακαηηθψλ πιεζπζκψλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ζηελ Γαζηθή Τπεξεζία. ηελ 

πεξίπησζε ησλ λεζηψλ πνπ εκπινπηίδνληαη κε λεζηψηηθε πέξδηθα ν ζθνπφο είλαη ε αχμεζε 

ησλ πιεζπζκψλ γηα ηελ αχμεζε ηεο θπλεγεηηθήο θάξπσζεο. 

 Ο εκπινπηηζκφο βηνηφπσλ, κε ζεξάκαηα πνπ έρνπλ ζπιιεθζεί απφ ηε θχζε 

(δψγξεζε), πξέπεη λα γίλεηαη κε θεηδψ, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ δελ ηίζεληαη ζε 

θίλδπλν κηθξνί θπζηθνί πιεζπζκνί ζεξακάησλ απφ ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε ζπιινγή, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. Όια ηα ζπληαζζφκελα ζρέδηα 

εκπινπηηζκνχ ή εθζέζεηο, δηαβηβάδνληαη ηεξαξρηθά ζηηο Γηεπζχλζεηο Γαζψλ θαη αθνχ 

ζπληαρζνχλ ηπρφλ παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο ζηέιλνληαη ζηελ νηθεία Απνθεληξσκέλε 

Γηνίθεζε γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε. 

 Μαδί κε ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ εκπινπηηζκνχ ησλ βηνηφπσλ, εγθξίλεηαη ε δηάζεζε 

ησλ αλαγθαίσλ ζεξακάησλ απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εθηξνθεία ζεξακάησλ θξαηηθά, 

ηδησηηθά ή εθηξνθεία Κπλεγεηηθψλ Οξγαλψζεσλ ή απφ άηνκα ζπιιεθζέληα απφ ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ (έπεηηα απφ άδεηα θαη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρέδην 

εκπινπηηζκνχ). 

 Σέινο, δελ επηηξέπνληαη εκπινπηηζκνί θπζηθψλ βηνηφπσλ κε εηζαγσγή θαη 

απειεπζέξσζε μεληθψλ εηδψλ, ππνεηδψλ ή θπιψλ ζεξακάησλ, νχηε κε ηελ απειεπζέξσζε 

εηδψλ, ππνεηδψλ, θπιψλ θαη γελεηηθψλ ηχπσλ ειιεληθήο πξνέιεπζεο ζε πεξηνρέο εθηφο ηεο 

δψλεο θπζηθήο ηνπο εμάπισζεο πιελ ηεο πεξίπησζεο ηνπ είδνπο Κπλεγεηηθφο θαζηαλφο. 

 

7.1. Ηιηθία ησλ πνπιηώλ θαη ρξνληθή πεξίνδνο απειεπζέξσζεο  

 Ζ ειηθία ησλ πνπιηψλ αιιά θαη ε ρξνληθή πεξίνδνο ηεο απειεπζέξσζεο ηνπο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ επηηπρία ηεο πξνζπάζεηαο καο. Πξηλ απνθαζίζνπκε ηη αθξηβψο ζα 

θάλνπκε πξέπεη λα δνχκε δπν ζεκαληηθνχο παξάγνληεο: 

1. Αλ επηζπκνχκε ηελ άκεζε θάξπσζε ή ηελ δεκηνπξγία άγξηνπ πιεζπζκνχ. 
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2. Αλ ν θπλεγεηηθφο ζχιινγνο ν νπνίνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απειεπζέξσζε έρεη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο, ηα ρξήκαηα θαη ην δπλακηθφ γηα λα θηινμελήζεη ηα πνπιηά ψζηε λα 

δηαρεηκάζνπλ κε αζθάιεηα. 

 Ζ απειεπζέξσζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρξφλν φζν ην δπλαηφλ 

απνκαθξπζκέλν απφ ηελ έλαξμε ζήξαο ηνπ είδνπο, ζε θάζε πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ πξν 30 

εκεξψλ.   

 Γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο, έρνπκε δπν πηζαλέο επηινγέο. Ζ πξψηε είλαη λα γίλεηαη ε 

απειεπζέξσζε κε λεαξά πνπιηά πξνο ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν έρνπκε 

έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα πνπ είλαη ην νηθνλνκηθφ δηφηη ηα έμνδα δηαηξνθήο θαη πεξηπνίεζεο 

ησλ πνπιηψλ ειαρηζηνπνηνχληαη. Μ’ απηή ηελ πξαθηηθή, φκσο, έρνπκε θαη θάπνηα βαζηθά 

κεηνλεθηήκαηα. Σα λεαξά πνπιηά, «αζρεκάηηζηα» αθφκε βηψλνπλ ηελ έιιεηςε λεξνχ θαη 

ηξνθήο (ηέινο θαινθαηξηνχ), πξηλ εμνηθεησζνχλ αζθείηαη ζ’ απηά ζεξεπηηθή πίεζε θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηξεζαξηζκέλα θαη απνδεθαηηζκέλα αλαθαιχπηνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπ ρεηκψλα, ζηελ 

θάιπςε ησλ βηνινγηθψλ ηνπ αλαγθψλ θαη ηηο αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Άξα, ε πξάμε απηή 

απνζθνπεί απνθιεηζηηθά ζηελ άκεζε θάξπσζε. 

 Ζ δεχηεξε επηινγή, ε νπνία έρεη πηνζεηεζεί θαη εθαξκφδεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

ζηελ Διιάδα είλαη ε απειεπζέξσζε κεηά ην ηέινο ηεο θπλεγεηηθήο πεξηφδνπ δειαδή κεηά ηα 

ηέιε Φεβξνπαξίνπ ή κεηά ηε ιήμε ηεο ζήξαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο πνπ ζηνρεχνπκε. 

Κχξηνο ιφγνο γη’ απηή ηελ επηινγή είλαη φηη έρνπλ δηαπηζησζεί θαιχηεξα απνηειέζκαηα ησλ 

απειεπζεξψζεσλ πνπ γίλνληαη, θαηά θαλφλα κε θηβψηηα, απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν. Σα 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα πηζαλψο λα νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη ηα ελήιηθα πνπιηά είλαη 

κεγαιχηεξεο αληνρήο θαη ζπλεπψο αληαπεμέξρνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα ζην ηζρπξφ ζνθ ηεο 

φιεο δηαδηθαζίαο. Δθηφο απφ απηή ηελ πηζαλφηεηα, ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ίζσο λα 

νθείινληαη θαη ζηελ εμαζθάιηζε ελφο ζεκαληηθνχ θαη θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ αλαπιεζπζκνχ: ηεο ηξνθήο αιιά θαη ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ απηά 

παξακέλνπλ θαη εμνηθεηψλνληαη κέζα ζηνπο θισβνχο δηαρείκαζεο. Απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν, 

πεξίπνπ ζηα κέζα ή ηέιε Μαξηίνπ, ζηα πεξηζζφηεξα κέξε ηεο Διιάδαο έρεη ήδε μεθηλήζεη ε 

«έθξεμε» δηαζεζίκσλ ηξνθήο, λεξνχ θαη θάιπςεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ Άλνημε θαη 

επνκέλσο ηα λεναπειεπζεξσκέλα, έζησ κε ηα θηβψηηα, ζεξάκαηα θαηάθεξλαλ θαη επηβίσλαλ 

ζε κεγάια πνζνζηά.  

 Δίλαη γεγνλφο φηη ηα πνπιηά πξέπεη λα απειεπζεξψλνληαη ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ ε 

θχζε παξάγεη ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο γη’ απηά, έηζη ψζηε λα εγθιηκαηηζηνχλ ζηε λέα 

θαηνηθία ηνπο θαη λα αλαθαιχςνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζε ηξνθή, θάιπςε θαη λεξφ θάησ απφ 

ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ζπλζήθεο. 

 Έηζη ινηπφλ, νη δπν θαηαιιειφηεξεο ρξνληθέο πεξίνδνη κε ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ε 

θάζε κηα θαίλεηαη λα είλαη ε απειεπζέξσζε λεαξψλ πνπιηψλ ζηα ηέιε ηνπ θαινθαηξηνχ θαη ε 

απειεπζέξσζε γελλεηφξσλ πεξίπνπ ζηελ αξρή ηεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ, ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζπκβαίλεη ε «έθξεμε» ησλ 

δηαζέζηκσλ ζε ηξνθή θαη θάιπςε. Αξγφηεξα, κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ηα δηαζέζηκα απηά 

κεηψλνληαη, ζηα ηέιε ηνπ Φζηλνπψξνπ είλαη ήδε ιίγα θαη ζηα ηέιε ηνπ Υεηκψλα ειάρηζηα. Ζ 

παξαπάλσ ρξνληθή ζηηγκή πνιιέο θνξέο παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο ιφγσ ηνπ γεσγξαθηθνχ 

παξαιιήινπ ή ηνπ πςνκέηξνπ ή ιφγσ ηεο δξηκχηεηαο ηνπ Υεηκψλα θαη δελ πξνζδηνξίδεηαη 

επαθξηβψο, γεληθά φκσο ηνπνζεηείηαη πεξίπνπ ηνλ Φεβξνπάξην –Μάξηην. 

 ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο φηη ε φιε δηαδηθαζία ηεο 

απειεπζέξσζεο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Λφγσ ηεο 
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αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ ηα πνπιηά εθδειψλνπλ έληνλε θηλεηηθφηεηα θαη ηδηαίηεξε 

ζπκπεξηθνξά, πνπ ζηέθεηαη εκπφδην ζηελ πξνζπάζεηα καο. Άιισζηε, ηα πνπιηά ζα πξέπεη λα 

έρνπλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηε δηάζεζε ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θσιενπνηήζνπλ 

κε επηηπρία. Απηφο αθξηβψο είλαη θαη ν ζθνπφο ηεο απειεπζέξσζεο γελλεηφξσλ. ε θακηά 

πεξίπησζε απηή ε ρξνληθή πεξίνδνο δε ζα πξέπεη λα παξαηείλεηαη ηνλ Απξίιην ή αθφκα 

ρεηξφηεξα ην Μάην. 

 Αλ ηειηθά επηιέμνπκε ηελ απειεπζέξσζε γελλεηφξσλ, ζα πξέπεη λα έρνπκε ππφςε 

καο ην πςειφ θφζηνο (ηξνθή, θξνληίδα) ηεο δηαηήξεζεο ησλ πνπιηψλ θαζ’ φιν ην ρεηκψλα, 

ηε κεησκέλε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπο θαζψο θαη ηνλ θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ ηα πνπιηά 

«νηθφζηηε» ζπκπεξηθνξά, ν νπνίνο, ελ κέξεη, κεηψλεηαη κε ηε ρξήζε επξχρσξσλ θισβψλ 

δηαρείκαζεο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επαθψλ ηνπο κε ηνλ άλζξσπν. 

 7.2. Καζνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πνπιηώλ πνπ πξέπεη λα απειεπζεξσζνύλ ζε κηα 

πεξηνρή. 

 Έλα εξψηεκα πνπ πξέπεη λα απαληεζεί είλαη ην πφζα πνπιηά ζα πξέπεη λα 

απειεπζεξσζνχλ. Απηφο ν αξηζκφο δελ είλαη ζθφπηκν λα ζπλδέεηαη κε ηε δσνρσξεηηθφηεηα 

κηαο πεξηνρήο, ε νπνία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζζεί. Ο αξηζκφο 

ησλ πηελψλ, πνπ κπνξνχκε λα δηαρεηξηζζνχκε ηθαλνπνηεηηθά, θάησ απφ ηηο ππάξρνπζεο 

δπλαηφηεηεο, είλαη θαη εθείλνο πνπ ζα πξνζδηνξίζεη θαη ηνλ αξηζκφ πνπ ηειηθά ζα 

απειεπζεξσζεί. 

 Γελ ππάξρεη πξφβιεκα αθφκα θαη αλ ν αξηζκφο απηφο είλαη πνιχ ρακειφηεξνο ηεο 

δσνρσξεηηθφηεηαο κηαο πεξηνρήο, εθηφο πεξηπηψζεσλ πνπ ν αξηζκφο είλαη ηφζν κηθξφο πνπ 

κε ηα ζπλεζηζκέλα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο δε ζα επηβηψζνπλ παξά ειάρηζηα άηνκα ή αθφκα 

θαη θαλέλα. Γελ ππάξρεη θακία καγηθή καζεκαηηθή θφξκνπια ππνινγηζκνχ ηεο 

δσνρσξεηηθφηεηαο κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ή θαιιηεξγήζηκεο γεο θαη ζίγνπξα θακηά 

ελδεηθλπφκελε ππθλφηεηα αηφκσλ αλά εθηάξην ε νπνία λα είλαη απνδεθηή. Έδαθνο, είδνο θαη 

έθηαζε θαιιηεξγήζηκεο γεο, δαζηθή βιάζηεζε, λεξφ, θξάθηεο, θαηαλνκή ησλ παξαπάλσ ζην 

ρψξν θαη πνιινί άιινη κεηαβιεηνί παξάγνληεο, είλαη απηνί πνπ θαζνξίδνπλ ηε 

δσνρσξεηηθφηεηα θαη ζπλεπψο δελ είλαη εχθνια πξνζδηνξίζηκν κέγεζνο.  

 Απηφ, πνπ ζα πξέπεη πάιη λα εηπσζεί, είλαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν ζθνπφο ηνπο 

αλαπιεζπζκνχ είλαη ε δεκηνπξγία «ππξήλα», κέζα απφ ηνλ νπνίν αλακέλνπκε λα 

δεκηνπξγεζεί ν πξψηνο άγξηνο πιεζπζκφο ελφο είδνπο ζε κηα πεξηνρή, ηφηε ν αξηζκφο απηφο 

ζα πξέπεη λα είλαη πξαγκαηηθά κεγάινο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, δειαδή αλ 

απειεπζεξψλνπκε ιίγα πνπιηά, ζα επηδήζνπλ θάπνηα απ απηά θη αθφκα θη αλ γίλεη θάηη ηέηνην 

ππάξρεη θίλδπλνο ιφγσ ηεο δηαζηαχξσζεο ζπγγεληθψλ αηφκσλ, λα πεξηνξηζηεί ε γνληκφηεηα 

ηνπο ζεκαληηθά θαη λα κεησζεί ε αληίζηαζε ηνπο ζε αζζέλεηεο θαη πεξηβαιινληηθφ ζηξεο.  

 Γεληθά, ζα πξέπεη λα απειεπζεξψλνπκε θαηά ζέζεηο, δηάζπαξηεο νκάδεο ησλ 20 –

πεξίπνπ, αηφκσλ. ηηο νκάδεο πνπ δεκηνπξγνχκε ζα πξέπεη λα πξνζέμνπκε ψζηε ν αξηζκφο 

ησλ θχισλ λα είλαη ίζσο, κ’ απηφ ηνλ ηξφπν ζα δψζνπκε ηελ δπλαηφηεηα ηνπ δεπγαξψκαηνο 

ζε φια ηα άηνκα. Δπίζεο κηα θαιή πξαθηηθή είλαη λα αθήζνπκε απηέο ηηο νκάδεο ζε ζέζεηο κε 

απφζηαζε 500m ή 1000m ε κηα απφ ηελ άιιε, ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ ε εγθαηάζηαζε ηνπ 

πιεζπζκνχ πεηχρεη λα κπνξνχλ ζην κέιινλ λα αληαιιάμνπλ γελλήηνξεο. 

 Δπίζεο, ηα πνπιηά ζα είλαη καδί θαζ’ φιν ην θζηλφπσξν θαη ην ρεηκψλα θαη απηφ είλαη 

έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα. Ο θχξηνο ιφγνο γη’ απηφ είλαη φηη ζπλήζσο ζπκβαίλνπλ κεγάιεο 
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απψιεηεο ηηο πξψηεο εκέξεο ή εβδνκάδεο απειεπζέξσζεο θαη ζα πξέπεη ηνπιάρηζην λα 

επηδήζεη κηα νηθνγέλεηα θπλεγεηηθνχ θαζηαλνχ ή λεζηψηηθεο πέξδηθαο.   

7.3. Γαθηπιίσζε ησλ πνπιηώλ πξηλ ηελ απειεπζέξσζε. 

 Ζ δαθηπιίσζε ησλ πνπιηψλ πξηλ ηελ απειεπζέξσζε είλαη έλα ζρνιείν γηα καο θαη απφ 

απηφ κπνξνχκε λα κάζνπκε πνιιά πξάγκαηα.  

 Ο θάζε θπλεγεηηθφο ζχιινγνο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ δηθή ηνπ βάζε δεδνκέλσλ 

θαηαγξάθνληαο ηνλ θσδηθφ ή ην ρξψκα ηνπ δαθηπιηδηνχ, ηελ εκεξνκελία απειεπζέξσζεο, 

ηελ πεξηνρή, ηνλ αξηζκφ ησλ απειεπζεξσκέλσλ αηφκσλ θαη φζεο άιιεο πιεξνθνξίεο κπνξεί 

λα ζπιιέμεη, φπσο: θχιν, ειηθία, βάξνο θ.η.ι. 

 πγθεληξψλνληαο ζηαδηαθά φιεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο κπνξνχκε λα απνθηήζνπκε 

κηα εηθφλα γηα ην πφζα πνπιηά ζεξεχηεθαλ, πφζα αλαπαξάρζεθαλ επηηπρψο, πφζα 

κεηαθηλήζεθαλ απφ ην ζεκείν ηεο απειεπζέξσζεο θ.α.. Με ηελ παξαηήξεζε ηεο κεηαθίλεζεο 

ηνπο, κέζσ ηεο δαθηπιίσζεο, κπνξνχκε ζε βάζνο ρξφλνπ λα βξνχκε ηνλ «ηδαληθφ» βηφηνπν 

ζηνλ νπνίν ζα καο έρνπλ νδεγήζεη  ηα ίδηα ηα πνπιηά, γηα ηελ δηαζθάιηζε κηαο επηηπρεκέλεο 

απειεπζέξσζεο. Όζεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ απφ ηελ δαθηπιίσζε κφλν 

βειηησηηθέο ηεο φιεο δξάζεο ηνπ αλαπιεζπζκνχ κπνξεί λα είλαη. 

 

Δηθόλα 36: Γαθηπιίσζε λεζηψηηθεο πέξδηθαο (θσηνγξαθία: Φψησ Κφλζνια) 

 Θα πξέπεη λα πξνζέμνπκε πνιχ ην πιηθφ κε ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην 

δαθηπιίδη, ψζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ ησλ αηφκσλ. Δάλ ππάξρεη θαη ε 

παξακηθξή ππφλνηα φηη ην δαθηπιίδη πνπ έρνπκε, κπνξεί λα ηξαπκαηίζεη, αθξσηεξηάζεη θηι 

ην πνπιί, ηφηε θαιχηεξα λα κε δαθηπιησζεί.  
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 Δπίζεο ε δαθηπιίσζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε άηνκα κε ηέιεηα ζσκαηηθή αλάπηπμε 

δειαδή ζε ελήιηθα θαη φρη ζε άηνκα πνπ αλαπηχζζνληαη αθφκε ζσκαηηθά. Κη’ απηφ γηα ηελ 

απνθπγή κειινληηθνχ ζηξεο, ηξαπκαηηζκνχ, αθξσηεξηαζκνχ θ.α. 

 Δπνκέλσο, δαθηπιηψλνπκε ελήιηθα άηνκα, θξαηάκε αξρείν κε φζν ζηνηρεία κπνξνχκε 

λα ζπιιέμνπκε, πξνζέρνπκε ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ δαθηπιηδηνχ ψζηε λα κελ βγαίλεη 

εχθνια αιιά θαη λα κελ ηξαπκαηίδεη ηα πνπιηά. Αθνινπζψληαο απηά ηα βήκαηα απνθηάκε 

πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ίζσο δελ ζα παξαηεξνχζακε πνηέ, ειαρηζηνπνηνχκε ην θφζηνο 

(ζε βάζνο ρξφλνπ) θαη νδεγνχκαζηε ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα καο 

νδεγήζνπλ ζηελ επηηπρία ησλ πξνζπαζεηψλ καο.    

7.4. Πξηλ ηε κεηαθνξά ησλ πνπιηώλ ζην βηόηνπν. 

 Πξηλ κεηαθέξνπκε ηα πνπιηά ζην βηφηνπν ζα πξέπεη θαηαξράο λα έρνπκε 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ δαθηπιίσζε θαη λα έρνπκε εμαζθαιίζεη ηελ απειεπζέξσζε πγηψλ θαη 

εχξσζησλ πνπιηψλ.  

 Ζ πγηεηλή θαηάζηαζε ησλ πνπιηψλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζα πξέπεη 

λα εμαζθαιίζνπκε. Κη απηφ γηαηί δελ ζα πξέπεη λα ππάξμεη ε παξακηθξή πηζαλφηεηα λα 

απειεπζεξσζνχλ άηνκα ηα νπνία κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ άγξησλ 

πιεζπζκψλ.  

 Σα πνπιηά πνπ ζθνπεχνπλ λα απειεπζεξψζνπλ νη θπλεγεηηθνί ζχιινγνη ζα πξέπεη λα 

έρνπλ εμεηαζζεί απφ θηελίαηξν θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαγλσζηεί νπνηαδήπνηε αζζέλεηα ηφηε 

ζα πξέπεη λα απνκνλσζνχλ, ψζηε λα ηνπο ρνξεγεζεί ε θαηάιιειε ζεξαπεία ή ζηε ρεηξφηεξε 

πεξίπησζε λα ζαλαησζνχλ. 

 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα άηνκα: λα είλαη θαιά ηατζκέλα αιιά 

φρη παρηά, θαινζρεκαηηζκέλα, κε σξαίν –αζηξαθηεξφ θηέξσκα.  

 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ πξέπεη λα έρνπλ ηα πνπιηά: κεγάια ξάκθε, λα είλαη 

πγξά κε ιεξσκέλα νπίζζηα, λσζξά, μεπνππνπιηαζκέλα, κε αδπλακία ζηήξημεο ηνπ θεθαιηνχ, 

ηξειή ζπκπεξηθνξά θηι. 

 Δίλαη επζχλε ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα ηα απειεπζεξψζνπλ λα κελ επηηξέςνπλ λα 

αθεζνχλ ζην βηφηνπν άηνκα άξξσζηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηεξάζηηα 

πξνβιήκαηα. 

7.5. Μεηαθνξά ησλ πνπιηώλ. 

 Σα πνπιηά πξέπεη λα κεηαθέξνληαη κέζα ζε θαηάιιεια θαηαζθεπαζκέλα θηβψηηα 

κεηαθνξάο. άθνη ή θιεηζηά θηβψηηα θαη γεληθά νηηδήπνηε πξφρεηξν βξεζεί γηα ηε κεηαθνξά 

ησλ πνπιηψλ δελ είλαη απνδεθηφ θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη εμαηξεηηθά δπζάξεζηα 

απνηειέζκαηα. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ ηα πνπιηά λα πηάλνληαη καιαθά θαη λα κεηαθέξνληαη 

πξνζεθηηθά. 

  Όηαλ ηα πνπιηά «πηαζηνχλ» γηα λα ηνπνζεηεζνχλ ζηα θηβψηηα κεηαθνξάο, απηφ ζα 

πξέπεη λα γίλεη πξνζεθηηθά θαη ρσξίο λα «δνξηζηνχλ» ή ελνριεζνχλ παξαπάλσ απ’ φζν 

ρξεηάδεηαη. Σα θηβψηηα κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ αζθαιέο άλνηγκα θαη θιείζηκν 

γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαθπγήο ησλ πνπιηψλ. Αλεμάξηεηα ηνπ ηχπνπ θηβσηίνπ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε, δελ πξέπεη ν αξηζκφο ησλ πηελψλ λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ηνλ νπνίν 

δίλεη ν θαηαζθεπαζηήο. Σα θηβψηηα κεηαθνξάο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινπ κεγέζνπο θαη 
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θαηαζθεπαζκέλα απφ ηέηνην πιηθφ, ψζηε ηα πνπιηά λα κελ ηξαπκαηίδνπλ ηα θεθάιηα ηνπο. 

Γελ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζην ίδην θηβψηην πνπιηά δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ θαη θπζηθά ζε 

θακία πεξίπησζε πέξδηθεο κε θαζηαλνχο ή άιιν είδνο. 

 Όηαλ κεηαθέξνληαη ηα πνπιηά κέζα ζηα θηβψηηα, πξέπεη λα αεξίδνληαη πνιχ θαιά 

ηφζν γχξν απφ ηα θηβψηηα φζν θαη κέζα ζε απηά. Ζ θαιή θπθινθνξία ηνπ αέξα ηα βνεζάεη 

λα κείλνπλ ήξεκα θαζ’ φιε ηε δχζθνιε απηή δηαδηθαζία. Δάλ κάιηζηα, ε κεηαθνξά ηνπο 

δηαξθέζεη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ν θαθφο αεξηζκφο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπλσζηηζκφ 

θαη απψιεηεο ζηα πνπιηά. Ζ φιε επηρείξεζε ηεο κεηαθνξάο πξέπεη λα νξγαλψλεηαη έηζη ψζηε 

λα ειαρηζηνπνηείηαη ν ρξφλνο πνπ ηα πνπιηά είλαη θιεηζκέλα ζηα θηβψηηα. Σν «πηάζηκν» ησλ 

πνπιηψλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπο δελ πξέπεη λα γίλεηαη αλ βξέρεη δπλαηά γηαηί κπνξεί λα 

πξνθιεζνχλ απψιεηεο.  

 ην Αξρηπέιαγνο ε πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη είλαη ηα πνπιηά λα πηάλνληαη αξγά ην 

απφγεπκα θαη λα κεηαθέξνληαη λσξίο ην πξσί ηεο επφκελεο κέξαο ζηα ζεκεία 

απειεπζέξσζεο. Έηζη ψζηε λα έρνπλ ρξφλν λα εμεξεπλήζνπλ ην λέν ηνπο «ζπίηη» θαη λα 

βξνπλ ηξνθή, λεξφ θαη ηελ θαηάιιειε θάιπςε πξηλ πέζεη ε λχρηα.       

7.6. Απειεπζέξσζε ζεξακάησλ 

 Πξηλ αλαθεξζνχκε ζηελ κέζνδν απειεπζέξσζεο είλαη ζθφπηκν λα επηζεκάλνπκε φηη 

φιεο νη επί κέξνπο παξάκεηξνη πνπ ζπλζέηνπλ ηελ απειεπζέξσζε θαη ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο 

ηνπο είλαη κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο.  

Γη’ απηφ, ζα πξέπεη: 

 Να γλσξίδνπκε απφ θαηξφ ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ πνπιηψλ πνπ ζα απειεπζεξψζνπκε 

θαη λα έρνπκε εμεηάζεη πξνζεθηηθά ηηο πεξηνρέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

απειεπζέξσζε. 

 Να εμεηάζνπκε ηνπο δξφκνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε 

πεξηνρή πνπ επηιέμακε ψζηε ε απειεπζέξσζε λα γίλεη απνηειεζκαηηθά θαη ρσξίο 

θαζπζηεξήζεηο. Πξέπεη λα έρνπκε πξνγξακκαηίζεη πφζα πνπιηά ζα απειεπζεξσζνχλ 

ζε θάζε πεξηνρή θαη λα έρνπκε εμαζθαιίζεη ηε ζπλαίλεζε θαη ππνζηήξημε ησλ 

ληφπησλ θπλεγψλ. 

Πνηέ κελ αξρίζεηε λα πεξηπιαλάζηε κε ηα θηβώηηα κε ηα ζεξάκαηα ζην θιεηζηό 

θνξηεγάθη κέρξη λα βξείηε έλα κέξνο πνπ θαληάδεζηε όηη είλαη θαηάιιεινο ηόπνο γη’ 

απηά. Ο πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ζε φιεο ηνπ ηηο ιεπηνκέξεηεο πεξηιακβάλεη εθηεηακέλε 

έξεπλα ησλ δηαθφξσλ πηζαλψλ πεξηνρψλ απειεπζέξσζεο. Γελ πξέπεη λα μερλάκε πνηέ φηη ηα 

εθηξεθφκελα ζεξάκαηα αληηπξνζσπεχνπλ πνιινχο κήλεο δνπιεηάο, αξθεηά ρξήκαηα, πνιιέο 

ειπίδεο θαη κπνξεί φια λα ραζνχλ κέζα ζε ιίγεο κέξεο ή ψξεο απφ ιάζνο ζηνλ ηξφπν 

απειεπζέξσζεο, απφ έιιεηςε ζρεδηαζκνχ ή έιιεηςε θξνληίδσλ θαη πξνζπαζεηψλ.  

7.6.1. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε 

 Δάλ έρνπκε κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα απειεπζεξψζεη ζσζηά αλαζξεκκέλα πηελά θαη 

εχξσζηα ζε θαηάιιειν βηφηνπν θαη έρνπκε θάλεη φ, ηη θαιχηεξν κπνξνχκε γηα ηελ νκαιή 

πξνζαξκνγή ησλ πνπιηψλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ππάξρνπλ ιίγα αθφκα πνπ κπνξνχκε λα 

θάλνπκε αιιά εμίζνπ ζεκαληηθά. 
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 Πξέπεη λα επηζθεθηνχκε πάιη ηα ζεκεία απειεπζέξσζεο νξηζκέλεο θνξέο, λα 

ειέγμνπκε ηελ επηβίσζε ησλ πνπιηψλ θαη λα δνχκε ηη ηειηθά απέγηλαλ. Ίζσο κάζνπκε θάηη 

ζεκαληηθφ απ’ απηφ. Δάλ ηα πνπιηά κεηαθηλήζεθαλ καδηθά εθηφο ηεο πεξηνρήο πνπ 

απειεπζεξψζεθαλ θαη εγθαηαζηάζεθαλ καθξηά, απηφ έγηλε πηζαλψο γηαηί ε πεξηνρή πνπ 

επηιέμακε δελ ηθαλνπνηεί κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ησλ πνπιηψλ, 

πηζαλφηαηα ηξνθήο ή θάιπςεο ή λεξνχ ή ίζσο γηαηί ε εζπρία ζηελ πεξηνρή ζπρλά 

δηαηαξάζζεηε (ζθπιηά, άλζξσπνη θ.η.ι.). Μηα ζχγθξηζε, κεηαμχ ηεο πεξηνρήο πνπ 

απειεπζεξψζεθαλ θαη ηεο πεξηνρήο πνπ επέιεμαλ ηειηθά λα εγθαηαζηαζνχλ, ίζσο ππνδείμεη 

ηηο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ απνηπρία ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ πνπιηψλ ζηελ πεξηνρή πνπ 

εκείο επηζπκνχκε.   

 Οη έιεγρνη ησλ απειεπζεξψζεσλ ζα καο δψζνπλ κηα ηδέα γηα ηηο απψιεηεο πνπ 

ζεκεηψλνληαη θαη ίζσο βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πςειή ζλεζηκφηεηα 

δελ είλαη εχθνια δηθαηνινγήζηκε κε ηελ εηθαζία φηη «νη αιεπνχδεο ηξψλε ηα πνπιηά». 

 Ο βαζκφο επίδξαζεο γεληθφηεξα ησλ αξπαθηηθψλ ζην πνζνζηφ επηβίσζεο ησλ 

ζεξακάησλ πνπ απειεπζεξψλνπκε είλαη βέβαηα ζεκαληηθφο, αιιά δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ εχθνιε δηθαηνινγία. 

7.6.2. Απεπζείαο απειεπζέξσζε 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα βιέπνπλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο πάξα πνιιέο πξνζπάζεηεο 

αλαπιεζπζκνχ βηνηφπσλ, αιιά θαη δηαπηζηψλεηαη κηα απνζαξξπληηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Πνιινί, απειεπζεξψλνπλ απεπζείαο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπιηά πνπ δελ είραλ ηνλ 

θαηάιιειν ρξφλν λα εγθιηκαηηζηνχλ θαη ρσξίο λα έρεη γίλεη ε παξακηθξή πξνεηνηκαζία γηα 

θάηη ηέηνην. Όινη έρνπκε δεη ηελ εηθφλα ηνπ αλζξψπνπ, πνπ πεξίραξνο θξαηάεη ζηα ρέξηα ηνπ 

ηελ πέξδηθα ή ην θαζηαλφ θαη ηελ εθηνμεχεη ζηνλ αέξα. Έηζη ψζηε λα απνκαθξπλζεί φζν ην 

δπλαηφ πεξηζζφηεξν απφ ηελ πεξηνρή πνπ κπνξεί λα επηηεξεζεί, λα θνβεζεί φζν ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξν θαη ηειηθά, εμνπζελσκέλν θαη καθξηά απφ ηα ππφινηπα πνπιηά, λα πεξηκέλεη ην 

ζάλαην ηνπ ζην ηειείσο άγλσζην, γη’ απηφ ην δψν, πεξηβάιινλ. Δπίζεο έρνπκε δεη 

απειεπζεξψζεηο απεπζείαο απφ απηνθίλεηα κε άλνηγκα ησλ θινπβηψλ θαη αξθεηφ ζφξπβν γηα 

λα πεηάμνπλ ηα πνπιηά γξήγνξα θαη καθξηά ή απειεπζεξψζεηο «παξειάζεηο» φπνπ νη 

άλζξσπνη είλαη πεξηζζφηεξνη θη απφ ηα πνπιηά πξνο απειεπζέξσζε. 

Απηέο νη πξάμεηο, είλαη αθξηβώο όηη ΓΔΝ πξέπεη πνηέ λα θάλνπκε. 

 Πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ φηη δελ ππάξρνπλ πιένλ ηα πεξηζψξηα γηα ηέηνηνπ είδνπο 

«εχθνιεο ιχζεηο». Πξέπεη λα ζηακαηήζεη θάπνηε απηή ε ζπαηάιε θαη ε πξνρεηξφηεηα, ε 

νπνία εθηφο ησλ άιισλ ππνβαζκίδεη θαη ηνλ νηθνινγηθφ ξφιν ησλ θπλεγψλ. 

7.6.3. Δκπινπηηζκόο ησλ βηνηόπσλ κε λεζηώηηθε πέξδηθα (Alectoris chukar): 

«Τηνζεζίαο & Κεδεκνλίαο» 

 Ζ δηαδηθαζία απηή ηεο απειεπζέξσζεο αθνξά ηελ ελίζρπζε ησλ πιεζπζκψλ κηαο 

πεξηνρήο θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ θινπβηά πξνζαξκνγήο ζε πνιιά ζηάδηα. ηφρνο ηεο 

πξαθηηθήο απηήο είλαη ηα απειεπζεξσκέλα άηνκα λα εμνηθεησζνχλ κε ηνλ ρψξν λα 

καζεηεχζνπλ ζπκπεξηθνξέο θαζψο θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηα ήδε ππάξρνληα άηνκα ηεο 

πεξηνρήο νχησο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλαο ππξήλαο ν νπνίνο ζα εκπινπηίδεη ηελ πεξηνρή κε 

ζεξάκαηα. Σελ κεζνδνινγία απηή γηα πξψηε θνξά αλέιαβε λα πινπνηήζεη ν Κπλεγεηηθφο 

χιινγνο Μπηηιήλεο κε ηελ επηζηεκνληθή επίβιεςε ηεο Κπλεγεηηθήο Οκνζπνλδίαο 

Αξρηπειάγνπο.  



[59] 

 

 Δπηιέρζεθαλ νη πεξηνρέο Καξά Σεπέ θαη Νεξνχηζηθα, ζε ζεκεία πεξηθξαγκέλα θαη 

πξνθπιαγκέλα. Δληφο ηεο πεξίθξαμεο πξαγκαηνπνηήζεθε κηθηή ζπνξά (ζηηάξη –θξηζάξη) ελψ 

εμαζθαιίζηεθε ε παξνρή λεξνχ απφ δεμακελέο θαη πνηίζηξεο. Ζ βιάζηεζε ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο απνηειείηαη απφ θξχγαλα, ρέξζα θαζψο θαη ζακλψδε βιάζηεζε απνηεινχκελε απφ 

αγξηειηέο, αγξηαριαδηέο, βάηνπο θ.α.  

 

Δηθόλα 37: Κισβνί ζην πξφγξακκα θεδεκνλίαο & πηνζεζίαο   

 Έπεηηα απφ ηηο βειηησηηθέο επεκβάζεηο ζην ρψξν (ζπνξά θ.α.) ηνπνζεηήζεθαλ δχν (2) 

κηθξνί θισβνί απειεπζέξσζεο. Ζ δηαδηθαζία μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ Γεθεκβξίνπ κε ηελ 

εηζαγσγή ζηα θινπβηά 20 αηφκσλ λεζηψηηθεο πέξδηθαο (10 ζε θάζε θισβφ, ίζσλ θχισλ), 

θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο. Με ηελ κέζνδν απηή επηηπγράλεηαη: 1) ε ζηαδηαθή εμνηθείσζε ησλ  

αηφκσλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρψξνπ θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ γεληθά ζηνλ βηφηνπν θαη 2) ζε φιε απηή ηελ δηαδηθαζία έρνπκε κφληκε παξνπζία 

πεξδίθσλ ζηνλ ρψξν. Με ηελ κφληκε παξνπζία ησλ αηφκσλ κέζα ζηα θινπβηά 

πξνζειθχνληαη άηνκα ηνπ θπζηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο, ηα νπνία θαιχπηνληαο ηηο 

αλάγθεο ηνπο ζε ηξνθή θαη λεξφ γχξσ απφ ηνπο θισβνχο δηδάζθνπλ ζπκπεξηθνξέο θαη έηζη 

ην ζεκείν απηφ κεηαιιάζζεηαη ζε έλα «ζρνιείν», νπζηαζηηθά ηα άηνκα ησλ θισβψλ 

πηνζεηνχληαη θαη καζαίλνπλ ζπκπεξηθνξέο ελψ ηαπηφρξνλα έρνπλ ηνλ ρξφλν λα εμνηθεησζνχλ 

κε ηα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο.  

 Πξνο ην ηέινο ηνπ Γεθεκβξίνπ αξρίδεη ε δηαδηθαζία εμφδνπ ησλ πεξδίθσλ απφ ηνλ 

πξψην θισβφ, λσξίο ην πξσί (πξηλ ην πξψην θσο ηεο εκέξαο). Ζ αλζξψπηλε παξνπζία ζα 

πξέπεη λα κελ γίλεηαη αηζζεηή δίλνληαο έηζη ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη ζηα πνπιηά λα 

εμέιζνπλ απφ ηνλ θισβφ ηνπο ρσξίο ζηξεο, λα επεμεξγαζηνχλ ηνλ ρψξν λα ζπλεζίζνπλ ζηα 

λέα δεδνκέλα. Με ηνλ ηξφπν απηφ δελ παξαηεξήζεθε δηαζπνξά αθνχ ηα πνπιηά ήηαλ καδί, 

εμεξεχλεζαλ ηνλ ρψξν ηεο ζπνξάο θαη επεμεξγάζηεθαλ ηηο πέξδηθεο ηνπ δεχηεξνπ θιεηζηνχ 

θισβνχ. Γχν κφιηο εκέξεο κεηά ην άλνηγκα ηνπ πξψηνπ θισβνχ παξαηεξήζεθε πξνζέιθπζε 

αηφκσλ εθηφο ηνπ ππξήλα. Σα πνπιηά αιιειεπηδξνχλ θαη παξακέλνπλ ζηελ πεξηνρή, 

θαίλνληαη απφιπηα εμνηθεησκέλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ελψ κε ηελ παξνπζία 

ησλ αηφκσλ ηνπ θιεηζηνχ θισβνχ δεκηνπξγείηαη κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηελ νπνία 

επηηπγράλεηαη ε απνθπγή ησλ ηάζεσλ δηαθπγήο ηνπο θαη ε δηαζπνξά ηνπο καθξηά.      

 Πξνο ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ δεθαεκέξνπ ηνπ Ηαλνπαξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη (κε ηνλ 

ίδην ηξφπν κε ηνλ πξψην θισβφ) ε έμνδνο ησλ πεξδίθσλ ηνπ δεχηεξνπ θισβνχ. Με απηή ηελ 

δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη ην ζηάδην ησλ απειεπζεξψζεσλ θαη αξρίδεη ε πεξίνδνο 
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αλαπαξαγσγήο. Σα πνπιηά ηνπ δεχηεξνπ θισβνχ δελ απνκαθξχλνληαη απφ ην ζεκείν αθνχ 

βξίζθνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο πέξδηθεο ζηνλ ρψξν θαη καζεηεχνπλ κε απηέο. ηηο αξρέο ηνπ 

Φεβξνπαξίνπ παξαηεξνχληαη ζπκπεξηθνξέο «ζπαζίκαηνο» ησλ νκάδσλ θαη ν ζρεκαηηζκφο 

δεπγψλ. Σα αξζεληθά αξρίδνπλ λα εκθαλίδνπλ ζπκπεξηθνξά ρσξνθξάηεηαο ελψ ζε δεχγε νη 

πέξδηθεο ςάρλνπλ πιένλ ζεκεία θσιενπνίεζεο ζηνλ ρψξν. Ο ππξήλαο (ζπνξά, θινπβηά, λεξά 

ζηελ πεξίθξαμε) απνηειεί ρψξν δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην είδνο αθνχ ζ απηφλ ζα θαιχπηεη ηηο 

θαζεκεξηλέο βηνινγηθέο ηνπ αλάγθεο.  

 

Δηθόλα 38: Νεζηψηηθε πέξδηθα επσάδεη ηα απγά ηεο 

 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ηνπνζεηήζεθε ζε έλαλ απφ ηνπο θισβνχο 

έλα δεχγνο πεξδίθσλ ψζηε λα ππάξρεη κφληκε παξνπζία ηνπ είδνπο ζηνλ ρψξν. Σν «θάιεζκα» 

ηνπο ζα θξαηάεη ζηελ πεξηνρή ηα δεχγε θαζψο θαη ηνπο λενζζνχο πνπ ζα εθθνιαθζνχλ ην 

επφκελν δηάζηεκα. 

 

Δηθόλα 39: Απγά ζε θσιηά λεζηψηηθεο πέξδηθαο 

 Ζ κέζνδνο απηή ε νπνία εθαξκφζηεθε ζηε Λέζβν ζα ζπλερηζηεί ψζηε λα κπνξέζνπκε 

λα ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα είκαζηε ζε ζέζε λα ζρεδηάζνπκε κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ βηνηφπσλ κε ζεξάκαηα. Παξάιιεια 
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πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζα ζπλερίζνπλ λα γίλνληαη θαηαγξαθέο ζηνλ ρψξν ψζηε λα 

απνθηήζνπκε εηθφλα θαη απφ ηελ αλαπαξαγσγηθή επηηπρία ησλ αηφκσλ.  

 Θα πξέπεη φινη λα αληηιεθζνχκε φηη δελ ππάξρνπλ ρξνληθά πεξηζψξηα γηα άζθνπεο 

ελέξγεηεο νη νπνίεο νπζηαζηηθά δελ ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ ηειηθφ καο ζθνπφ. Με εξγαιεία καο 

ηηο βειηηψζεηο ησλ ελδηαηηεκάησλ θαη ηνλ νξζνινγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ εκπινπηηζκψλ 

κπνξνχκε λα εμαζθαιίζνπκε ην κέιινλ ηεο ζεξεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.          

7.6.4. Απειεπζέξσζε από θηβώηηα κεηαθνξάο 

 Μηα πξαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη θαηά βάζεη ζην Αξρηπέιαγνο είλαη ε απειεπζέξσζε 

απφ θηβψηηα κεηαθνξάο. Απηφ γίλεηαη ζε πεξηνρέο πνπ πξσηχηεξα έρνπκε πξαγκαηνπνηήζεη 

βειηησηηθέο δξάζεηο, φζεο ρξεηάδεηαη γηα λα εμαζθαιίζνπκε ζηα πνπιηά ηξνθή, λεξφ θαη 

θάιπςε. Σα πνπιηά βξίζθνληαη ζηνπο κεγάινπο θισβνχο δηαρείκαζεο ησλ θπλεγεηηθψλ 

ζπιιφγσλ θαη αθνχ δαθηπιησζνχλ κεηαθέξνληαη λσξίο ην πξσί ζηηο επηιεγκέλεο πεξηνρέο. 

Θα πξέπεη θάζε θινπβί λα έρεη πεξίπνπ 20 πνπιηά θαη λα απειεπζεξσζνχλ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή νκάδεο αλά 500m ή 1000m ψζηε ζε πεξίπησζε επηηπρία ησλ 

πξνζπαζεηψλ καο γηα εγθαηάζηαζε ππξήλσλ, λα κπνξνχλ ηα πνπιηά λα αληαιιάμνπλ 

γελλήηνξεο ζην κέιινλ. Όηαλ θηάζνπκε ζην ζεκείν πνπ έρνπκε επηιέμεη γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε ην θινπβί θνληά ζε ζεκείν κε «θάιπςε» αιιά 

φρη πνιχ θνληά ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ηεο πεξηνρήο απφ ηα πνπιηά. ηε 

δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα είλαη ην πνιχ δπν άηνκα θαη φρη παξαπάλσ, κε απφιπηε 

εζπρία. Γέλνπκε ηελ πφξηα ηνπ θινπβηνχ κε έλα ζρνηλί θαη θξπβφκαζηε θαιά, ψζηε λα κε 

γηλφκαζηε αληηιεπηνί απφ ηα πνπιηά, φηαλ πεξάζεη θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηε βνήζεηα 

ηνπ ζρνηληνχ αλνίγνπκε ηελ είζνδν ηνπ θινπβηνχ. εκαληηθφ είλαη λα δψζνπκε ζηα πνπιηά 

ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα βγνπλ απφ κφλν ηνπο ρσξίο ζνξχβνπο, θαη ινηπέο νριήζεηο, 

ψζηε λα θχγνπλ φια καδί, ήξεκα. Έρεη παξαηεξεζεί φηη αλ απηή ε πξαθηηθή πξαγκαηνπνηεζεί 

ηα πνπιηά παξακέλνπλ ελσκέλα ζηελ πεξηνρή.  

 Μ απηφ ηνλ ηξφπν θεξδίδνπκε ηνλ ρξφλν πνπ ζα έπαηξλε ζην θνπάδη λα αλαζπληαρζεί 

θαη κπνξεί λα δηεξεπλήζεη ηελ πεξηνρή γηα λα αλαθαιχςεη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίσζε 

ηνπ εθφδηα. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη δελ ζα πξέπεη λα βηαδφκαζηε 

γηα θαλέλαλ ιφγν, δελ ζα πξέπεη λα σζήζνπκε εκείο ηα πνπιηά λα βγνπλ απφ ηα θινπβηά αιιά 

λα ην θάλνπλ απφ κφλα ηνπο. Ζ παξαγσγή ζνξχβσλ ή άζθνπσλ θηλήζεσλ γηα ηνλ 

εμαλαγθαζκφ ησλ πνπιηψλ λα εμέιζνπλ είλαη απνιχησο ιαλζαζκέλε. Οη άλζξσπνη νη νπνίνη 

ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηε κέζνδν απηνί ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ππνκνλή θαη ηελ ψξα πνπ 

ρξεηάδνληαη ηα πνπιηά. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα πξέπεη λα αθήλνληαη ηα θινπβηά εθεί 

θαη λα καδεχνληαη έπεηηα απφ κέξεο.        

8. Παξαθνινύζεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ έξγσλ βειηίσζεο ελδηαηηεκάησλ 

 ην λεζί ηεο Υίνπ ν Κπλεγεηηθφο χιινγνο εθνδηάζηεθε κε θάκεξεο αλίρλεπζεο 

θίλεζεο θαη λπθηεξηλήο ιήςεο ηηο νπνίεο ηνπνζέηεζε ζε πεξηνρέο πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί 

βειηησηηθά έξγα (κηθηέο ζπνξέο, δεμακελέο, πνηίζηξεο) γηα λα θαηαγξάςεη άκεζα θαη 

απνηειεζκαηηθά ηα είδε θαη ηελ πξνζέιθπζε ηνπο ζηηο επηθάλεηεο απηέο. Ζ παξαθνινχζεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, ηφηε νη πφξνη πνπ θαιχπηνπλ ηα είδε ηηο 

θαζεκεξηλέο βηνινγηθέο ηνπο αλάγθεο (ηξνθή, λεξφ) είλαη κεησκέλε θαη ζε αξθεηέο πεξηνρέο 

αλχπαξθηνη. Απφ ηηο θαηαγξαθέο θαηέζηε δπλαηή φρη κφλν ε αλαγλψξηζε ησλ εηδψλ αιιά θαη 

ε θαηαγξαθή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ βηνινγία ηνπο φπσο: ηνπνζεζία, εκεξνκελία, 

αθξηβήο ψξα, αξηζκφο αηφκσλ, ζπκπεξηθνξά θάζε είδνπο (θαηά ηελ ηξνθνιεςία, ηελ ιήςε 
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λεξνχ ή ηελ κεηαθίλεζε), ειηθηαθά ζηνηρεία (αλ πξφθεηηαη γηα λεαξά ή ελήιηθα άηνκα), 

αθφκε θαη ηπρφλ απεηιέο γη απηά. 

Έπεηηα απφ ηελ θαηαγξαθή ελληά (9) ζπλνιηθά εβδνκάδσλ θαη εηθνζηπέληε (25) εκεξψλ 

ιήςεσλ, ην 2016 θαη ην 2017 παξαηεξήζακε γηα αξρή ηα εμήο. θαηαγξαθέο ζηηο πνηίζηξεο κε 

ηελ απαξίζκεζε ησλ αηφκσλ θάζε είδνπο ηα νπνία πξνζειθχζηεθαλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπο ζε λεξφ. Παξαηεξνχκε φηη άηνκα λεζηψηηθεο πέξδηθαο (Alectoris chukar) 

θαζψο θαη ηνπ ηξπγνληνχ (Streptopelia turtur) πξνζέγγηδαλ θαζεκεξηλά ην ζεκείν, ζε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηα ππφινηπα είδε. . Σέινο γηα ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη λα 

πξνζειθχνπλ ηελ πνηίζηξα  ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ππήξμαλ θαη δηάθνξα έληνκα (π.ρ. 

κέιηζζεο) ηα νπνία παξαηεξήζεθαλ ζ απηήλ.    

Νθςιϊτικθ πζρδικα 
(Alectoris chukar)

33%

Ωχροκελάδα 
(Anthus campestris)

3%

Κότςυφασ (Turdus 
merula)

3%Σρωκτικό 
4%

Αλεποφ 
(Vulpes 
vulpes)

9%

Σρυγόνι 
(Streptopelia turtur)

33%

Αςπροκωλίνα 
(Οenanthe 
hispanica)

4%

ιταρικρα 
(Alauda 

arvensis)

5%

Σςιφτάσ 
(Emberiza 
calandra)

2%
Έντομα 

4%

Καηαγξαθή εηδώλ ζηηο πνηίζηξεο

 

Δηθόλα 40: Καηαγξαθέο εηδσλ ζηηο πνηίζηξεο 
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Λαγόσ (Lepus europaeus) ταχτοπετρόκλθσ (Oenanthe oenanthe)

Σρυγόνι (Streptopelia turtur) Κοράκι (Corvus corax)

ιταρικρα (Alauda arvensis) Έντομα

 

Δηθόλα 41: Καηαγξαθή εηδψλ ζηηο ζπνξέο 



[63] 

 

 Σηο πεξηζζφηεξεο θαηαγξαθέο αηφκσλ θαη εηδψλ ζπγθεληξψλεη ε πνηίζηξα θάηη πνπ 

επηβεβαηψλεη θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δξάζεο γηα ηελ παξνρή λεξνχ γηα φια ηα είδε ηεο άγξηαο 

παλίδαο εηδηθά θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Οη ζπνξέο ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν 

πξνζέιθπζαλ πεξηζζφηεξν άηνκα ιαγνχ (Lepus europaeus) ηα νπνία επέιεμαλ θαηά 

απνθιεηζηηθφηεηα γηα ηελ ηξνθνιεςία ηνπο ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηθάλεηεο. 

 Παξαηεξήζακε ινηπφλ φηη εηδηθά γηα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ε παξνρή λεξνχ αθνχ ε εμεχξεζε ηνπ ηελ πεξίνδν απηή είλαη 

δχζθνιε, απηφ δηαπηζηψλεη θαλείο απφ ηηο ιήςεηο ζηηο  πνηίζηξεο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνίεζαλ 

δηαθνξεηηθά είδε ηεο άγξηαο παλίδαο (ζειαζηηθά, πηελά, έληνκα), κε ηα πξψηα είδε πνπ 

πξνζειθχνληαη  λα είλαη ε λεζηψηηθε πέξδηθα (Alectoris chukar) θαη ην ηξπγφλη (Streptopelia 

turtur). Ζ παξνρή λεξνχ κε πνηίζηξεο θαη δεμακελέο ζε πεξηνρέο  κε θξπγαληθή βιάζηεζε, 

φπνπ δελ ππάξρεη άιιε πεγή ηνπ πφξνπ απηνχ θαίλεηαη φηη ιεηηνπξγεί σο ππξήλαο θαη 

πξνζειθχεη αξθεηά δηαθνξεηηθά είδε ηεο άγξηαο παλίδαο ζηα ζεκεία.  ηηο ζπνξέο νη κηζέο 

απφ ην ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ αθνξνχζαλ άηνκα ιαγνχ (Lepus europaeus) ηα νπνία 

ηξέθνληαλ απνθιεηζηηθά ζηνλ ρψξν βειηίσζεο (κηθηή ζπνξά απφ ζηηάξη θαη βίθν), ελψ 

αξθεηά άιια  είδε θπξίσο ζπνξνθάγσλ πηελψλ επηζθέπηνληαλ ην ζεκείν. Οη θαηαγξαθέο ησλ 

εληφκσλ αθνξνχζαλ κπξκήγθηα ηα νπνία παξαηεξήζεθε λα κεηαθέξνπλ θαξπνχο ησλ εηδψλ 

πνπ θπηεχηεθαλ. Οη ψξεο πξνζέιθπζεο ησλ εηδψλ ζην λεξφ θαη ηελ ηξνθή δηαθέξνπλ 

παξαηεξψληαο φηη ζηελ ζπνξά ηα άηνκα ιαγνχ (Lepus europaeus) αξρίδνπλ λα επηζθέπηνληαη 

ηα ζεκεία απφ ηηο πξψηεο απνγεπκαηηλέο ψξεο σο ηηο πξψηεο πξσηλέο ελψ ηα ππφινηπα είδε 

λσξίο ην πξσί θαη θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο κφλν. ηελ πνηίζηξα ηα άηνκα πέξδηθαο 

(Alectoris chukar)πιεζηάδνπλ λσξίο ην πξσί ελψ ην ηξπγφλη θαη ηα ππφινηπα είδε πηελψλ 

αξρίδνπλ λα πξνζεγγίδνπλ ην ζεκείν θαηά ηηο πξσηλέο θαη κεζεκβξηλέο ψξεο. Δμαίξεζε 

απνηεινχλ ε αιεπνχ (Vulpes vulpes) θαη ηα ηξσθηηθά ηα νπνία θηάλνπλ ζην λεξφ θαηά ηηο 

λπθηεξηλέο ψξεο.   απηφ βέβαηα ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε βηνινγία θάζε είδνπο δειαδή 

πφηε απηφ θηλείηαη γηα λα θαιχςεη ηηο θαζεκεξηλέο βηνινγηθέο ηνπ αλάγθεο. Σν εγρείξεκα 

απηφ ζπλερίδεηαη θαη ήδε έρνπλ νινθιεξσζεί νη θαηαγξαθέο γηα ην έηνο 2017, απμάλνληαο 

νινέλα ηελ ιίζηα ησλ εηδψλ πνπ αλαδεηνχλ «νάζεηο» ηξνθήο θαη λεξνχ ζε πεξηνρέο ζηηο 

νπνίεο δηάθνξνη παξάγνληεο έρνπλ δπζρεξάλεη ηελ εμεχξεζε ηνπο (εγθαηάιεηςε γεσξγίαο 

θ.α.).  

 

Δηθόλα 42: Άηνκα λεζηψηηθεο πέξδηθαο πίλνπλ λεξφ ζε πνηίζηξα ζηε Υίν 
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