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1. Εισαγωγή 
 
Στον κλάδο της κτηνοτροφίας και στις περιοχές βόσκησης και αναπαραγωγής των 
παραγωγικών ζώων, συχνά δηµιουργούνται συγκρούσεις όταν τα κοπάδια και οι 
άνθρωποι πρέπει να µοιράζονται τον χώρο µε άγρια σαρκοφάγα ζώα, όπως ο λύκος και 
η αρκούδα. 
Οι κανονισµοί που αφορούν στην επίλυση αυτών των συγκρούσεων είναι συχνά 
ετερογενείς και διαφέρουν όχι µόνο από χώρα σε χώρα, αλλά και µεταξύ των διαφόρων 
αρµόδιων φορέων. 
Η βασική µέθοδος που χρησιµοποιείται για τη διαχείριση συγκρούσεων που οφείλονται 
σε ζηµιές από άγρια ζώα είναι η αποζηµιώση, που βασίζεται σε µία κριτική αποτίµηση 
των ζηµιών. Η αποτίµηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έναν κτηνιατρικό έλεγχο και 
την τυποποιηµένη συλλογή στοιχείων που χρησιµεύουν για συγκρίσεις και χρήση σε 
διαχειριστικό επίπεδο.  
 
 
2. Έλεγχος για την εκτίµηση ζηµιών στη ζωική παραγωγή 
 
Ο έλεγχος είναι µέρος της διαδικασίας που πραγµατοποείται από τους αρµόδιους φορείς 
µετά τη δήλωση της επίθεσης στο ζώο και είναι απαραίτητος για την παρατήρηση και 
τεκµηρίωση του γεγονότος και των αποτελεσµάτων του. 
 

Σκοπός του ελέγχου είναι η εκτίµηση και τεκµηρίωση του συµβάντος 
 

Ο έλεγχος αυτός πραγµατοποιείται από το αρµόδιο προσωπικό, που εξετάζει το θύµα και 
την γύρω περιοχή. 
 
^υσκολίες και κίνδυνοι σχετικοί µε τον έλεγχο: 

• ^υσκολία προσέγγισης του ζώου λόγω τοποθεσίας ή/και έλλειψης χώρου 
κατάλληλου για τη διενέργεια της νεκροψίας και τον χειρισµό των απαραίτητων 
εργαλείων. 

• Βιολογικοί κίνδυνοι σχετικοί µε ζωντανά ζώα (παρουσία παρασίτων, φορείς 
ζωονόσων, παρουσία µολυσµένων σωµατικών υγρών, κλπ.) ή νεκρά και το στάδιο 
της αποσύνθεσής τους (προνύµφες εντόµων, ξενιστές ασθενειών, µικροβιακός 
φόρτος λόγω σηπτικών φαινοµένων, κλπ.). Η γνώση των υπαρχόντων ασθενειών 
στην περιοχή και η ορθή εκτίµηση του ιστορικού  της επίθεσης µπορούν να 
µειώσουν τους βιολογικούς κινδύνους. Σε περίπτωση αµφιβολίας, η 
εκτίµηση/απόφαση λαµβάνεται από τον κτηνίατρο της αρµόδιας αρχής. 
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3. Εκτίµηση 
 
Ιστορικό. Είναι απαραίτητη η συλλογή όσων περισσότερων πληροφοριών είναι δυνατόν, 
από άτοµα που γνωρίζουν τι έγινε και από αυτούς που δήλωσαν τη ζηµιά. Είναι 
σηµαντικό να µην παραµεληθεί καµία πληροφορία, χωρίς όµως να επηρεάζεται η κρίση 
του εκτιµητή από αυτήν.  
 
Γενικός έλεγχος του περιβάλλοντος χώρου. Είναι αναγκαία η συλλογή πληροφοριών 
σχετικά µε τον ευρύτερο χώρο που βρέθηκε το ζώο, καθώς αυτές θα βοηθήσουν τις 
έρευνες που θα ακολουθήσουν. Στοιχεία µπορούν να αποτελέσουν ο χώρος της επίθεσης, 
χνάρια ζώων, σηµάδια σύρσης, κηλίδες αίµατος, εγγύτητα γκρεµών, ρεµάτων, κλπ. 
 
Ταυτοποίηση του πτώµατος. Το νεκρό ζώο πρέπει να ταυτοποιηθεί µε ειδική ετικέτα, 
ώστε να είναι δυνατή η φωτογραφική τεκµηρίωση της επίθεσης. Η ετικέτα αυτή αποτελεί 
το συνδετικό κρίκο µεταξύ των φωτογραφιών και του πτώµατος. 
 
 
 

                  
                                 Ηµεροµηνία: _________________  

Κτηνοτρόφος:  ______________________________ 

Περιοχή: ___________________________________ 

Είδος: ___________________  ID: ______________ 

Αρ. ενώτιου: _______________________________ 

Ελεγκτής υπάλληλος: ________________________ 

 

 
Εξωτερική εξέταση του ζώου. Εξετάζονται εξωτερικά η κατάσταση του δέρµατος, το 
µυο-σκελετικό σύστηµα, τα γεννητικά όργανα, οι αναπνευστικές και πεπτικές είσοδοι 
καθώς και τα αισθητήρια όργανα. Σε πρώτη φάση εκτιµάται κατά προσέγγιση η ώρα 
θανάτου του ζώου και όποιες πιθανές παρατυπίες. 
 
Εκδορά του πτώµατος. Επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε τα τραύµατα του 
ζώου και επιτρέπει το διαχωρισµό των πριν και µετά-θάνατον τραυµάτων.  
 
Εσωτερική εξέταση του ζώου. Περιλαµβάνει το µυο-σκελετικό σύστηµα και τις 
εσωτερικές κοιλότητες (θώρακας – κοιλία) καθώς και τα όργανα που αυτές περιέχουν. 
 
Λεπτοµερής εξέταση του περιβάλλοντος χώρου. Πραγµατοποιείται έρευνα για 
συγκριτικά  και επιβεβαιωτικά µε τη διάγνωση στοιχεία, ενώ σε περίπτωση 
ανακολουθίας συλλέγονται στοιχεία για µία ενδεχόµενη επανεξέταση της υπόθεσης. 
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4. Θήρευση 
 
Θήρευση είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα ζώο δαπανά ένα ποσό ενέργειας για να 
εντοπίσει ένα θήραµα και στη συνέχεια δαπανά κι άλλη ενέργεια για να το τραυµατίσει ή 
σκοτώσει (Ε. Κούριο). Τα προθανάτια τραύµατα είναι το παθολογο-ανατοµικό 
αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης µεταξύ του θηρευτή, του θηράµατος και του 
περιβάλλοντος. 

 
• Ο θηρευτής 
 

Λύκος / Αρκούδα / Λύγκας / Αλεπού           Σκύλος 
 
Κάθε είδος χρησιµοποιεί διαφορετικές θηρευτικές τεχνικές, ανάλογα µε τα φυσικά 
του χαρακτηριστικά. Τα τραύµατα κάθε θηράµατος είναι διαφορετικά, καθώς κάθε 
θηρευτής έχει τον δικό του τρόπο για να το καταβάλλει.  

 
 
• Το θήραµα 
 

Ελάφι / Αγριογούρουνο / Ζαρκάδι   Βοοειδή / Αιγοπρόβατα / Ιπποειδή 
 
Κάθε άγριο είδος χρησιµοποιεί διαφορετικούς αντι-θηρευτικούς µηχανισµούς, 
ανάλογα µε τα φυσικά του χαρακτηριστικά. Τα οικόσιτα ζώα είναι ευκολώτερα 
θηράµατα, καθώς έχουνε χάσει µεγάλο µέρος των φυσικών τους µηχανισµών 
προστασίας µέσω της εξέλιξης. Η δράση του θηρευτή στο θύµα επιφέρει άµεσα 
τραύµατα.  

 
 
• Το περιβάλλον 
 

^άσος / Ανοιχτά λιβάδια / Λιβάδια µε θάµνους ή δέντρα 
 
Οι τεχνικές επίθεσης των θηρευτών αλλά και οι αµυντικοί µηχανισµοί των 
θηραµάτων επηρεάζονται από τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, όπως η 
εδαφοκάλυψη (όπου µπορεί να παραµονεύουν οι θηρευτές), οι αδιαπέραστες 
επιφάνειες και τα διάφορα εµπόδια. Τα θηράµατα συχνά φέρουν έµµεσα τραύµατα 
που προκλήθηκαν από τις επιδράσεις του φυσικού περιβάλλοντος.  
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5. Εκτίµηση της επίθεσης 
 
Μία πολύ σηµαντική αρχική δράση κατά τη διάρκεια της έρευνας είναι η συλλογή 
πληροφοριών από άτοµα που έχουν γνώση του συµβάντος. Κάθε πληροφορία πρέπει να 
σηµειώνεται και να αξιολογείται, χωρίς όµως να επηρεάζει την έρευνα για λεπτοµέρειες 
στην ιατροδικαστική (κτηνιατρική) πραγµατογνωµοσύνη.  
Το θύµα πρέπει να ταυτοποιείται µε τη συµπλήρωση της αναγνωριστικής ετικέτας. 
Πρώτα, φωτογραφίζεται µόνο του, κατόπιν µε τον περιβάλλοντα χώρο και τέλος 
φωτογραφίζονται συγκεκριµένες λεπτοµέρειες και µέλη ανατοµίας (κεφάλι, θώρακας, 
κοιλιά, άκρα).  
Η φωτογραφική απεικόνιση ακολουθείται από την εξέταση του περιβάλλοντος χώρου για 
στοιχεία σχετικά µε την επίθεση, τα οποία σηµειώνονται και φωτογραφίζονται επίσης 
(κηλίδες αίµατος, χνάρια, οργανικές ύλες, περιττώµατα).  

 
Τρίχες, περιττώµατα και ίχνη ενός θηρευτή υποδηλώνουν µόνο την 
παρουσία του στην περιοχή, αλλά δεν τον συνδέουν απαραίτητα µε την 
επίθεση. Ακόµα και η εµφανής κατανάλωση του πτώµατος δε συνδέει τον 
θηρευτή µε το θήραµα, αλλά είναι απλώς η έκφραση της πτωµατοφαγικής 
συµπεριφοράς, κοινής σε όλους σχεδόν τους θηρευτές, ειδικά τα πρώτα 
χρόνια της ζωής τους. 

 
Αφού φορέσουµε τα κατάλληλα προστατευτικά εξαρτήµατα, µπορούµε να αρχίσουµε την 
εξωτερική εξέταση µε ακρίβεια και συστηµατικότητα, προχωρώντας από το κεφάλι προς 
την ουρά  και αναζητώντας τα ακόλουθα:  

• Λύσεις της συνέχειας του δέρµατος: πρέπει να εξετάζονται κάθε µία χωριστά και 
λεπτοµερώς, διαχωρίζοντας αυτές που προκλήθηκαν πριν και µετά το θάνατο του 
ζώου και  διαπιστώνοντας την αιτία τους. 

 
o Τα τραύµατα που προκαλούνται σε ζωντανά ζώα δηµιουργούν φλεγµονές. 

Υπάρχει πιθανότητα να παρατηρήσουµε µία αύξηση της διαµέτρου των 
αγγείων γύρω από την πληγή, φλεγµονώδες οίδηµα και αιµορραγικό 
έµφρακτα. Σε περίπτωση που το τραύµα προκλήθηκε µετά θάνατον, δε θα 
υπάρχουν παρόµοιες αντιδράσεις στους ιστούς.  

 
o Οι δαγκωµατιές προκαλούν λύσις συνέχειας του δέρµατος και µώλωπες 

εξαιτίας της πίεσης και και της τριβής που προκαλείται από το στόµα και το 
κεφάλι του θηρευτή, µέσω των δοντιών. Οι κυνόδοντες έχουν σχήµα κωνικό 
(καµπύλο, µε κυρτή την εξωτερική πλευρά και κοίλη την εσωτερική), µε 
µακρόστενη µε στρογγυλεµένα άκρα τοµή και απλή στρογγυλεµένη 
κατάληξη.  
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Εκτίµηση της επίθεσης (συνέχεια) 
 

Όταν διαπερνούν το δέρµα δηµιουργούν τραύµατα ωοειδούς σχήµατος µε 
στρογγυλεµένες και ανώµαλες άκρες. Τα διατρητικά τραύµατα 
προκαλούνται από αντικείµενα µε αιχµηρή άκρη, ενώ τα τραύµατα που 
προκαλούνται από κοφτερά αντικείµενα είναι το αποτέλεσµα της λεπτής, 
αιχµηρής και ευθείας κόψης. Ένα κοφτερό αντικείµενο δηµιουργεί τραύµα 
µε µακρόστενο σχήµα, καθαρό περίγραµµα και οξείες άκρες.  
 

• Κατάγµατα: εξετάζονται οι περιβάλλοντες µύες και το περιόστεο για µώλωπες και 
αιµατώµατα, ώστε να διαπιστωθεί αν τα τραύµατα προκλήθηκαν πριν ή µετά 
θάνατον. Η αιτία του κατάγµατος (δάγκωµα, πρόσκρουση, κλπ.) µπορεί να 
αποδειχθεί από την εξέταση των άκρων του τραύµατος και των σχετικών µε αυτό 
ιστών.    

 
Στα είδη µε πυκνή γούνα πρέπει πρώτα να ξυρίζεται η περιοχή, ώστε να επιτρέπει την 
ευκολότερη και πιο ακριβή ανάλυση και καταγραφή των εξωτερικών τραυµάτων.  
Η εξωτερική εξέταση του πτώµατος ακολουθείται από την υποδόρια και µυική εξέταση. 
Αυτό το στάδιο απιτεί την εκδορά του του ζώου, µία διαδικασία που που πρέπει να 
ακολουθείται λαµβάνοντας υπόψη τις επαγγελµατικές  ικανότητες, κτηνιατρικούς 
κανόνες και εργασιακή ασφάλεια. 
 
Με την εκδορά διαπιστώνουµε τα εξής: 

o Τραύµατα που προκλήθηκαν εν ζωή ή µετά θάνατον 
o Τραύµατα από δαγκώµατα και κοψίµατα. Καθώς ο µυικός ιστός έχει 

µικρότερη ελαστικότητα από το δέρµα, οι πληγές από δαγκωµατιές στο 
µυικό ιστο, παρόλο που διατηρούν ωοειδές σχήµα µε ανώµαλα χείλη και 
στρογγυλεµένα άκρα, παρουσιάζουν  πιο ακανόνιστη όψη σε σχέση µε το 
αντίστοιχο τραύµα του δέρµατος. Ακόµα, µπορεί να εµφανίζεται εκστροφή 
των ιστών από τα άκρα εξαιτίας της καµπυλότητας του κυνόδοντα  και ως 
αποτέλεσµα της εξόδου του. 

o Κατάγµατα και τραύµατα σε άλλα όργανα και ιστούς 
o Συστηµικές αντιδράσεις 

 
Καθώς ο έλεγχος αυτός δε µπορεί να επαναληφθεί, είναι απαραίτητη η λεπτοµερής 
τεκµηρίωση των ευρηµάτων. 
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6.  Έντυπο συλλογής στοιχείων 
 
Οτιδήποτε αντιµετώπισε το ζώο µέχρι το θάνατό του πρέπει να ταυτοποιηθεί µέσα από 
την έρευνα: η αλληλεπίδρασή του µε το περιβάλλον, µε τον πιθανό θηρευτή του και η 
καθοριστική αιτία του θανάτου του (τραύµα, ασθένεια, ατύχηµα, κλπ). 
Ένα τυποποιηµένο έντυπο διευκολύνει την αντικειµενική συλλογή συγκεκριµένων 
στοιχείων και επιτρέπει έτσι τη σύγκριση στοιχείων από διαφορετικές έρευνες. Ο 
διαχωρισµός των εντύπων σε τοµείς επιτρέπει τη λογική ροή της διαδικασίας εκτίµησης 
και την κατάταξη των στοιχείων σε κατηγορίες. 
 
Στοιχεία του κτηνοτρόφου που υπέστη τη ζηµιά: Όνοµα κτηνοτρόφου, κτηνοτροφικά 
ζώα  (είδος, φυλή και αριθµός), σκύλοι εργασίας (είδος, φυλή και αριθµός), περιοχή και 
είδος τόπου βόσκησης, τύπος νυχτερινού καταλύµατος. 
 
Στοιχεία της έρευνας: Ηµεροµηνία και ώρα του ελέγχου, εµπλεκόµενα ζώα (είδος και 
αριθµός), νεκρά ζώα, τραυµατισµένα ζώα, χαµένα ζώα, ενήλικα και νεαρά ζώα (φύλο 
και ηλικία), ηµεροµηνία και ώρα επίθεσης, ηµεροµηνία δήλωσης, ώρα θανάτου για κάθε 
νεκρό ζώο, τοποθεσία εύρεσης του κάθε ζώου (όνοµα και τύπος τοποθεσίας), 
γεωγραφικές συντεταγµένες καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία από τον 
κτηνοτρόφο ή άλλους µάρτυρες. 
 
Περιβαλλοντικά στοιχεία: Παρουσία ιχνών, αίµατος, περιττωµάτων, τριχώµατος, κλπ. 
 
Εξέταση του πτώµατος: Είδος, φυλή, αναγνωριστικά στοιχεία (αρ. ταυτότητας, αρ. 
ενώτιου), εξέταση δέρµατος, υποδόρια εξέταση, µυο-σκελετική εξέταση, εξέταση 
εσωτερικών κοιλοτήτων, εκτιµώµενο βάρος, εκτιµώµενο καταναλωθέν ποσοστό (κεφάλι 
10%, λαιµός 10%, θώρακας 20%, κοιλία 20%, κάθε άκρο 10%). 
 
Συµπεράσµατα: Εάν η ζηµιά προκλήθηκε από θήρευση ή κάτι άλλο, αν υπάρχει δικαίωµα 
αποζηµίωσης, τοποθεσία & ηµεροµηνία, όνοµα και υπογραφή του ερευνητή. 
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7.  Θήρευση από λύκους 
 
Ο λύκος (Canis lupus - L. 1758) είναι ένα αρπακτικό ζώο, το µεγαλύτερο σε µέγεθος 
µέλος της οικογένειας των κυνειδών και ο πρόγονος του οικόσιτου σκύλου. 
Οι διαστάσεις του σώµατός του ποικίλλουν ανάλογα µε τη γεωγραφική περιοχή και το 
υποείδος. Ακόµα και το χρώµα του τριχώµατός του παρουσιάζει µεγάλη ποκιλοµορφία, 
µε τους βόρειους πληθυσµούς συνήθως πιο ανοιχτόχρωµους. 
Το κρανίο είναι πλατύ και φαρδύ, ενώ η κατατοµή του άνω ρύγχους είναι πλατιά και 
χωρίς την τυπική έντονη καµπύλη του κρανίου που υπάρχει σε πολλούς σκύλους.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το σύνολο των δοντιών του λύκου είναι 42, µε τους γοµφίους και προγόµφιους ιδιαίτερα 
ανεπτυγµένους ώστε να σπάζουν τα κόκαλα και να κόβουν τους τένοντες των θυµάτων. 
 

 
ΜΟΝΙΜΟΣ Ο�ΟΝΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΕΝΗΛΙΚΟΣ) 

 
M Pm C I C Pm M 
2 4 1 6 1 4 2 
3 4 1 6 1 4 3 

 
Ο λύκος είναι ένα τυχοδιωκτικό σαρκοφάγο ζώο, που µπορεί να τρέφεται µε µία µεγάλη 
ποικιλία τροφών, αλλά µε µεγάλη εξειδίκευση στο κυνήγι. 
Είναι ένας εξαιρετικά ευπροσάρµοστος θηρευτής που µπορεί να εκµεταλλεύται τα 
πλεονεκτήµατά του απέναντι των οικόσιτων ζώων, καθώς αυτά, κοντά στον άνθρωπο, 
έχουν χάσει τους αµυντικούς τους µηχανισµούς και αποτελούν εύκολο θήραµα σε σχέση 
µε τα άγρια ζώα.  
 
Ο λύκος έχει αναπτύξει την ικανότητα επιλογής και σύλληψης του θηράµατός του, 
επιτιθέµενος µε µεγάλη επιδεξιότητα σε συγκεκριµένα σηµεία του ζώου και µε το δυνατό 
δάγκωµά του το ακινητοποιεί και στη συνέχεια το σκοτώνει. 
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Θήρευση από λύκους (συνέχεια) 
 
 
Επιθέσεις σε αιγοπρόβατα 
Σε θηράµατα µεσαίου µεγέθους, όπως τα αιγοπρόβατα, µε βάρος που κυµαίνεται από 40-
80 κιλά, σηµαντικό ρόλο παίζουν το µέγεθος και το ύψος του ζώου, καθώς και η 
διάµετρος του λαιµού και το πάχος του δέρµατος. Οι παράγοντες αυτοί επηρρεάζουν την 
επιτυχία της επίθεσης, µε ένα εξαιρετικά αποτελεσµατικό δάγκωµα σε µία ζωτική 
περιοχή, όπως φαίνεται και από τα τραύµατα στο πτώµα. 
 
Θηρευτική µέθοδος: ένα ή περισσότερα εντοπισµένα δαγκώµατα στο άνω µέρος του 
λαιµού, ακριβώς πίσω από την κάτω γνάθο, στην παρωτιδική περιοχή. Σε περιπτώσεις 
µεγαλύτερων κριαριών, παρατηρείται µεγαλύτερος αριθµός δαγκωµατιών λόγω της 
αυξηµένης δυσκολίας ακινητοποίησης του ζώου. Το δάγκωµα στη συγκεκριµένη περιοχή 
τραυµατίζει και επηρρεάζει τους καρωτιδικούς πιεσοϋποδοχείς και το πνευµονογαστρικό 
νεύρο. Η διέγερση των καρωτιδικών υποδοχέων προκαλεί αγγειοδιαστολή, υπόταση, 
βραδυκαρδία και µείωση της καρδιακής παροχής, ενώ η διέγερση του νεύρου προκαλεί 
βραδυκαρδία. 
 
Εκτίµηση: Τραύµατα µε τοµές και µώλωπες στον υποδόριο ιστό και τους µύες κοντά στο 
λαιµό, µε εκτεταµένες εκχυµώσεις και αιµορραγία. Χωρίς άµεσα τραύµατα σε άλλες 
περιοχές. Σε τραυµατισµένα ζώα µπορεί να παρουσιαστεί αναπνευστική δυσκολία λόγω 
τραυµατισµού της τραχείας. 
 
Επιθέσεις σε νεογέννητα µοσχαράκια 
Τα µικρότερα µιας εβδοµάδας µοσχαράκια είναι εύκολα θηράµατα, καθώς δε µπορούν να 
ακολουθήσουν τη µητέρα τους και παραµένουν ακίνητα στο ίδιο µέρος για µεγάλα 
διαστήµατα, µε αποτέλεσµα οι κινήσεις τους να είναι αργές και αβέβαιες. Οι επιθέσεις σε 
µοσχαράκια αυτής της ηλικίας συνδέονται κυρίως µε την έλλειψη µητρικής συµπεριφοράς 
των αγελάδων (κυρίως αυτών που γέννησαν για πρώτη φορά).  
 
Θηρευτική µέθοδος: απευθείας επίθεση στην κοιλιά και τον οµφαλό όπου το δέρµα είναι 
λεπτότερο και διευκολύνεται η πρόσβαση  στο υπογάστριο. Η ταχύτητα και 
αποτελεσµατικότητα της επίθεσης στοχεύει στην άµεση κατανάλωση του ζώου. 
 
Εκτίµηση: Τραύµατα µε τοµές και µώλωπες στον υποδόριο ιστό και τους µύες των 
τοιχωµάτων του υπογάστριου µε εκχυµώσεις και αιµορραγία. Χωρίς άµεσα τραύµατα σε 
άλλες περιοχές. 
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Θήρευση από λύκους (συνέχεια) 
 
 
Επιθέσεις σε µοσχαράκια 1 – 6 µηνών 
Ο κίνδυνος επιθέσεων µεγαλώνει µετά τον πρώτο µήνα γιατί τα µοσχαράκια είναι πιο 
ανεξάρτητα και αποµακρύνονται περισσότερο από τις µητέρες τους. Μετά τους έξι µήνες 
ο κίνδυνος µειώνεται καθώς τα µοσχάρια αντιδρούν αποτελεσµατικότερα στα εξωτερικά 
ερεθίσµατα. 
 
Θηρευτική µέθοδος: επιθέσεις στα πίσω (στην πλαγιοπίσθια πλευρά των µηρών) και στα 
εµπρός άκρα (στην πλαγιοπίσθια πλευρά των ώµων). Το δάγκωµα σκίζει τους 
στηρικτικούς µύες των άκρων. Το θήραµα µπορεί να φέρει δαγκωµατιές στο άνω µέρος 
του λαιµού και στο κεφάλι (στο ύψος του σαγονιού). Η προς τα κάτω και πίσω κίνηση 
του κεφαλιού του θύµατος µετατοπίζει το κέντρο βάρους του εµποδίζοντας τις κινήσεις 
του. Η µεγάλη διάµετρος του λαιµού και το άφθονο και χοντρό δέρµα στην περιοχή δεν 
επιτρέπει σοβαρά τραύµατα στην καρωτιδική περιοχή. 
 
Εκτίµηση: Τραύµατα µε τοµές και µώλωπες στον υποδόριο ιστό και τους µύες του ώµου 
και του µηρού µε εκχυµώσεις και αιµορραγία. Παρόµοια τραύµατα παρατηρούνται και 
στην άνω περιοχή του λαιµού, στην κάτω-πλάγια πλευρά του σαγονιού και στη ράχη της 
µύτης. Χωρίς άµεσα τραύµατα σε άλλες περιοχές. 
 
 
Ιπποειδή 
Οι επιθέσεις εστιάζονται συνήθως στα πουλάρια ηλικίας 1-6 µηνών. 
 
Θηρευτική µέθοδος: επιθέσεις στα πίσω άκρα  (στην πλαγιοπίσθια πλευρά των µηρών) 
µε σοβαρά τραύµατα στους στηρικτικούς µύες. Τραύµατα παρουσιάζονται και στην άνω 
πλευρά του λαιµού, πίσω από το σαγόνι στην παρωτιδική περιοχή µε τραυµατισµό και 
ενεργοποίηση των καρωτιδικών πιεσοϋποδοχέων. 
 
Εκτίµηση: Τραύµατα µε τοµές και µώλωπες στον υποδόριο ιστό και τους µύες του µηρού 
µε εκτεταµένες εκχυµώσεις και αιµορραγία, σε συνδυασµό µε παρόµοια τραύµατα στην 
άνω περιοχή του λαιµού. Χωρίς άµεσα τραύµατα σε άλλες περιοχές. Το δάγκωµα συχνά 
προκαλεί το κάταγµα του κλάδου της σιαγόνας. 
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8  Υλικό για την έρευνα 
 
Καθώς ο έλεγχος συχνά γίνεται σε αποµακρυσµένη και δυσπρόσιτη περιοχή, ο εκτιµητής 
πρέπει να φέρει µαζί του µόνο τα απολύτως απαραίτητα. Παρόλα αυτά, το υλικό πρέπει 
να του επιτρέπει: να εργάζεται µε ασφάλεια, να καταγράψει λεπτοµερώς σε χαρτί και 
φωτογραφική µηχανή το συµβάν (καθώς δε µπορεί να επαναληφθεί), να αξετάσει 
διεξοδικά το πτώµα (κούρεµα, εκδορά, ανατοµή), να αποθηκεύσει και µεταφέρει υλικό 
για δειγµατοληπικούς σκοπούς και περαιτέρω ανλάλυση. 
 
Λίστα υλικού απαραίτητου για τον έλεγχο: 

1. Υλικό προσωπικής ασφάλειας: ελαστικά γάντια µιας χρήσης, µάσκα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Υλικό καταγραφής: παχύµετρο, σηµειωµατάριο, µολύβι, ετικέτες ταυτοποίησης, 
φωτογραφική/βίντεο µηχανή 

 
 
 
 
 
 

3. Κουρευτικό υλικό: µηχανή κουρέµατος, νυστέρι, λεπίδες.  
 
 
 
 

4. Υλικό για εκδορά και εξέταση του πτώµατος: νυστέρι, ψαλίδι, µαχαίρι, κόφτης 
πλευρών, τσιµπίδα. 

 
 
 
5. Υλικό για τη συλλογή βιλογικού υλικού: πλαστικά σακουλάκια, δοκιµαστικοί 

σωλήνες, χάρτινα φακελάκια για τρίχες, κλπ. 
 
 
 
 
 

6. Υλικό για τη µεταφορά των δειγµάτων: ισοθερµικό δοχείο ή φορητό ψυγείο.  
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9. Μετά θάνατον φαινόµενα 
 
Είναι τα φαινόµενα που παρατηρούνται στο ζώο µετά θάνατον και χρησιµοποιούνται για 
την εκτίµηση της ώρας θανάτου. Παρουσιάζονται µε την εξής χρονική σειρά: 

1. Απώλεια συνείδησης 

2. Απώλεια αισθήσεων 

3. Απώλεια κινητικότητας 

4. Απώλεια αντανακλαστικού κερατοειδούς και κόρης 

5. Αναπνευστική και καρδιακή ανακοπή 

6.  Πτωµατική υπόσταση (Livor mortis)  

7. Πήξη αίµατος 

8.  Νεκρική πτώση θερµοκρασίας (Algor mortis)  

9. Αφυδάτωση ιστών 

10.  Νεκρική ακαµψία (Rigor mortis)  

11.  Αυτόλυση 

12.  Σήψη 

 
Πτωµατική υπόσταση (livor mortis) Χαρακτηρίζεται από την παρουσία υποστατικών 
κηλίδων που δηµιουργούνται από την κυκλοφορική ανακοπή και τη συγκέντρωση του 
αίµατος σε χαµηλότερες και ασυµπίεστες περιοχές. Οι κηλίδες αυτές εµφανίζονται 8 ώρες 
µετά θάνατον και κορυφώνονται σε 12 περίπου ώρες. 
 
Πήξη του αίµατος ^ηµιουργείται στα µεγάλα αιµοφόρα αγγεία και στις καρδιακές 
κοιλότητες εξαιτίας της µετατροπής του ινωδογόνο σε ινική των πρωτεϊνών του αίµατος. 
Συνήθως οι θρόµβοι αίµατος σχηµατίζονται 4-5 ώρες µετά θάνατον. Σε περιπτώσεις 
οργανικής αλλοίωσης, αναφυλακτικού σοκ, δηλητηρίασης, λευχαιµίας ή προσβολής από 
άνθρακα ο σχηµατισµός τους είναι ατελής. Οι θρόµβοι µπορεί να είναι κόκινοι, 
αποτελούµενοι από ινική και ερυθρά αιµοσφαίρια, κοκκινωποί µε µαλακή και ζελατινώδη 
υφή, άσπροι ή ασπροκίτρινοι. 
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  Μετά θάνατον φαινόµενα (συνέχεια)  
 
Νεκρική πτώση θερµοκρασίας (algor mortis). Εξαρτάται από ενδογενείς (είδος, φυλή, 
µέγεθος, θερµοκρασία σώµατος) και εξωτερικούς παράγοντες (εξωτερική θερµοκρασία, 
αερισµός, υγρασία, µέσα προστασίας). 

• Κατά τις πρώτες 3-5 ώρες η πτώση είναι 0,5°/ώρα, εξαιτίας της υπολειπόµενης 
κυτταρικής δραστηριότητας. 

• Κατά τις επόµενες 5-10 ώρες η θερµοκρασία πέφτει µε 1°/ώρα. 
• Στη συνέχεια, η θερµοκρασία πέφτει σταδιακά µε ¾, ½ και 1/3°/ώρα, µέχρι να 

φτάσει τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος. 
Ένα πτώµα 70 κιλών φτάνει τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος σε 18-20 ώρες. 

Νεκρική ακαµψία (rigor mortis). Μετά το θάνατο των κυττάρων, η κυτταρική µεµβράνη 
δε µπορεί να διατηρήσει την οσµοτική διαβάθµιση και ιόντα ασβεστίου (Ca++) 
εισέρχονται στα κύτταρα και δηµιουργούνται δεσµοί ακτίνης-µυοσίνης µε τη σύσπαση 
των µυικών ινών, όσο υπάρχουν ουσίες που συντηρούν τον αναερόβιο µεταβολισµό 
(ATP, γλυκογόνο). Η ακαµψία συσχετίζεται µε τη θερµοκρασία και τη µεταβολική 
δραστηριότητα την ώρα του θανάτου. Με την παρουσία υψηλού πυρετού (λόγω τέτανου, 
αποστηµάτων, στρες µετακίνησης, θερµοπληξία), η ακαµψία εµφανίζεται σχεδόν 
ταυτόχρονα µε το θάνατο. Πολύ χαµηλές εξωτερικές θερµοκρασίες (κάτω από 0 β) 
µπορεί να αποτρέψουν την εµφάνιση της ακαµψίας, η οποία µπορεί να εµφανιστεί 
αργότερα µε ανακόλουθο τρόπο. Σε ζώα καχεκτικά ή υπερβολικά στρεσαρισµένα, η 
ακαµψία µπορεί να ξεκινήσει µε µεγάλη καθυστέρηση. Όταν η ακαµψία εµφανίζεται 
γρήγορα, εξαφανίζεται και γρήγορα και το αντίθετο. Η πορεία της νεκρικής ακαµψίας 
(νόµος του Νύστεν) είναι από εµπρός προς τα πίσω, δηλαδή από το κεφάλι (µασητήρες) 
στο σβέρκο, στο λαιµό, στον κορµό, εµπρός άκρα, πίσω τµήµα. Εξαφανίζεται δε µε την 
ίδια σειρά. 
 
Χρονική σειρά της νεκρικής ακαµψίας: 

• Αρχίζει 3-6 ώρες µετά θάνατον. (ολοκληρώνεται σε 12-24 ώρες). 
• Σταθερή, ολική ακαµψία σε 24-48 ώρες. 
• Λύση της ακαµψίας σε 48-96 ώρες. 

 

Αυτόλυση. Παρουσιάζεται από την αυτόµατη αποσύνθεση των ιστών εξαιτίας της δράσης 
των πρωτεολυτικών  λυσοσωµικών ενζύµων που απελευθερώνονται µετά τον θάνατο των 
κυττάρων. Αφορά κυρίως τα όργανα του πεπτικού συστήµατος. Οι χαµηλές 
θερµοκρασίες εµποδίζουν την εµφάνισή της, ενώ οι υψηλές την διευκολύνουν. 
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Μετά θάνατον φαινόµενα (συνέχεια)  
 
Σήψη. Η αποσύνθεση των οργανικών συστατικών των ιστών προκαλείται από τον 
πολλαπλασιασµό των σαπροφυτικών µικροοργανισµών εσωτερικής (έντερα) και εξωτερικής 
προέλευσης. Φαινόµενα αυτόλυσης ενισχύουν τη διαδικασία της σήψης, η οποία µπορεί να 
ταξινοµηθεί ως εξής: 

• Χρωµατική ή περίοδος πράσινων κηλίδων: παρουσία κηλίδων σε περιοχές όπου 
εµφανίζεται ανάπτυξη µικροβίων. Φυγόκεντρη εξάπλωση. 

• Περίοδος δηµιουργίας αερίων: δόγκωση του πτώµατος εξαιτίας της συσσώρευσης 
αερίων (υδρόθειο) που δηµιουργούνται από τα αναερόβια βακτήρια. Φυγόκεντρη 
εξάπλωση. 

• Περίοδος κατάρευσης: διάλυση της επιδερµίδας εξαιτίας της δράσης αναεροβίων 
µικροβίων που εξαπλώνονται στο δέρµα. Κεντροµόλος εξάπλωση. 

• Περίοδος σκελετοποίησης: πλήρης αποσύνθεση όλων των µη-οστεϊκών ιστών του 
ζώου, µέχρι που αποµένει µόνο ο σκελετός. 

 
 

Ακόµα και οι αλλαγές του βολβού του µατιού µπορούν να χρησιµοποιηθούν στον προσδιορισµό 
της χρονικής περιόδου του θανάτου. 
Αυτές παρουσιάζονται ως: 

1. Χαλάρωση της ίριδας 
2. Θόλωση του κερατοειδούς (6-7 ώρες µετά θάνατον ως αποτέλεσµα της 

ενζυµατικής αυτόλυσης). 
3. Αφυδάτωση των µατιών. Λόγω της εξάτµησης των υγρών του µατιού, ο βολβός 

συστέλλεται και βυθίζεται στην οφθαλµική κόγχη. Τα κλειστά βλέφαρα 
εµποδίζουν την αφυδάτωση του κερατοειδούς. 

4. Σκούρα στίγµατα στο άσπρο του µατιού (σκληρό).  
5. Απώλεια διαυγειας του υδατοειδούς υγρού. 
6. Θόλωση του φακού. Σε χαµηλές θερµοκρασίες γίνεται αδιαφανής γρηγορότερα.  

 
 

Ιατροδικαστική εντοµολογία. Ασχολείται µε τη µελέτη των εντόµων για νοµικό σκοπό, 
κυρίως για να εδραιώσει τον τόπο και χρόνο του θανάτου. Οι διάφορες κατηγορίες 
εντόµων ακολουθούν τα διαδοχικά στάδια του πτώµατος. 

1. Πτωµατοφάγα είδη 
2. Νεκρόφιλα είδη: θηρευτές ή παράσιτα των πτωµατοφάγων 
3. Παµφάγα είδη: τρέφονται µε ιστούς, τρίχες κλπ. 
4. Καιροσκοπικά είδη: χρησιµοποιούν το πτώµα ως καταφύγιο 
 

Η παρουσία ή απουσία συγκεκριµένων οµάδων εντόµων και ο χρόνος παρουσίας τους 
µπορεί να διαφέρει αναλόγως των παραγόντων που επηρρεάζουν τον πληθυσµό των 
εντόµων στη συγκεκριµένη περιοχή (εποχές, κλιµατικά και µετεωρολογικά φαινόµενα, 
διαστάσεις του πτώµατος, κλπ.) 
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Μετά θάνατον φαινόµενα (συνέχεια)  
 
 

ΑΡΘΡΟΠΟ�Α  ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΠΕΡΙΟ�ΟΣ (ΜΕΡΕΣ) 

Τάξη/Οικογένεια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 40 50 60 80 100 150 365 

�ίπτερα                                                 

Calliphoridae                                                 

                                                  

Sarcophagidae                                                 

                                                  

Muscidae                                                 

                                                  

Piophilidae                                                 

                                                  

Fanniidae                                                 

                                                  

Υµενόπτερα                                                 

Vespidae                                                 

                                                  

Formicidae                                                 

                                                  

Κολεόπτερα                                                 

Staphylinidae                                                 

                                                  

Dermestidae                                                 

                                                  

Histeridae                                                 

                                                  

Scarabaeidae                                                 

                                                  

Tenebrionidae                                                 

                                                  

Cleridae                                                 

                                                  

Silphidae                                                 

                                                  

�ερµάπτερα                                                 

                                                  

Κολέµβολα                                                 

                                                  

Μπλατάρια                                                 
 
Απσπασµα από το:“L’entomologia forense e le sue applicazioni nella medicina legale - La data della morte”. 
 Laboratorio de Antropología. Instituto Anatómico Forense. Ciudad Universitaria. Madrid. 
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