
  

 
Κοινό δελτίο τύπου                            Ξάνκθ, Ακινα, 22 Φεβρουαρίου 2012 

Περιβαλλοντικό ζγκλημα με διεθνείσ διαςτάςεισ ςτα ςτενά του Νζςτου! 

Ζξι δθλθτθριαςμζνα ςπάνια μεγάλα αρπακτικά πουλιά βρζκθκαν γφρω από δφο ςκοτωμζνα με όπλο άγρια άλογα 

ςτα Στενά Νζςτου, μία περιοχι εξαιρετικισ ευρωπαϊκισ ςθμαςίασ για τθ προςταςία των μεγάλων αρπακτικϊν και 

ενταγμζνθσ ςτο δίκτυο Natura 2000. Ρρόκειται για το ςοβαρότερο περιςτατικό δθλθτθρίαςθσ αρπακτικϊν 

πουλιϊν των τελευταίων ετϊν το οποίο και εκκζτει τθν Ελλάδα διεκνϊσ. 

 

Οι φφλακεσ του Φορζα Διαχείριςθσ Οροςειράσ οδόπθσ εντόπιςαν δθλθτθριαςμζνουσ τζςςερισ Χρυςαετοφσ 

(Aquila chrysaetos), δφο Πρνια (Gyps fulvus) και μια Γερακίνα (Buteo buteo). Τα Δαςαρχεία Σταυροφπολθσ και 

Ξάνκθσ και ο Φορζασ Διαχείριςθσ Δζλτα Νζςτου Βιςτωνίδασ- Ιςμαρίδασ κινθτοποιικθκαν αμζςωσ και 

περιςυνζλλεξαν τα πουλιά τα οποία κα υποβλθκοφν ςε τοξικολογικζσ εξετάςεισ ςτο Κζντρο Κτθνιατρικϊν 

Ιδρυμάτων ςτθν Ακινα ϊςτε να διαπιςτωκεί το είδοσ δθλθτθρίου που χρθςιμοποιικθκε.  Το προςωπικό των 

Φορζων, τα Δαςαρχεία κακϊσ και οι περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ ςυνεχίηουν μζχρι ςιμερα τισ ζρευνεσ κακϊσ 

υπάρχουν ενδείξεισ ότι οι ςυνζπειεσ τθσ εγκλθματικισ ενζργειασ είναι πολφ μεγαλφτερεσ. 

 

Θ παράνομθ χριςθ δθλθτθριαςμζνων δολωμάτων είναι δυςτυχϊσ μία διαδεδομζνθ πρακτικι ςτθν Ελλάδα, αλλά 

το ςυγκεκριμζνο περιςτατικό είναι ιδιαίτερα ςοβαρό κακϊσ χρθςιμοποιικθκαν ολόκλθρα μεγαλόςωμα ηϊα από 

τα οποία τράφθκε αυξθμζνοσ αρικμόσ ςπανίων ειδϊν. Θ δθλθτθρίαςθ ζχει ςκοπό τθν εξόντωςθ ςαρκοφάγων 

ηϊων, όπωσ ο λφκοσ και θ αρκοφδα, για τθν αντιμετϊπιςθ των ηθμιϊν που αυτά προκαλοφν ςτα κτθνοτροφικά ηϊα 

και τισ καλλιζργειεσ [1]. Το πρόβλθμα εντείνεται από τθν ανεπάρκεια του κράτουσ ςτθν καταβολι αποηθμιϊςεων 

και τθν ανεπαρκι φφλαξθ ςτισ Ρροςτατευόμενεσ Ρεριοχζσ, αλλά και τθν ζλλειψθ ενόσ μθχανιςμοφ ζλεγχου τθσ 

διακίνθςθσ και χριςθσ φυτοφαρμάκων και τθν απουςία ςτιριξθσ τθσ πολιτείασ προσ τουσ παραγωγοφσ για τθ 

λιψθ μζτρων πρόλθψθσ των ηθμιϊν. 

 

Το Πρνιο είναι απειλοφμενο είδοσ ςφμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλοφμενων Ηϊων τθσ Ελλάδασ. Λιγότερα 

από 30 ηευγάρια επιβιϊνουν πλζον ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα, με τα Στενά του Νζςτου να φιλοξενοφν τθ 

μεγαλφτερθ αποικία του είδουσ. Είναι ιδιαίτερα ανθςυχθτικό το γεγονόσ ότι μόνο από το ςυγκεκριμζνο 

περιςτατικό χάκθκε τουλάχιςτον, κακϊσ οι ζρευνεσ ςυνεχίηονται, το 7% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ 

θπειρωτικισ χϊρασ. 

 

Πςον αφορά τον απειλοφμενο Χρυςαετό, του οποίου ο πλθκυςμόσ τα τελευταία χρόνια παρουςιάηει μεγάλθ 

μείωςθ, πρόςφατα ςτοιχεία τθσ Ορνικολογικισ για τθ Θράκθ καταγράφουν 30 ηευγάρια, δθλαδι περίπου το 20% 

του εκνικοφ πλθκυςμοφ. Είναι όμωσ ιδιαίτερα ευάλωτα δεδομζνου ότι μόνο το περιςτατικό αυτό εξόντωςε τρία 

ενιλικα άτομα και ζνα ανϊριμο, δθλαδι ολόκλθρο τον αναπαραγωγικό πλθκυςμό των Στενϊν του Νζςτου. Είναι 

επίςθσ ςθμαντικό να τονιςτεί ότι τα τελευταία δφο χρόνια ζχουν ςυμβεί ςτθν περιοχι τρία περιςτατικά 

κανάτωςθσ άγριων αλόγων από πυροβολιςμό. 



 

Στθν παροφςα οικονομικι κρίςθ είναι επιτακτικι ανάγκθ να εξαςφαλιςτοφν προοπτικζσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ των 

τοπικϊν κοινωνιϊν. Θ προςταςία του μοναδικοφ φυςικοφ πλοφτου αποτελεί τθ βάςθ αυτισ τθσ προοπτικισ. Σε 

αυτι τθν κατεφκυνςθ θ περιοχι ζχει λάβει από ευρωπαϊκά κονδφλια περιςςότερα από 2 εκατομμφρια ευρϊ για 

τθν προςταςία των ςυγκεκριμζνων ειδϊν πουλιϊν και τθ διαχείριςθ των βιοτόπων τουσ, ενϊ θ χϊρα μασ 

ςυμμετζχει μαηί με γειτονικζσ χϊρεσ ςτο Βαλκανικό Σχζδιο Δράςθσ για τουσ Γφπεσ [2]. Θ επίπτωςθ του 

ςυγκεκριμζνου περιςτατικοφ ζχει λοιπόν διεκνι διάςταςθ κακϊσ ακυρϊνει τισ χρόνιεσ αυτζσ προςπάκειεσ τθσ Ε.Ε. 

και των γειτονικϊν χωρϊν. 

 

Οι Φορείσ Διαχείριςθσ των Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν τθσ ευρφτερθσ περιοχισ και οι περιβαλλοντικζσ 

οργανϊςεισ είναι ςε άριςτθ ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ τοπικζσ αρχζσ και αναμζνουν άμεςα τθν εφρεςθ του 

δράςτθ και τθν παραδειγματικι τιμωρία του. Το περιςτατικό αυτό πρζπει να αποτελζςει το τελευταίο κλιβερό 

καρζ ςε μια ςειρά ντροπιαςτικϊν εικόνων που δθλθτθριάηουν τθν ελλθνικι φφςθ. 
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Σημειώςεισ προσ ςυντάκτεσ 

[1] Ραράνομα δθλθτθριαςμζνα δολϊματα χρθςιμοποιοφνται επίςθσ ςε περιπτϊςεισ αντεκδικιςεων μεταξφ κτθνοτρόφων και 

κυνθγϊν ι πολιτϊν γενικά, κακϊσ και κατά αδζςποτων ηϊων ι και αλεποφδων. Θ ανεξζλεγκτθ χριςθ δθλθτθριαςμζνων 

δολωμάτων ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα οδιγθςε ςε οριακι κατάςταςθ τον πλθκυςμό του Πρνιου, και του Αςπροπάρθ που είναι 

παγκοςμίωσ απειλοφμενο είδοσ και κριςίμωσ κινδυνεφον ςτθν Ελλάδα, κακϊσ και ςε ολικι εξαφάνιςθ τον Γυπαετό. Ραρόμοια 

περιςτατικά ζχουν ςυμβεί ςτο παρελκόν, όπωσ οι μαηικζσ δθλθτθριάςεισ Πρνιων ςτο Ηαγόρι από τθν δεκαετία του 1950 ζωσ 

τθν δεκαετία του 1980 που εξαφάνιςαν τθν διεκνϊσ γνωςτι αποικία του φαραγγιοφ του Βίκου, θ εξόντωςθ 30 Πρνιων ςτα 

Μετζωρα από δθλθτθριαςμζνθ με ςτρυχνίνθ αγελάδα το 1970 και ςτθν Τςαρίτςανθ Θεςςαλίασ όπου εξοντϊκθκε αποικία 

Πρνιων. Το πιο πρόςφατο περιςτατικό ςυνζβθ το 2007 ςτo Καϊμάκτςαλαν όπου βρζκθκαν νεκρά 21 Πρνια. 

[2] Θ Ε.Ε. τθν τελευταία δεκαετία ζχει καταβάλει εντατικά προςπάκειεσ προςταςίασ των μεγάλων αρπακτικϊν ςτα Βαλκάνια. 

Ενδεικτικά ςτθν Ελλάδα ζχουν υλοποιθκεί τα παρακάτω προγράμματα: 

α) Στα πλαίςια του Βαλκανικοφ Σχεδίου Δράςθσ για τουσ Γφπεσ (Balkan Vulture Action Plan) ςτο οποίο ςυμμετζχουν όλεσ οι 

βαλκανικζσ χϊρεσ, θ Εταιρεία Ρροςταςίασ τθσ Φφςθσ και Οικοανάπτυξθσ (ΕΡΟ) ςε ςυνεργαςία με τθν Ορνικολογικι, 

παρακολουκοφν ςυςτθματικά τον πλθκυςμό τθσ αποικίασ των Πρνιων ςτα Στενά του Νζςτου. Ραράλλθλα, θ βουλγάρικθ 

οργάνωςθ «Green Balkans» υλοποιεί ςιμερα πρόγραμμα LIFE για τθν αποκατάςταςθ των πλθκυςμϊν των Πρνιων ςτθν 

Βουλγαρία. Ζχει αποδειχκεί ότι ςτθν περιοχι των Στενϊν του Νζςτου φιλοξενοφνται άτομα από όλα τα βαλκάνια.  

β) Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE Nature που υλοποιικθκε το 2002-2006 από το ΕΘΙΑΓΕ-ΙΝΑΛΕ, τθν Διευρυμζνθ Ν.Α. Δράμασ, 

Καβάλασ και Ξάνκθσ, τα Δαςαρχεία Καβάλασ και Σταυροφπολθσ, τθν ΕΡΟ και τθν Ελλθνικι Εταιρεία Ρροςταςίασ τθσ Φφςθσ 

ζκεςε τισ βάςεισ για τθν οικοτουριςτικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ με τθ δθμιουργία οργανωμζνου χϊρου «ταΐςτρασ» (Χϊρου 

Τροφολθψίασ Αρπακτικϊν Ρουλιϊν-ΧΤΑΡ) για τα αρπακτικά πουλιά κακϊσ και άλλων οικοτουριςτικϊν υποδομϊν. 

γ) Επίςθσ, θ Ε.Ε. προςπακεί εντατικά να αντιμετωπίςει τθν παράνομθ χριςθ δθλθτθριαςμζνων δολωμάτων ςτθν Ελλάδα. Στθν 

χϊρα μασ υλοποιοφνται ςιμερα δφο ςχετικά προγράμματα. Το πρόγραμμα LIFE-Φφςθ «Επείγοντα μζτρα για τθν εξαςφάλιςθ 

τθσ επιβίωςθσ του Αςπροπάρθ» το οποίο υλοποιείται από τθν Ορνικολογικι, ςε ςυνεργαςία με τθν Βουλγαρικι Ορνικολογικι 

Εταιρεία (BSPB), το WWF Ελλάσ και τθν Royal Society for the Protection of Birds ςε δφο χϊρεσ. Και το πρόγραμμα LIFE+ 

Βιοποικιλότθτα «Καινοτόμεσ Δράςεισ για τθν Αντιμετϊπιςθ τθσ Ραράνομθσ Χριςθσ Δθλθτθριαςμζνων Δολωμάτων ςε 

Μεςογειακζσ Ριλοτικζσ Ρεριοχζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ», με ςυντονιςτι τθν ιςπανικι οργάνωςθ Gypaetus Foundation και 

τθ ςυνεργαςία με τισ πορτογαλικζσ οργανϊςεισ Quercus–Εκνικι Ζνωςθ για τθ Διατιρθςθ τθσ Φφςθσ και Κζντρο Μελζτθσ 

Ορνικοπανίδασ Ιβθρικισ (CEAI), τον ΑΚΤΟΥΟ και το Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ – Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ Κριτθσ. 


