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PN = Βόρεια Πίνδος, PC = Κεντρική Πίνδος, PS = Νότια Πίνδος (Karamanlidis et al., 2018). ................... 40 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η καφέ αρκούδα (Ursus arctos) στην Ελλάδα εμφανίζει 2 κεντρικούς και διακριτούς πληθυσμιακούς 
πυρήνες στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη των ορεινών συγκροτημάτων της Ροδόπης (ανατολικός 
πυρήνας) και της Πίνδου - Περιστερίου (δυτικός πυρήνας). Αμφότεροι πληθυσμοί έχουν διασυνοριακές 
συνδέσεις με μεγαλύτερους πληθυσμιακούς πυρήνες της Βαλκανικής. Με μια έκταση χωροκατανομής 
~23.000 τ.χλμ και ένα εύρος εξάπλωσης περίπου 40.000 τ.χλμ με τάσεις επέκτασης, οι πληθυσμοί της 
καφέ αρκούδας στην Ελλάδα παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις την τελευταία 15ετία, με το ελάχιστο 
πληθυσμιακό μέγεθος να υπολογίζεται σήμερα στα 450 - 500 άτομα. 

Οι βιολογικές και οι οικολογικές παράμετροι που χαρακτηρίζουν το είδος σε ότι αφορά τον ετήσιο 
κύκλο και τις οικολογικές απαιτήσεις του στο ελληνικό φυσικό περιβάλλον επιβεβαιώνουν την 
προσαρμοστικότητα του, τόσο στους περιβαλλοντικούς παράγοντες όσο και στην καταλυτική παρουσία 
και δράση του ανθρωπογενούς αποτυπώματος στον φυσικό χώρο. Οι οικολογικές ανάγκες της 
αρκούδας σε ζωτικό χώρο, επάρκεια τροφικών διαθέσιμων, αδιατάρακτων κατατμημάτων του 
ενδιαιτήματος, δασικού ενδιαιτήματος για κάλυψη και καταφύγιο αποτελούν χαρακτηριστικές πτυχές 
των βιολογικών και οικολογικών χαρακτηριστικών της καφέ αρκούδας. 

Οι αργοί αναπαραγωγικοί ρυθμοί και η εξάρτησή τους από την τροφική στάθμη του ενδιαιτήματος 
αλλά και από την ανθρωπογενή όχληση καθιστούν το είδος ιδιαίτερα ευαίσθητο σε απότομες 
μεταβολές καθώς επίσης και σε ανθρωπογενείς πιέσεις και απειλές, με άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις 
στην κατάσταση των πληθυσμών και του ενδιαιτήματος και κατ’ επέκταση στην κατάσταση διατήρησης 
του είδους στη χώρα. 

Το παρόν Σχέδιο Δράσης στοχεύει στην επαρκή τεκμηρίωση της κατάστασης της καφέ αρκούδας 
στην Ελλάδα, παραθέτοντας αναλυτικά στοιχεία για τα βιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά του 
αφενός και αφετέρου για τις κατηγορίες πιέσεων / απειλών και τον βαθμό επικινδυνότητάς τους για 
το είδος, με γνώμονα τις καταγεγραμμένες ή αναμενόμενες επιπτώσεις. 

Το παρόν Σχέδιο Δράσης καταλήγει στην ταυτοποίηση έξι βασικών στόχων, ως εξής: 

1. Σταθεροποίηση / βελτίωση της πληθυσμιακής κατάστασης και διατήρηση της ανοδικής 
πληθυσμιακής τάσης. 

2. Βελτίωση / διατήρηση της κατάστασης του ενδιαιτήματος του είδους. 
3. Διατήρηση ή/και αύξηση της γεωγραφικής κατανομής και του εύρους εξάπλωσης / ανάσχεση 

κατακερματισμού του ενδιαιτήματος και των υποπληθυσμών του είδους. 
4. Διατήρηση κρίσιμων συνδετικών ζωνών και διασφάλιση συνδεσιμότητας σε εθνική και 

διασυνοριακή κλίμακα. 
5. Βελτίωση στάσεων και απόψεων της κοινής γνώμης και ειδικών ομάδων αναφοράς. 
6. Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη επιχειρησιακής ικανότητας αρμόδιων διαχειριστικών αρχών 

και φορέων. 
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Οι στόχοι αυτοί, αποτελούν το αντικείμενο μιας αναλυτικής συσχέτισης με μία συνολική δέσμη 25 
μέτρων (που επιμερίζονται ανά στόχο/άξονα) προκειμένου να αντιμετωπισθούν με όσο το δυνατόν πιο 
ολοκληρωμένο και συμπληρωματικό τρόπο όλες οι πτυχές και το φάσμα των φυσικών και 
ανθρωπογενών παραμέτρων που θέτουν σε κίνδυνο την κατάσταση διατήρησης του είδους στη χώρα 
και με απώτερο και βασικό στόχο την αναβάθμιση της κατάστασης διατήρησης του είδους από U1(+) 
σε FV. 
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SUMMARY 
The brown bear (Ursus arctos) survives in Greece in two disjunct subpopulations in the mountainous 

and semi-mountainous areas of the Rhodope (i.e., eastern population nucleus) and the Pindos - Peristeri 
(i.e., western population nucleus) mountain ranges; both subpopulations have cross-border connections 
with other bear populations in the Balkans. Following a gradual genetic, demographic and range recovery 
over the past 15 years the species now has a distribution of ~23,000 sq. km and a range of ~40,000 sq. km 
and is estimated to number a minimum of 450 - 500 individuals. 

The biological and ecological parameters that characterize the species in terms of its annual life cycle 
and its ecological requirements in the natural environment of Greece, confirm the adaptability of the 
species, both to environmental factors and the intense anthropogenic footprint on the natural landscape. 
The ecological needs of the brown bear in terms of home range, food availability, suitable and undisturbed 
habitat are characteristic aspects of the species’ biological and ecological features. 

The slow reproductive rhythm of the species and its dependency from numerous factors, including 
food availability and the carrying capacity of the environment and the level of anthropogenic disturbance, 
make the species particularly sensitive to abrupt environmental changes, as well as to anthropogenic 
pressures and threats, have direct or indirect effects on the condition of the population and the habitat and 
consequently also on the conservation status of the species in the country. 

The present Action Plan aims at presenting the status of the brown bear in Greece, by providing 
detailed information on the biological and ecological characteristics on the one hand and on the other by 
presenting the pressures and threats to the species. The Action Plan ends with the identification of the six 
following goals: 

1. Stabilization / Improvement of the population status and maintenance of the positive 
population trends. 

2. Improving / maintaining the condition of the habitat of the species. 
3. Maintaining and / or increasing the geographical distribution & range of the brown bear in 

Greece and preventing habitat and population fragmentation. 
4. Maintaining critical linkage zones/areas and ensuring connectivity at a national and cross-

border scale. 
5. Improving attitudes and opinions of the general public and special reference groups. 
6. Strengthening the operational capacity and functionality of the competent management 

authorities and bodies in Greece. 

These goals are the subject of a detailed analysis and correlation with concrete measures and actions 
that address in the most comprehensive and complementary way all possible natural and man-made 
threats to the survival of the species in the country, with the ultimate aim of upgrading the conservation 
status of the brown bear in Greece from U1(+) to FV.
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η καφέ αρκούδα (Ursus arctos) αποτελεί παγκοσμίως ένα εμβληματικό είδος, όπως επίσης και ένα 
είδος «ενδείκτη» (flagship ή umbrella species), η παρουσία του οποίου συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα 
λειτουργιών της βιοκοινότητας και των οικοσυστημάτων στα οποία διαβιεί. Πρόκειται για ένα 
χαρισματικό είδος η φυσική ιστορία του οποίου εξελίχθηκε σε κλίμακα εκατομμυρίων ετών , 
διαμορφώνοντας ένα είδος με εξαιρετική πλαστικότητα και προσαρμοστικούς μηχανισμούς που 
επιβιώνει μέχρι σήμερα σε μια μεγάλη ποικιλία βιοκλιματικών συνθηκών και οικοσυστημάτων. 

Η καφέ αρκούδα εμφανίζει σήμερα την πιο ευρεία γεωγραφική εξάπλωση στον πλανήτη και τους 
μεγαλύτερους, αριθμητικά, πληθυσμούς από όλα τα ομοειδή της οικογένειας των Αρκτιδών (Ursidae) 
σε όλη την Παλαιαρκτική. Ενώ η κατανομή της παρουσιάζει μια γεωγραφική συνέχεια στις πιο 
απομακρυσμένες και αδιατάρακτες περιοχές του πλανήτη, στην Ευρωπαϊκή ήπειρο η εικόνα είναι 
τελείως διαφορετική. Η συστηματική υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και απώλεια φυσικών περιοχών 
εξαιτίας της έντονης ανθρωπογενούς δραστηριότητας, καθώς και η συστηματική φυσική εξόντωση 
των πληθυσμών στο παρελθόν συνθέτουν σήμερα μια εικόνα κατακερματισμού, με δέκα διακριτούς 
πληθυσμούς και μια γεωγραφική κατανομή με ασυνέχειες και οριακές συνθήκες επιβίωσης του είδους, 
ειδικότερα στη νότια Ευρώπη. 

Η Ελλάδα έχει το προνόμιο να φιλοξενεί την καφέ αρκούδα με μια ιστορική συνέχεια που χάνεται 
στα βάθη των αιώνων, ενώ αποτελεί σήμερα τη νοτιότερη περιοχή εξάπλωσης του είδους σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή ήπειρο, κατέχοντας μια κομβική θέση και ρόλο για την επιβίωση του είδους στη νότια 
Ευρώπη. Οι δύο πληθυσμιακοί πυρήνες καφέ αρκούδας στην Ελλάδα συνδέονται διασυνοριακά με δύο 
ευρύτερους πληθυσμιακούς «κορμούς», με αυτόν των Διναρικών Άλπεων - Πίνδου να είναι ο δεύτερος 
σημαντικότερος αριθμητικά στην Ευρώπη. 

Η καφέ αρκούδα είναι είδος ευρύοικο με προτίμηση σε δασογενές περιβάλλον καθώς και σε 
αγροδασικά οικοσυστήματα υψηλής παραγωγικότητας. Λόγω της πλαστικότητας που την 
χαρακτηρίζει, η καφέ αρκούδα προσαρμόστηκε και σε πιο «ανθρωπογενή» τοπία και οικοσυστήματα, 
κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την αλληλεπίδρασή της με τον άνθρωπο, με αρνητικές επιπτώσεις στους 
πληθυσμούς και το ενδιαίτημα του είδους. 

Στην Ελλάδα η συστηματική και μακρά ενασχόληση με το είδος (από τα τέλη της 10ετίας του 1980 
έως σήμερα) έδειξε αρχικά ότι οι πληθυσμοί του είδους ήταν σε οριακά επίπεδα, ενώ απουσίαζε 
πλήρως η προαπαιτούμενη γνώση και πληροφορία για την κατάρτιση μιας εθνικής στρατηγικής 
διατήρησης του είδους. Η εντατικοποίηση των προσπαθειών εκτίμησης και αποτύπωσης της 
κατάστασης του είδους για μία συνεχή χρονική περίοδο διάρκειας περίπου 25 ετών, παρείχε σταδιακά 
τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες για το είδος, που αποκρυσταλλώθηκαν αρχικά στο 1ο Σχέδιο 
Δράσης για την αρκούδα στην Ελλάδα το 1996. Έκτοτε, τόσο οι πληθυσμιακοί δείκτες όσο και η 
επαναποίκηση περιοχών ιστορικής παρουσίας του είδους, υποδεικνύουν μια βελτιούμενη πορεία 
ανάκαμψης του είδους στη χώρα. Ωστόσο οι πάγιες πιέσεις και απειλές στο είδος παραμένουν με 
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σχεδόν αμείωτη ένταση, ενώ πρόσφατα εμφανίστηκαν και νέες πιέσεις / απειλές, με πιο μόνιμες, 
σωρευτικές και αρνητικές επιπτώσεις στους πληθυσμούς και το ενδιαίτημα του είδους. Παράλληλα 
διαμορφώθηκαν και νέες συνθήκες χρήσης του ίδιου φυσικού χώρου από την αρκούδα και τον 
ανθρώπινο παράγοντα, τοποθετώντας έτσι την αλληλεπίδραση σε νέες βάσεις και πλαίσιο. Από τα 
παραπάνω συνάγεται η αναγκαιότητα της κατάρτισης ενός επικαιροποιημένου Σχεδίου Δράσης , 
προσαρμοσμένου στις σημερινές συνθήκες και ανάγκες διατήρησης του είδους στη χώρα, υπό το 
πρίσμα αφενός των νέων απειλών και αφετέρου των νέων προοπτικών ταυτόχρονης ανάδειξης της 
αυταξίας της αρκούδας ως εμβληματικού είδους. Επίσης, η σύγχρονη πραγματικότητα απαιτεί τη 
σύνδεση της παρουσίας της καφέ αρκούδας με παραγωγικές διαδικασίες της υπαίθρου ως συγκριτικό 
πλεονέκτημα αλλά και με τις οικοσυστημικές λειτουργίες και υπηρεσίες. 

Το παρόν Σχέδιο Δράσης με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχει επιθυμεί να συμβάλει 
ουσιαστικά για την επόμενη 6ετία στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη διατήρηση 
της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα, είδους της ελληνικής πανίδας που αποτελεί σημαντικό μέρος του 
φυσικού και άρα και του εθνικού μας κεφαλαίου.  
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2 Μεθοδολογία εκπόνησης του Σχεδίου Δράσης για την καφέ αρκούδα 
 

Η επεξεργασία μιας συνολικής στρατηγικής διατήρησης της καφέ αρκούδας (Ursus arctos) στην 
Ελλάδα, ώστε να αντιμετωπίζονται κατά τρόπο ρεαλιστικό, αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο, και σε 
μεσο-μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, το σύνολο των ζητημάτων που διέπουν την προστασία και 
διατήρηση ή/και ανάκαμψη των πληθυσμών και εξάπλωσής του είδους, απαιτεί μια ενδελεχή 
προσέγγιση και επεξεργασία όλης της διαθέσιμης πληροφορίας, τεχνογνωσίας και εξειδικευμένης 
εμπειρίας. 

Με δεδομένες τις προδιαγραφές και τα χρονικά περιθώρια του συγκεκριμένου έργου, και 
λαμβάνοντας υπόψη τη δομή των περιεχομένων που προτάθηκε στο τεύχος της προκήρυξης του έργου, 
έγινε η ανάλογη προσαρμογή της μεθοδολογίας σύνταξης του παρόντος Σχεδίου Δράσης (ΣΔ) για την 
καφέ αρκούδα, ως εξής: 

• Για τα κεφάλαια τεκμηρίωσης και αξιολόγησης (Κεφ. 4, 5, 7) η ανάπτυξη των κειμένων 
βασίστηκε σε μια εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα που περιέλαβε: εξειδικευμένη βιβλιογραφία 
(ξενόγλωσση και ελληνική), τεχνικές αναφορές, τεχνικές εκθέσεις και μελέτες, εθνικά και διεθνή 
σχέδια δράσης για την καφέ αρκούδα. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης: στοιχεία και οι αντίστοιχες βάσεις 
δεδομένων από την 1η, 2η 3η και 4η Εθνική Έκθεση Αναφοράς της Οδηγίας των Οικοτόπων & Ειδών, η 
περιγραφική βάση του δικτύου περιοχών Natura 2000, η βάση δεδομένων του προγράμματος της 
Εποπτείας Ειδών και Οικοτόπων 2014 - 2015, καθώς και οι αντίστοιχες γεωχωρικές βάσεις δεδομένων. 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης σε μελέτες και εργασίες δημοσιευμένες σε έγκριτα επιστημονικά 
περιοδικά. 

• Για το κεφάλαιο 8, 9, που αφορά στον σχεδιασμό και τη λεπτομερή αποτύπωση της στρατηγικής 
διατήρησης του είδους με βάση στόχους / άξονες που καθορίστηκαν και τις συνεπακόλουθες δέσμες 
μέτρων και δράσεων, χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ άλλων ως πηγές αναφοράς: το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
για την αρκούδα (1996) καθώς επίσης και το Πανευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Αρκούδα (2000) 
[Συμβούλιο της Ευρώπης και Πανευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τα Μεγάλα Σαρκοφάγα (LCIE/IUCN 
Working group) 
https://books.google.gr/books/about/Action_Plan_for_the_Conservation_of_the.html?id=I9553WUdBnYC
&redir_esc=y. ]. 

Και στις δύο παραπάνω θεματικές ενότητες σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση της απαιτούμενης 
γνώσης και πληροφορίας για το είδος καθώς και στην πιλοτική εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων και 
δράσεων συνέβαλαν καταλυτικά τα εξής έργα LIFE & LIFE+ -Nature & Biodiversity με στοχευόμενο είδος 
την καφέ αρκούδα: LIFE93NAT/GR/01080, LIFE96NAT/GR/03222, LIFE99NAT/GR/06498, 
LIFE07NAT/GR/00291, LIFE07NAT/IT/00502, LIFE09NAT/GR/00333, LIFE11 
NAT/GR/1014LIFE12NAT/GR/00784,LIFE15NAT/GR/01108& LIFE17NAT/IT/00464. 

 

https://books.google.gr/books/about/Action_Plan_for_the_Conservation_of_the.html?id=I9553WUdBnYC&redir_esc=y
https://books.google.gr/books/about/Action_Plan_for_the_Conservation_of_the.html?id=I9553WUdBnYC&redir_esc=y
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Καθοριστικό ρόλο στη σύνταξη του παρόντος ΣΔ έπαιξε επίσης η εμπειρία (expert opinion) καθώς 
και αδημοσίευτα επιστημονικά στοιχεία και δεδομένα της ομάδας σύνταξης, που είναι αποτέλεσμα της 
πολυετούς ενασχόλησής της με την επιστημονική μελέτη και διαχείριση της καφέ αρκούδας στην 
Ελλάδα. Η ομάδα σύνταξης αποτελείται από ειδικούς επιστήμονες των περιβαλλοντικών οργανώσεων 
ΚΑΛΛΙΣΤΩ και ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ.  
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3 Βασικές παράμετροι του είδους 

3.1 Βιολογία – εξάπλωση – εξέλιξη 

3.1.1 Αναλυτική περιγραφή του είδους 

Συστηματική ταξινόμηση της καφέ αρκούδας 

Η συστηματική ταξινόμηση της καφέ αρκούδας έχει ως εξής: 

Βασίλειο: Ζώα (Animalia) 

Φύλο: Χορδωτά (Chordata) 

Κλάση: Θηλαστικά (Mammalia) 

Τάξη: Σαρκοφάγα (Carnivora) 

Οικογένεια: Αρκτίδες (Ursidae) 

Γένος: Άρκτος (Ursus) 

Είδος: Ursus arctos 

Εξελικτικά, η σχετικά μικρόσωμη Ursus minimus, θεωρείται η πρώτη αρκούδα που έμοιαζε 
φυσιογνωμικά με τις σημερινές αρκούδες, και εμφανίστηκε στην Ευρώπη πριν από πέντε εκατομμύρια 
χρόνια. Παλαιοντολογικές μελέτες μεταγενέστερων απολιθωμάτων αναγνωρίζουν τελικά στην Ursus 
etruscus, ηλικίας 1,5 - 2 εκατομμυρίων ετών, την πραγματική αφετηρία της οικογένειας των Αρκτίδων 
(Ursidae) (Erdbrink, 1953; Kurten, 1968; Blondel, 1986), που σήμερα περιλαμβάνει οκτώ είδη: 

1. Καφέ αρκούδα (Ursus arctos) 
2. Πολική αρκούδα (Ursus maritimus) 
3. Μαύρη αρκούδα της Ασίας (Ursus thibetanus) 

4. Μαύρη αρκούδα της Αμερικής (Ursus americanus) 

5. Αρκούδα του «μελιού» (Melursus ursinus) 

6. «Διοπτροφόρος» αρκούδα των Άνδεων (Tremarctos ornatus) 

7. Αρκούδα του «ήλιου» (Helarctos malayanus) 

8. Πάντα (Ailouropoda melanoleuca). 

Τα οκτώ είδη αρκούδας προσαρμόστηκαν στα πιο αντιπροσωπευτικά αλλά και ακραία 
οικοσυστήματα του πλανήτη: στην παγωμένη αρκτική ζώνη (πολική αρκούδα), στα υγρά τροπικά δάση 
της Νότιας Αμερικής («διοπτροφόρος» αρκούδα των Άνδεων) και της Νοτιοανατολικής Ασίας (αρκούδα 
του «ήλιου» και αρκούδα του «μελιού»), έως την τάϊγκα και την τούνδρα της Σιβηρίας και της Βόρειας 
Αμερικής (καφέ αρκούδα). Κατά την Τεταρτογενή γεωλογική περίοδο οι αλλεπάλληλες παγετωνικές 
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φάσεις επέφεραν μεγάλες αλλαγές στα φυσικά οικοσυστήματα της Ευρώπης. Αναλύσεις απολιθωμένης 
γύρης από τη βλάστηση εκείνης της περιόδου έδειξαν ότι το εύρος των κλιματολογικών διακυμάνσεων 
στον πλανήτη λόγω των παγετώνων ήταν τόσο έντονο, που μετέβαλε δραματικά και σε αλλεπάλληλες 
φάσεις τον προϊστορικό βιότοπο μέσα στον οποίο εξελίχθηκε η αρκούδα (Sabatier and Van Campo, 
1984). 

Στην Ευρώπη και στη Βαλκανική Χερσόνησο, η βλάστηση εκείνης της περιόδου εμφάνισε τα πιο 
ακραία βιοκλιματικά στάδια, όπως αυτό της τούνδρας και της ανοιχτής στέπας. Το μεγάλο αυτό εύρος 
περιβαλλοντικών συνθηκών είχε ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση μηχανισμών προσαρμοστικότητας 
στο γενετικό υλικό της καφέ αρκούδας. Η απουσία δασών (και άρα φυσικού καλύμματος) αλλά και η 
αφθονία φυσικής λείας (άγρια φυτοφάγα) διαμόρφωσε στα πρώτα είδη αρκούδας και μετέπειτα στην 
καφέ αρκούδα, μια πιο επιθετική συμπεριφορά σε συνδυασμό με ένα κατεξοχήν σαρκοφάγο διαιτολόγιο 
(Udvardy, 1969). Στη συνέχεια, η εύκρατη και η ψυχρή ζώνη της Παλαιαρκτικής καλύφθηκαν κατά ένα 
μεγάλο μέρος από δάση. Η σημερινή καφέ αρκούδα προσαρμόστηκε σ’ αυτές τις καινούργιες συνθήκες 
με τους ακόλουθους μηχανισμούς: 

• με την εξέλιξη του διαιτολογίου της από σαρκοφάγο σε παμφάγο, 

• με την επιβράδυνση του μεταβολισμού της και των αναγκών της σε τροφή κατά τη χειμερινή 
περίοδο μέσω του χειμέριου λήθαργου. 

Αυτοί οι δύο βασικοί μηχανισμοί βοήθησαν την αρκούδα να προσαρμοστεί και να εγκατασταθεί πιο 
εύκολα σε ένα ευνοϊκό πλέον γι’ αυτήν περιβάλλον διαβίωσης, με αποτέλεσμα να εξαπλωθεί σε όλο το 
βόρειο ημισφαίριο, αλλά και στη Βόρεια Αφρική [απολιθώματα προϊστορικών αρκούδων έχουν βρεθεί 
από το Μαρόκο έως την Αίγυπτο (Couturier, 1954)]. Η καφέ αρκούδα είναι το είδος αρκούδας με τη 
μεγαλύτερη γεωγραφική εξάπλωση στον πλανήτη. 

Στην Ευρασία αναγνωρίζονται επίσημα από την Παγκόσμια Ένωση για την Προστασία της Φύσης 
(International Union for the Conservation of Nature – IUCN) έξι υποείδη της καφέ αρκούδας (Garshelis, 
2009): 

1. U a. arctos Linneaus 1758 (Ευρώπη και δυτική Ρωσία) 

2. U. a. isabellinus Horsfield 1826 (βόρεια Ινδία, Πακιστάν, Αφγανιστάν, Καζακστάν, έρημος Γκόμπι 
στη Μογγολία) 

3. U. a. pruinosus Blyth 1853 (Κίνα, Νεπάλ, υψίπεδα του Θιβέτ) 

4. U. a. lasiotus Gray 1867 (νήσος Σαχαλίν, Κουρίλες νήσοι, ποταμός Αμούρ, ρωσική Άπω Ανατολή, 
νοτιοανατολική Κίνα, Βόρεια Κορέα, νήσος Χοκαΐντο) 

5. U. a. collaris Cuvier 1824 (βόρεια Μογγολία, Σιβηρία, χωρίς τη χερσόνησο Καμτσάτκα) 

6. U. a. beringianus Middendorff 1853 (χερσόνησος Καμτσάτκα, βόρειες Κουρίλες νήσοι). 

Πολύ πρόσφατα ταυτοποιήθηκε και 7ο υποείδος της καφέ αρκούδας, η Ursus arctos marsicanus 
στον απομονωμένο υποπληθυσμό αρκούδας στα Απέννινα Όρη (Lorenzini et al., 2004). 
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Μορφολογικά χαρακτηριστικά 

Η καφέ αρκούδα χαρακτηρίζεται από το στρόγγυλο κεφάλι και το προεξέχον ρύγχος, το βαρύ και 
μυώδες σώμα με τη χαρακτηριστική προεξοχή λιπώδους ιστού («καμπούρα») στην ωμοπλάτη και τα 
μακριά της νύχια. Όπως και άλλα είδη αρκούδων, η καφέ αρκούδα έχει μικρά, στρόγγυλα αυτιά, μικρά 
μάτια και κοντή ουρά. Έχει εξαιρετικά ανεπτυγμένη ακοή και όσφρηση και λιγότερο καλή όραση. Το 
χρώμα του τριχώματος ποικίλει μεταξύ του κοινού καφέ και πιο ανοιχτών αποχρώσεων που φτάνουν 
μέχρι το ξανθό, και πιο σκούρων αποχρώσεων που φτάνουν μέχρι το μαύρο (Εικόνα 1). Σε κάποιες 
περιπτώσεις παρατηρείται επίσης διχρωμία του τριχώματος (Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 1 Ηλικιακά στάδια της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα με χαρακτηριστικές διαφορές στον 
χρωματισμό του τριχώματος. Α) Ανήλικη καφέ αρκούδα, Β) Ενήλικη θηλυκή καφέ αρκούδα, Γ) Ενήλικη 
αρσενική καφέ αρκούδα (© Καραμανλίδης). 
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Εικόνα 2 Χαρακτηριστική περίπτωση διχρωμίας στο τρίχωμα της καφέ αρκούδας (© Μερτζάνης). 

Ο βηματισμός της καφέ αρκούδας είναι πλαγιοβαδιστικός, με τη χρήση ολόκληρου του πέλματος 
(πελματοβάμων). Η καφέ αρκούδα είναι εξαιρετικά ευέλικτο ζώο, τα οποίο σε γρήγορες και ξαφνικές 
επιταχύνσεις μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα μέχρι και 60 χλμ. την ώρα. Έχει επίσης ιδιαίτερες 
δεξιότητες αναρρίχησης. Σε αυτό βοηθούν η μεγάλη μυϊκή της δύναμη και τα πολύ δυνατά νύχια της. 

Η καφέ αρκούδα είναι μορφομετρικά το δεύτερο μεγαλύτερο είδος αρκούδας στον πλανήτη μετά 
την πολική αρκούδα, αν και συχνά οι μεγάλες καφέ αρκούδες έχουν το ίδιο μέγεθος με τις μεγάλες 
πολικές αρκούδες (Derocher, 2012). Το μέγεθος της καφέ αρκούδας σχετίζεται άμεσα με το ποσοστό 
ζωϊκής πρωτεΐνης (και πιο συγκεκριμένα, σολομού Oncorhynchus spp.) (Hilderbrand et al., 1999) που 
καταναλώνει. Συνεπώς, οι μεγαλύτερες καφέ αρκούδες ζουν στη χερσόνησο Καμτσάτκα, όπου 
αφθονούν οι σολομοί (Kurtén, 1973). Συγκριτικές μελέτες μεταξύ της βόρειας (Σουηδία και Νορβηγία) 
και νότιας Ευρώπης (Κροατία και Σλοβενία) δεν έδειξαν σημαντικές διαφορές στο μέγεθος των καφέ 
αρκούδων στην Ευρώπη: Οι ενήλικες αρσενικές αρκούδες ζυγίζουν συνήθως 150 - 250 κιλά, έχουν μέσο 
μήκος περίπου 2 μέτρα και ύψος στον τράχηλο 1,10 μέτρα. Έχουν αναφερθεί όμως και περιπτώσεις 
αρκούδων που έφτασαν να ζυγίζουν την άνοιξη τα 300 κιλά (Μερτζάνης, 2015) και το φθινόπωρο τα 
400 κιλά (A.A. Karamanlidis, αδημοσίευτα στοιχεία). Στην καφέ αρκούδα παρατηρείται το φαινόμενο του 
διμορφισμού: Οι θηλυκές αρκούδες είναι πιο μικρές και ζυγίζουν συνήθως γύρω στα 100 κιλά. Οι 
αρσενικές αρκούδες είναι κατά μέσο όρο περίπου δύο φορές πιο βαριές από τις θηλυκές την άνοιξη 
και περίπου 1,7 φορές το φθινόπωρο. Στην Ελλάδα μετρήσεις από ένα δείγμα 60 ατόμων από τον 
φυσικό πληθυσμό έδειξαν ότι το βάρος ενός ενήλικου θηλυκού κυμαίνεται από 70 έως 140 κιλά, ενώ 
του ενήλικου αρσενικού κυμαίνεται από 110 έως 250 κιλά (Καλλιστώ, αδημοσίευτα στοιχεία). 

Εκτός από τα επτά υποείδη της καφέ αρκούδας που αναγνωρίζονται στην Ευρώπη υπάρχουν και 
άλλα 2 υποείδη στον Νέο Κόσμο: η αρκούδα γκρίζλυ (Ursus arctos horribilis) που ζει στις Η.Π.Α. και τον 
Καναδά και η αρκούδα της Αλάσκας (Ursus arctos middendorfi). Τα δύο αυτά υποείδη είναι αισθητά πιο 
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μεγάλα από την καφέ αρκούδα της Ευρώπης. Οι καφέ αρκούδες της Αλάσκας ή των νήσων Kodiak π.χ. 
μπορεί να έχουν μήκος έως και 3,5 μέτρα και να ζυγίζουν έως και 800 κιλά. 

3.1.2. Η παγκόσμια εξάπλωση της καφέ αρκούδας 

Η καφέ αρκούδα είναι το είδος αρκούδας με την ευρύτερη κατανομή παγκοσμίως (Εικόνα 3). Μέχρι 
πρόσφατα η κατανομή του είδους κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Αμερικής, 
συμπεριλαμβανομένου του βόρειου Μεξικού, την Ευρώπη, την Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη βόρεια 
Αφρική. Λόγω της αρνητικής επίδρασης του ανθρώπου πολλοί πληθυσμοί του είδους έχουν πλέον 
αποδεκατιστεί· η καφέ αρκούδα εξαφανίστηκε σταδιακά από πολλές περιοχές της Ευρώπης (Albrecht 
et al., 2017), ενώ η ακριβής χρονολογία εξαφάνισης του είδους από τη βόρεια Αφρική δεν είναι γνωστή, 
αλλά εικάζεται ότι το είδος επιζούσε μέχρι τον 15ο αιώνα στη χερσόνησο του Σινά στην Αίγυπτο 
(Manlius, 1998) και μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα στην Αλγερία και το Μαρόκο (Hamdine et al., 1998). 
Στη διάρκεια του 20ου αιώνα το είδος εξαφανίστηκε από το Μεξικό και τις νοτιοδυτικές Η.Π.Α. Σήμερα 
η καφέ αρκούδα ζει μόνο στη βορειοδυτική βόρεια Αμερική, στην Ευρώπη και στο μεγαλύτερο μέρος 
της κεντρικής και βόρειας Ασίας. Οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί ζουν στις βόρειες περιοχές της 
κατανομής του είδους [στη Ρωσία υπολογίζεται ότι ζουν περισσότερες από 100.000 καφέ αρκούδες 
(http://www.ohotcontrol.ru/resource/number/), ενώ στην Αλάσκα και τον Καναδά, 33.000 και 25.000 
αντίστοιχα], ενώ στις Η.Π.Α ο πληθυσμός της είναι συγκριτικά πολύ μικρότερος (~3.500 άτομα). 
Αντιθέτως, πολλοί πληθυσμοί στην Ευρώπη και στις νότιες περιοχές της Ασίας και της βόρειας 
Αμερικής είναι μικροί και απομονωμένοι. Για παράδειγμα, στις νότιες περιοχές εξάπλωσης της καφέ 
αρκούδας στη βόρεια Αμερική, οι πληθυσμοί κυμαίνονται μεταξύ μερικών εκατοντάδων ατόμων στο 
εθνικό πάρκο Yellowstone και περίπου 15 ατόμων στα βουνά Cabinet της Μοντάνα. Αντίστοιχα, στη 
νότια Ευρώπη υπάρχουν δύο πολύ μικροί πληθυσμοί με 22 - 27 άτομα στα Πυρηναία όρη, μεταξύ Γαλλίας 
και Ισπανίας (Palazón et al., 2011)· για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους οι πληθυσμοί αυτοί έχουν 
ενισχυθεί από άτομα που μεταφέρθηκαν από τη Σλοβενία. 

Άλλοι δύο πληθυσμοί, με 183 - 278 αρκούδες στο σύνολο, υπάρχουν στα Κανταβρικά όρη στην 
Ισπανία (Pérez et al., 2014), ενώ ο πληθυσμός στα Απέννινα όρη της Ιταλίας εκτιμάται σε περίπου 50 
άτομα (Gervasi et al., 2012; Ciucci et al., 2015). Ο πληθυσμός της βόρειας Ιταλίας, ο οποίος και αυτός 
αναδημιουργήθηκε από την επανένταξη ατόμων από τη Σλοβενία εκτιμάται σήμερα σε 52 – 63 άτομα 
(Groff et al., 2018). Συνολικά το είδος στην Ευρώπη (εξαιρουμένης της Ρωσίας) καταλαμβάνει μια 
έκταση περίπου 1.200.000 τετ. χλμ., με συνολικό πληθυσμό 17.000 άτομα, τα οποία κατανέμονται σε 
δέκα πληθυσμούς (Chapron et al., 2014; Huber, 2018) (Εικόνα 4). 

http://www.ohotcontrol.ru/resource/number/
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Εικόνα 3 Παγκόσμιος χάρτης κατανομής της καφέ αρκούδας (Ursus arctos). Με κίτρινο χρώμα 
απεικονίζεται η τρέχουσα κατανομή, με κόκκινο η ιστορική κατανομή. Πηγή: IUCN. 

 

Εικόνα 4 Η χωροκατανομή της καφέ αρκούδας στην Ευρώπη. Αριστερά: (Chapron et al., 2014), Δεξιά: 
(Kaczensky et al., 2013) – με έντονο γκρι οι περιοχές μόνιμης παρουσίας και με απαλό γκρι οι περιοχές 
σποραδικής παρουσίας. 

Στην Ασία οι πληροφορίες που υπάρχουν για την κατάσταση των πληθυσμών της καφέ αρκούδας 
είναι λιγοστές. Ένας μεγάλος πληθυσμός καφέ αρκούδας (>2.000) ζει στον Καύκασο στην Τουρκία, ο 
οποίος συνδέεται με πληθυσμούς στη Γεωργία, το Ιράν και το Βόρειο Ιράκ (Ambarlı et al., 2016; Ambarlı 
et al., 2018). Καφέ αρκούδες υπάρχουν επίσης στη βόρεια Γεωργία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν 
(McLellan et al., 2017) και το βόρειο, βορειοδυτικό και δυτικό Ιράν (Etemad, 1985). Το είδος επιζεί σε 
μικρούς και απομονωμένους πληθυσμούς στα Ιμαλάια στην Ινδία, το Πακιστάν, το Νεπάλ (Nawaz, 2007; 
Aryal et al., 2010; Sathyakumar et al., 2012; Abbas et al., 2015), αλλά και στο Αφγανιστάν, το Κιργιστάν, το 
Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν, όπου όμως οι πληθυσμοί αυτοί φαίνεται να επικοινωνούν μεταξύ 
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τους. Ενδεχομένως ο πιο απομονωμένος πληθυσμός καφέ αρκούδας να είναι αυτός που επιζεί στην 
έρημο Γκόμπι της Μογγολίας (Tumendemberel et al., 2015). Τέλος, ένας μεγάλος πληθυσμός καφέ 
αρκούδας (N = ~2.200) απαντά στο νησί Χοκαΐντο της Ιαπωνίας (Mano, 2006). 

3.2 Βιολογικές παράμετροι της καφέ αρκούδας 

3.2.1 Τροφικές συνήθειες 

H καφέ αρκούδα είναι παμφάγο ζώο, με ένα υψηλής ποικιλότητας διαιτολόγιο. Λόγω του 
σωματικού μεγέθους της και του χειμερίου λήθαργου, η αρκούδα πρέπει να καταναλώνει μεγάλες 
ποσότητες τροφών υψηλής θρεπτικής αξίας για να καλύψει το ενεργειακό της ισοζύγιο και τις 
βιολογικές της απαιτήσεις (Bojarska and Selva, 2012). Οι τροφικές συνήθειες της αρκούδας στην 
Ελλάδα έχουν μελετηθεί επιστάμενα, τόσο στο σύνολο της κατανομής του είδους (Μερτζάνης and 
Μπούσμπουρας, 1996), όσο και στη Β. Πίνδο (Mertzanis, 1992, 1994). Στις μελέτες αυτές 
προσδιορίστηκαν, βάσει βιογεωγραφικών, βιοκλιματικών και φυσιογραφικών κριτηρίων, τρεις 
χωρικές ενότητες μελέτης: 

• Ενότητα Ι: Ροδόπη (ανατολικός πυρήνας κατανομής της αρκούδας). 
• Ενότητα ΙΙ: Ορεινός άξονας Περιστερίου (όρη Βαρνούντας, Βέρνον, Άσκιο και Τρικλάριο - 

δυτικός πυρήνας κατανομής της αρκούδας). 
• Ενότητα ΙΙΙ: Βόρεια, κεντρική και νότια Πίνδος (από Γράμμο μέχρι το όρος Αυγό του νομού 

Τρικάλων - δυτικός πυρήνας κατανομής της αρκούδας). 

Από τις παραπάνω περιοχές συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν 1.308 περιττώματα με τη μέθοδο 
προσδιορισμού τροφικών υπολειμμάτων (Elgmork and Kaasa, 1992; Frackowiak and Gula, 1992). Και για 
τις τρεις περιοχές αναφοράς προκύπτει η σαφής επικράτηση των τροφικών πηγών φυτικής 
προέλευσης στο διαιτολόγιο της καφέ αρκούδας: 88%, έναντι αυτών ζωικής προέλευσης (12%) για την 
ενότητα Ι, 93% έναντι 3% για την ενότητα ΙΙ και 89% έναντι 11% για την ενότητα ΙΙΙ. 

Το τροφικό φάσμα της αρκούδας χαρακτηρίζεται από μια συμπληρωματικότητα των διαφόρων 
κατηγοριών τροφικών πηγών σε επίπεδο χρονικής διαδοχής και αλληλουχίας. Το Γράφημα 1 
υποδεικνύει τον εποχικό αυτό χαρακτήρα, καθώς επίσης και τη σχέση ροής / διαθεσιμότητας και 
διαθεσιμότητας / χρήσης τους από την αρκούδα κατά τη διάρκεια ενός ετήσιου κύκλου. Στις 
περιπτώσεις που εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητά τους, αλλά και η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές 
από την αρκούδα, βλέπουμε ότι οι διαθέσιμες τροφικές πηγές εξασφαλίζουν στην αρκούδα ένα τροφικό 
υπόβαθρο συνεχούς διαθεσιμότητας στον ετήσιο κύκλο. 
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Γράφημα 1 Τροφικό φάσμα στο διαιτολόγιο της καφέ αρκούδας στην Πίνδο. 

Ειδικότερα, από τις τροφές φυτικής προέλευσης χαρακτηριστική είναι η κατανάλωση της 
ποώδους βλάστησης, εξαιτίας της υψηλής πρωτεϊνικής αξίας των εναέριων τμημάτων του φυτού 
(Mealey, 1980; Ciucci et al., 2014). Οι σαρκώδεις καρποί αποτελούν, ανάλογα με το είδος, τη δεύτερη 
μεγάλη κατηγορία τροφικών πηγών φυτικής προέλευσης, πρωταρχικής σημασίας για το θερμιδικό 
ισοζύγιο στο διαιτολόγιο της αρκούδας (Ciucci et al., 2014). Γενική διαπίστωση είναι ότι η μέγιστη 
κατανάλωσή τους από την αρκούδα συμβαδίζει με τα στάδια φαινολογίας, καρποφορίας και εποχικής 
διαθεσιμότητάς τους. 

Όσον αφορά τους αμυλώδεις καρπούς (π.χ. βελανίδια, καρποί οξιάς): η κατανάλωσή τους είναι 
καθοριστικής σημασίας για τα λιπιδικά αποθέματα της αρκούδας και την εξασφάλιση μιας ομαλής 
περιόδου διαχείμασης. Το φθινόπωρο παρατηρείται μαζική κατανάλωση των καρπών, ειδικά στα έτη 
πληροκαρπίας. 

Όσον αφορά την αναλογία τροφών ζωικής προέλευσης, αυτή αντιπροσωπεύει ένα σχετικά μικρό 
ποσοστό επί του συνολικού διαιτολογίου: 12%, 7% και 11% για τις ενότητες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα , με 
κυριότερη πηγή τα αρθρόποδα (π.χ. υμενόπτερα - μυρμήγκια, σφήκες). Και στις τρεις περιοχές 
εμφανίζεται μία αύξηση της κατανάλωσης των τροφών ζωικής προέλευσης από τα τέλη της άνοιξης 
μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία χελώνας στο 
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διαιτολόγιο της αρκούδας, η οποία κορυφώνεται κατά τη θερινή περίοδο. Η κατανάλωσή τους αποτελεί 
ιδιαιτερότητα των ελληνικών πληθυσμών αρκούδας. 

Με δεδομένο τον υψηλό βαθμό πεπτικότητας της ζωικής πρωτεΐνης, αξίζει να σημειωθεί ότι η 
συμμετοχή των θηλαστικών (στην πλειοψηφία οικόσιτα / κτηνοτροφικά ζώα) δεν είναι αμελητέα (5,7%, 
1,3% και 2,4% επί του συνόλου του διαιτολογίου για τις ενότητες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα). Οι κατηγορίες 
αυτές τροφικών πηγών αποτελούν αφενός εύκολη και συγκεντρωμένη λεία και αφετέρου πλούσια πηγή 
πρωτεϊνών υψηλής ποιότητας. Η αναζήτησή τους και εποχική κατανάλωσή τους αποτελεί και το 
κατεξοχήν πεδίο σύγκρουσης της καφέ αρκούδας με τον άνθρωπο. 

Συχνό είναι επίσης το φαινόμενο οι αρκούδες να επισκέπτονται τομείς με πιο έντονη ανθρώπινη 
δραστηριότητα σε αναζήτηση ανθρωπογενών πηγών τροφής, όπως οπωρώνες, μικρές καλλιέργειες 
δημητριακών, αλλά και απορρίμματα (Γράφημα 1, Εικόνες 5 & 6) και υπολείμματα σφαγείων κ.λπ. 
(Karamanlidis et al., 2011; Riegler, 2012). 

 

Εικόνα 5 Προσεγγίσεις 5 αρκούδων σε οικισμούς στην περιοχή της Καστοριάς (τα τηλεμετρικά 
δεδομένα παρουσιάζονται ως κόκκινα στίγματα) (Riegler 2012). 



 

 
www.edozoume.gr 

14 

 

Εικόνα 6 «Εξοικειωμένη» αρκούδα που τρέφεται με σκουπίδια κοντά σε οικισμό της ημιορεινής ζώνης 
(© Riegler/Καλλιστώ). 

Πρόσφατες μελέτες σε πιο ανοιχτά αγροδασικά οικοσυστήματα της Β.Α. Πίνδου δείχνουν επίσης 
την χαρακτηριστική αυτή ποικιλομορφία των τροφικών πηγών στο διαιτολόγιο της καφέ αρκούδας 
στην Ελλάδα (Γράφημα 2) (Ακριώτης et al., 2006; Paralikidis et al., 2010). Συνολικά αναγνωρίσθηκαν 46 
είδη, εκ των οποίων 37 είναι είδη φυτικής προέλευσης, τέσσερα είναι σπονδυλόζωα και πέντε είναι 
οικογένειες ασπόνδυλων. Οι 16 από τις 46 τροφικές πηγές, οι οποίες και εμφανίζουν τα υψηλότερα 
ποσοστά κατανάλωσης είναι καλλιεργούμενα είδη, ενώ εννιά είναι είδη των ανοικτών εκτάσεων. 

 

Γράφημα 2 Σύσταση επί % του διαιτολογίου της αρκούδας την άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο 
του 2006. 

Όπως φαίνεται στο Γράφημα 2 τα φυτικά είδη των ανοικτών εκτάσεων αποτελούν τη βασική 
κατηγορία τροφής για την αρκούδα και ακολουθούν τα ζωικά. Οι κυριότερες ομάδες τροφής της 
αρκούδας είναι η πράσινη ποώδης βλάστηση, με κυρίαρχο είδος το σιτάρι (στο στάδιο πόας) (Triticum 
sp.) και τον κοινό ζοχό (Sonchus oleraceus), τα μαλακόκαρπα (χυμώδεις καρποί, φρούτα) με κυρίαρχο 
είδος τα σταφύλια (Vitis vinifera), τα κεράσια (Prunus avium) και τα κορόμηλα (Prunus sp.), και 
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ακολουθούν οι σπόροι δημητριακών, με κυρίαρχα το σιτάρι (στο στάδιο καρποφορίας) (Εικόνα 7) και το 
καλαμπόκι (Zea mays), και τέλος τα ασπόνδυλα με κυρίαρχο τα μυρμήγκια (11,79%). Από τα δεδομένα 
αυτά προκύπτει ότι η παρουσία καλλιεργειών, είτε αμιγώς είτε σε συνδυασμό με δασογενές 
περιβάλλον υψηλής μωσαϊκότητας έχει θετική επίδραση στην ποικιλότητα της τροφής και ακολούθως 
στην επιλογή του ανάλογου τύπου ενδιαιτήματος από την καφέ αρκούδα στην Ελλάδα (Kanellopoulos et 
al., 2006; Mertzanis et al., 2008). 

 

Εικόνα 7 Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο εντατικής τροφοληψίας αρκούδων σε καλλιέργεια 
δημητριακών της ημιορεινής ζώνης (© Καραμανλίδης). 

Από δύο πρόσφατες μελέτες σε δύο κομβικές περιοχές της κατανομής της αρκούδας στην Ελλάδα 
(Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου / Ε.Π.Β.Π και Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης / Ε.Π.Ο.Ρ) προκύπτουν 
χρήσιμες πληροφορίες και στοιχεία για τη διαθεσιμότητα, κατάσταση, παραγωγικότητα των φυσικών 
και ημιφυσικών οπωρώνων μιας εξαιρετικά σημαντικής τροφικής πηγής για την καφέ αρκούδα, καθώς 
επίσης και διαχειριστικές κατευθύνσεις για την αναβάθμιση και διατήρησή της. Στην περίπτωση του 
Ε.Π.Β.Π η συστηματική καταγραφή και ανάλυση των οπωρώνων έδειξε έναν υψηλό δείκτη ποικιλότητας 
σε είδη που αποτελούν τροφικές πηγές για την αρκούδα, όπως: Juglans regia, Castanea sativa, Malus 

domestica, Prunus cerasifera, Prunus domestica, Pyrus amygdaliformis, Pyrus communis, Cornus mas, 

Crataegus monogynya, Malus sylvestris, Prunus avium,Prunus spinosa, Sorbus aucuparia και Sorbus 

torminalis (Topoklang, 2009). Εξίσου μεγάλη ποικιλία ειδών άγριων οπωροφόρων (με ισάριθμα είδη και 
κάποιες διαφοροποιήσεις γενών) καταγράφηκε και στο Ε.Π.Ο.Ρ (Νικήσιανης, 2015). 
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Ο ρόλος της τροφικής δραστηριότητας της αρκούδας στην δυναμική των φυτοκοινωνιών  

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η αρκούδα, με το διαιτολόγιο και την κινητικότητά της, λειτουργεί 
ακούσια, μέσω των περιττωμάτων της ως φυσικός μεταφορέας και σπορέας φυτικών ειδών, 
επηρεάζοντας έτσι τη σύσταση της δασικής βλάστησης. Γενικά, ο ρόλος των θηλαστικών στην 
μεταφορά και διασπορά των σπόρων στην εύκρατη ζώνη είχε υποεκτιμηθεί μέχρι σήμερα. Η μελέτη 
των Debussche & Isenmann (1989) για την ενδοζωοχωρία στη Μεσογειακή ζώνη έδειξε ότι από 50 είδη 
φυτών με σαρκώδεις καρπούς το 46% μεταφέρονται ακούσια μέσω των σπόρων και των περιττωμάτων 
και διασκορπίζονται από ένα ή περισσότερα είδη θηλαστικών (Debussche and Isenmann, 1989). Η 
μεγάλη εμβέλεια μετακινήσεων της αρκούδας καθώς και η συχνότητα "απόθεσης" περιττωμάτων (2 - 
3 περιττώματα ημερησίως κατά μέσο όρο) την συγκαταλέγουν στους μεταφορείς σπόρων μεγάλου 
βεληνεκούς (Εικόνα 8). 

 

Εικόνα 8 Περίττωμα αρκούδας με βλάστημα του γένους Prunus (© Γιαννακόπουλος). 

3.2.2 Διαχείμαση 

Η αδρανοποίηση (μέσω του χειμέριου λήθαργου) είναι μια στρατηγική επιβίωσης (σε επίπεδο 
φυσιολογίας του οργανισμού) για πολλά είδη θηλαστικών, όταν οι τροφικές πηγές είναι περιορισμένες. 
Η ικανότητα αδρανοποίησης είναι μια παλιά εξελικτική προσαρμογή που χρησιμοποιείται από πολύ 
διαφορετικές οικογένειες θηλαστικών. Οι πλέον σημαντικές φυσιολογικές προσαρμογές/λειτουργίες 
στις αδρανοποιημένες αρκούδες περιλαμβάνουν μείωση κατά 6° C στη θερμοκρασία του σώματος, 
μείωση στο 24% των καρδιακών παλμών και μείωση στο 25% του μεταβολικού ρυθμού σε σύγκριση με 
τους δείκτες φυσιολογίας στις ενεργές αρκούδες και αυξημένη συγγένεια της αιμοσφαιρίνης με το 
οξυγόνο (Welinder et al., 2016). 
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Οι οργανικές/φυσιολογικές προσαρμογές της αρκούδας κατά την αδρανοποίηση του χειμέριου 
λήθαργου, υπερνικούν την πείνα, την ανουρία, την υπερλιπιδαιμία και την κατάσταση αδράνειας. 
Ταυτόχρονα, διατηρούνται οι μύες και τα οστά αναλλοίωτα, ενώ η αθηροσκλήρωση και η καρδιακή 
νόσος φαίνεται να απουσιάζουν. Οι αρκούδες παραμένουν υγιείς και σε εγρήγορση ή διεγείρονται 
εύκολα κατά τη φάση αδρανοποίησης του χειμέριου λήθαργου. Για τους λόγους αυτούς, η 
αδρανοποιημένη αρκούδα είναι ένα συναρπαστικό μοντέλο προσαρμογής στους τομείς της βιολογικής 
και της ιατρικής επιστήμης (Welinder et al., 2016). Ο χειμέριος λήθαργος αποτελεί μία από τις 
σημαντικότερες φάσεις του ετήσιου βιολογικού κύκλου και της φυσιολογίας της αρκούδας και 
διαφέρει ουσιαστικά από τη γνωστή χειμερία νάρκη που χαρακτηρίζει άλλα είδη θηλαστικών (όπως 
τον σκαντζόχοιρο, τον μυωξό, τον σπερμόφιλο κ.λπ.). 

Κατά τη διάρκεια της διαχείμασης το θηλυκό γεννάει και θρέφει τα νεογνά της καταναλώνοντας 
πιο εντατικά το ενεργειακό απόθεμα που έχει συσσωρεύσει με μορφή λίπους. Παράλληλα το 
"ισοθερμικό" περιβάλλον της φωλιάς διαχείμασης είναι καθοριστικής σημασίας για την επιβίωση των 
νεογνών, που σε αυτό το στάδιο στερούνται μηχανισμών θερμορύθμισης (Bunnel and Tait, 1981). 

Οι φωλιές διαχείμασης, έχουν συνήθως συγκεκριμένο προσανατολισμό, που να τις προστατεύει 
από τους βόρειους ανέμους. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, οι αρκούδες χρησιμοποιούν φωλιές σε 
φυσικές κοιλότητες, κάτω από πέτρες ή βράχους, φωλιές σκαμμένες στο έδαφος κάτω από κάλυμμα 
θόλων κωνοφόρων, σε κοιλότητες κάτω από ρίζες μεγάλων δέντρων, ή ακόμη και κάτω από μεγάλες 
μυρμηγκοφωλιές (Camarra, 1997; Huber and Roth, 1997; Elfström et al., 2008). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα αναφορών στην πολύ μεγάλη ευαισθησία της αρκούδας 
στην ανθρωπογενή όχληση όταν το ζώο βρίσκεται ήδη στη φωλιά διαχείμασης (Couturier, 1954; 
Craighead and Craighead, 1972; Reynolds et al., 1976; Slobodyan and Gutzuliack, 1976; Zunino, 1976; 
LeCount, 1982; Camarra, 1987; Camarra and Ribal, 1989). Σε περίπτωση όχλησης μιας αρκούδας κατά τη 
φάση του χειμέριου λήθαργου, το ζώο δύσκολα ξαναπέφτει σε λήθαργο και στη χειμερινή περιπλάνησή 
του πολύ δύσκολα ξαναβρίσκει τροφή, με αποτέλεσμα να καταναλώνει νωρίτερα το αποθηκευμένο της 
λίπος και να γίνεται δυσκολότερη η επιβίωσή της την άνοιξη, όταν τα τροφικά διαθέσιμα είναι λιγοστά 
(Swenson et al., 1997). Κατά την περίοδο διαχείμασης η αρκούδα αποφεύγει γενικά περιοχές με 
αυξημένη ανθρώπινη όχληση, με τα ενήλικα αρσενικά να επιλέγουν συχνά τομείς σε περισσότερο 
απόμερες περιοχές σε σχέση με τις νεαρότερες αρκούδες ή τα θηλυκά σε κυοφορία ή με μικρά 
(Elfström et al., 2008; Elfström and Swenson, 2009). Έχει παρατηρηθεί επίσης ότι στους τομείς 
διαχείμασης όπου δεν υφίστανται ανθρωπογενείς παράγοντες όχλησης, η αρκούδα συνηθίζει να 
χρησιμοποιεί συστηματικά τις ίδιες φωλιές (Slobodyan and Gutzuliack, 1976; Ustinov, 1976; Zunino, 
1976, 1988; Groff et al., 1998). Με βάση τα στοιχεία που καταγράφηκαν όσον αφορά στα χαρακτηριστικά 
του μικρο-περιβάλλοντος γύρω από τη φωλιά της αρκούδας στην Ελλάδα (Μερτζάνης and 
Μπούσμπουρας, 1996), αυτά συμβαδίζουν με τη διεθνή βιβλιογραφία από διάφορες χώρες (Craighead 
and Craighead, 1972; Pearson, 1975; Slobodyan and Gutzuliack, 1976; Vroom et al., 1980; Camarra, 1987; 
Zunino, 1988; Naves, 1993), με πιο σημαντικά τα εξής: 

• Κατασκευάζονται κυρίως σε δασικό περιβάλλον με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις στις 
υποαλπικές εκτάσεις (σε δυσπρόσιτες όμως θέσεις), 
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• Επιλέγονται περιοχές μακριά από δρόμους, 

• Επιλέγονται κυρίως ώριμα δάση, με έντονο ανάγλυφο, υψηλού βαθμού συγκόμωσης, 
• Επιλέγονται τομείς με χαμηλή ανθρώπινη ενόχληση, 

• Κυριαρχούν στην προτίμηση οι Ν ή ΝΔ έκθεσης πλαγιές, 

• Χρησιμοποιούνται όλες οι υψομετρικές ζώνες με σαφή προτίμηση προς τις υψηλότερες. 

Συστηματικές έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει υψηλή μεταβλητότητα στην έναρξη και το τέλος 
της περιόδου διαχείμασης (δηλ. στην είσοδο - έξοδο από τη φωλιά διαχείμασης), η οποία σχετίζεται με 
τη διακύμανση της θερμοκρασίας μεταξύ ετών, με τα θερμότερα έτη να σχετίζονται με τη 
μεταγενέστερη είσοδο στη φωλιά και με μικρότερης διάρκειας χειμέριο λήθαργο. Οι αρκούδες 
συνήθως μπαίνουν στη φωλιά τους με τις πρώτες χιονοπτώσεις και όταν η θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος φτάσει τους 0° C (Evans et al., 2016; Delgado et al., 2018). 

Για την περαιτέρω διερεύνηση και κατανόηση του χρονισμού, της διάρκειας και της 
μεταβλητότητας της περιόδου διαχείμασης της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα, χρησιμοποιήθηκε η 
μέθοδος της δορυφορικής τηλεμετρίας επί ενός δείγματος 24 ατόμων από τον γηγενή πληθυσμό 
αρκούδας της ΒΑ Πίνδου (2006 – 2009) (Mertzanis et al., 2011). Η μέση ημερομηνία εισόδου ήταν η 27η 
Δεκεμβρίου, ενώ η μέση ημερομηνία εξόδου από τη φωλιά ήταν η 28η Μαρτίου (Εικόνες 9 - 10). Η μέση 
διάρκεια της περιόδου διαχείμασης ήταν 83 ημέρες. Αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι 7 από τα 11 
ενήλικα αρσενικά άτομα παρέμειναν σε φάση ενεργοποίησης σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
χειμερινής περιόδου. Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η διατήρηση μίας ελάχιστης στάθμης δραστηριότητας 
των ετοιμόγεννων θηλυκών σε πολύ μικρή ακτίνα γύρω από τη φωλιά πριν από τον τοκετό, καθώς και 
ένας συγχρονισμός στην αδρανοποίησή τους (τέλη Ιανουαρίου), αλλά και στον χρονισμό του τοκετού 
(αρχές Φεβρουαρίου). Η ανάλυση και αντιστοίχιση των τηλεμετρικών δεδομένων διαχείμασης με τις 
χειμερινές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, υποδεικνύουν μια θετική συσχέτιση χειμερινής 
ενεργοποίησης των αρκούδων στη θερμοκρασιακή περιοχή των 5 - 10o C γεγονός, που κατ’ επέκταση 
μπορεί να συνδεθεί με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον ετήσιο κύκλο της αρκούδας  
(Μερτζάνης et al., 2010). 
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Εικόνα 9 Αριστερά: Χαρακτηριστικό ενδιαίτημα διαχείμασης της καφέ αρκούδας (© 
Μερτζάνης/Καλλιστώ), Δεξιά: Θηλυκή αρκούδα με τα νεογνά της σε φωλιά σκαμμένη στο έδαφος (© 
Riegler/Καλλιστώ). 

 

Εικόνα 10 Φωλιά αρκούδας σε κοιλότητα βράχου στην υποαλπική ζώνη – διακρίνεται το ειδικό 
μονωτικό «στρώμα» φυλοστρωμνής από φυτικό υλικό (© Βασβατέκης). 

3.2.3 Κοινωνική συμπεριφορά 

Η καφέ αρκούδα είναι είδος μονήρες και, ως εκ τούτου, η αναπαραγωγική περίοδος φαίνεται να 
είναι η κύρια περίοδος αλληλεπιδράσεων με άλλα άτομα. Το σύστημα ζευγαρώματος του είδους μπορεί 
να περιγραφεί ως πολυγαμικό, αν και έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία αρκετές παραλλαγές του 
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συστήματος ζευγαρώματος και αναπαραγωγικές στρατηγικές (Steyaert et al., 2012). Το σύστημα 
ζευγαρώματος της καφέ αρκούδας διευκολύνει τις αλληλεπιδράσεις κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής, δεδομένου ότι άτομα και των δύο φύλων περιπλανιούνται σε αναζήτηση συντρόφων 
(Dahle and Swenson, 2003c; Green and Mattson, 2003) και ζευγαρώνουν με έναν μεταβλητό αριθμό από 
τα άτομα αυτά (Pasitschniak-Arts, 1993). Παρά τον μοναχικό τρόπο ζωής τους, οι καφέ αρκούδες είναι 
γενικά μη χωρικά είδη (Craighead et al., 1995; Bellemain et al., 2005a), με λίγες μόνο εξαιρέσεις, όπου 
έχει καταγραφεί πιο έντονη χωρoκρατική συμπεριφορά (Støen et al., 2006). Οι καφέ αρκούδες έχουν 
ζωτικό χώρο αντί για αυστηρές επικράτειες (Schenk and Kovacs, 1995; Hawkins and Racey, 2009), και 
ως εκ τούτου, παρατηρούνται συχνά σε έναν δεδομένο πληθυσμό είσοδοι ατόμων σε ζωτικούς χώρους 
που γειτνιάζουν ή που εμφανίζουν αλληλοεπικάλυψη (Buskirk, 2004). 

Οι ζωτικοί χώροι των αναπαραγωγικών ατόμων τείνουν να μεγαλώνουν κατά τη διάρκεια του 
ζευγαρώματος, λόγω της εκούσιας περιπλάνησης των ζώων (Glenn et al., 1976; Dahle and Swenson, 
2003a; Stenhouse et al., 2005). Οι ζωτικοί χώροι αλληλεπικαλύπτονται, τόσο μεταξύ ατόμων του ίδιου 
φύλου όσο και του αντίθετου φύλου, ωστόσο ο ζωτικός χώρος των αρσενικών είναι μεγαλύτερος, με 
αποτέλεσμα να επικαλύπτουν συχνά τον ζωτικό χώρο των θηλυκών (McLoughlin and Ferguson, 2000; 
McLellan and Hovey, 2001; Dahle and Swenson, 2003a). Ο ποσοτικός προσδιορισμός των 
αλληλοεπικαλύψεων των ζωτικών χώρων των αρκούδων παρέχει έμμεσες πληροφορίες σχετικά με 
τον τύπο και την πιθανότητα κοινωνικών αλληλεπιδράσεων (Shier and Randall, 2004; Chaverri et al., 
2007). Με βάση τα παραπάνω, η κοινωνική συμπεριφορά της αρκούδας στην Ελλάδα μελετήθηκε για 
πρώτη φορά την περίοδο (2004 - 2009) με τη μέθοδο της τηλεμετρίας σε ένα δείγμα 23 ατόμων 
(Giannakopoulos et al., Submitted) (Εικόνα 11). Συνοπτικά τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι 
τόσο τα ζεύγη ενήλικα αρσενικά – αρσενικά, όσο και τα ζεύγη ενήλικα αρσενικά - θηλυκά μοιράστηκαν 
τους ζωτικούς χώρους τους, ενώ η μέση περιοχή / έκταση επικάλυψης αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού (Αρσενικά – αρσενικά: 15,1 τ.χλμ την άνοιξη, έως 18,8 τ.χλμ το καλοκαίρι, Αρσενικά 
θηλυκά: 14,3 τ.χλμ. την άνοιξη, έως 18,3 τ.χλμ. το καλοκαίρι). 

Στις περιοχές αλληλοεπικάλυψης υπολογίστηκε ότι η μέση ελάχιστη απόσταση μεταξύ ατόμων 
ήταν 1,9 ± 0,1 χλμ., ενώ η μέση μέγιστη απόσταση ήταν 3,8 ± 0,1 χλμ. Μικρότερες αποστάσεις 
αλληλεπίδρασης καταγράφηκαν κυρίως το φθινόπωρο για ζεύγη ενήλικων αρσενικών και την άνοιξη 
για ζεύγη ενήλικων αρσενικών - θηλυκών, ενώ μεγαλύτερες αποστάσεις αλληλεπίδρασης 
καταγράφηκαν κυρίως το φθινόπωρο για ζεύγη ενήλικων αρσενικών, και κυρίως το καλοκαίρι για 
ζεύγη ενήλικων αρσενικών - θηλυκών. Οι συναντήσεις ενήλικων αρσενικών ήταν συχνότερες κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, ενώ οι συναντήσεις ενήλικων αρσενικών - θηλυκών καταγράφηκαν συχνότερα 
κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τέλος, το φθινόπωρο, συναντήσεις ενήλικων θηλυκών καταγράφηκαν 
συχνότερα κατά τη διάρκεια της νύχτας (Γράφημα 3). 
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Εικόνα 11 Χωρική αποτύπωση της κοινωνικής συμπριφορά της αρκούδας με αλληλοεπικάλυψη 
ζωτικών χώρων (Giannakopoulos et al., Submitted).  
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Γράφημα 3 Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ ενήλικων αρσενικών (ΜΜ), αρσενικών – θηλυκών (MF) και 
θηλυκών αρκούδων (FF), όταν χρησιμοποιούν ταυτόχρονα μια περιοχή αλληλοεπικάλυψης του ζωτικού 
χώρου ανά εποχή (Giannakopoulos et al., Submitted).  
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Το ζευγάρωμα και η αναπαραγωγή της καφέ αρκούδας 

Οι καφέ αρκούδες έχουν αποτελέσει αντικείμενο μακροχρόνιας έρευνας (Pasitschniak-Arts, 1993; 
Craighead et al., 1995; Servheen et al., 1999) και σημαντικές γνώσεις για τη βιολογία της αναπαραγωγής 
τους έχουν αποκτηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Η βιβλιογραφία υποδηλώνει ότι υπάρχει ευελιξία στο 
σύστημα ζευγαρώματος της καφέ αρκούδας, τόσο στις αναπαραγωγικές στρατηγικές όσο και στις 
αναπαραγωγικές παράμετροι. Το σύστημα ζευγαρώματος της καφέ αρκούδας έχει περιγραφεί ως 
πολυγαμικό (Pasitschniak-Arts, 1993; Zedrosser et al., 2009), διακριτικό (Swenson et al., 2001; Schwartz 

et al., 2003a; Støen et al., 2005), παραλλαγή πολυγαμικού ανταγωνισμού (Dahle & Swenson 2003c, 
(McLellan, 2005) και ως σύστημα πολυγαμικού ανταγωνισμού (Zedrosser et al., 2007a). 

Στις καφέ αρκούδες τα αναπαραγωγικά άτομα και των δύο φύλων ζευγαρώνουν πολλές φορές με 
ποικίλο αριθμό συντρόφων (Pasitschniak-Arts, 1993). Τα θηλυκά συνήθως ζευγαρώνουν με τρία έως 
τέσσερα αρσενικά κατά τη διάρκεια μιας αναπαραγωγικής περιόδου, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι 
μπορούν να ζευγαρώσουν με έως και 20 συντρόφους (Craighead et al., 1995). Τα αρσενικά μπορεί να 
ζευγαρώσουν με ένα έως οκτώ θηλυκά ανά αναπαραγωγική περίοδο, αν και πολλά αρσενικά δεν 
ζευγαρώνουν καθόλου (Craighead et al., 1995). Η εποχή ζευγαρώματος της καφέ αρκούδας διαρκεί 
περίπου 2,5 μήνες, από τα τέλη της άνοιξης έως τις αρχές του καλοκαιριού (Craighead et al., 1995; 
Schwartz et al., 2003b; Spady et al., 2007). Την περίοδο αυτή τα αρσενικά μπορεί να διανύσουν μεγάλες 
αποστάσεις (της τάξεως των δεκάδων έως και εκατοντάδων χιλιομέτρων) σε αναζήτηση συντρόφου 
σε οίστρο. Η συμπεριφορά αυτή εξηγείται από την εξαιρετική πτητικότητα των οιστρογόνων ουσιών 
(φερομόνες), καθώς και από την εξαιρετικά ανεπτυγμένη όσφρηση της αρκούδας (Mano and Tsubota, 
2002; Ishikawa et al., 2003; Dehnhard et al., 2006). Τα αρσενικά με τη σειρά τους για να κοινοποιήσουν 
την παρουσία τους αφήνουν σημάδια με τα νύχια και τα δόντια τους, αλλά και με όλο τους το σώμα, σε 
κορμούς δένδρων (συνήθως κωνοφόρων) που βρίσκονται σε στρατηγικά περάσματα (Εικόνα 12). 

 

Εικόνα 12 Σημάδεμα κωνοφόρου από αρσενική αρκούδα κατά την αναπαραγωγική περίοδο (© 
«Καλλιστώ»). 
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Πιο συγκεκριμένα και σε ότι αφορά τα θηλυκά άτομα: αν και η γονιμοποίηση του ωαρίου γίνεται 
την εποχή του ζευγαρώματος, η πραγματική ανάπτυξη του εμβρύου, δηλαδή η πραγματική εγκυμοσύνη, 
ξεκινάει στα τέλη του φθινοπώρου, δηλαδή πέντε μήνες αργότερα (Mano and Tsubota, 2002; Schwartz 

et al., 2003a). Η ορμόνη προλακτίνη είναι σημαντική στην επανενεργοποίηση του γονιμοποιημένου 
ωαρίου (Spady et al., 2007). Η αναβολή της πραγματικής εγκυμοσύνης αποτελεί κομβικό μηχανισμό 
προσαρμογής της αρκούδας στις αντίξοες συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος. Η εγκυμοσύνη 
καθυστερεί τόσο, ώστε το θηλυκό να προλάβει πρώτα να συσσωρεύσει αρκετό λίπος για να μπορέσει 
να θρέψει τον εαυτό της, τα αναπτυσσόμενα έμβρυα αλλά και τα πολύ ευάλωτα νεογνά που θα 
γεννηθούν στα μέσα του χειμώνα. 

Οι Craighead et al. (1995) ανέφεραν επίσης πολλαπλούς εποχικούς οίστρους σε θηλυκές καφέ 
αρκούδες, κατά τις οποίες δύο κύκλοι χωρίστηκαν με τέσσερις έως 18 ημέρες σεξουαλικής αδράνειας 
(Craighead et al., 1995). Οι Stenhouse et al. (2005) πρότειναν ότι οι περιπτώσεις πολλαπλού οίστρου 
είναι συχνό φαινόμενο στις θηλυκές αρκούδες, δεδομένου ότι το 51% των αναπαραγωγικών ατόμων 
που παρακολούθησαν συναντήθηκαν με περισσότερα από ένα αρσενικά άτομα ανά περίοδο 
αναπαραγωγής (Stenhouse et al., 2005). Ο πολλαπλός οιστρικός κύκλος διευκολύνει την ανάπτυξη 
διαφορετικών σειρών ωαρίων, και έτσι αυξάνεται η δυνατότητα γονιμοποίησης αυτών από 
διαφορετικά αρσενικά (Pasitschniak-Arts, 1993; Craighead et al., 1995; Schwartz et al., 2003a; Spady et al., 
2007). 

Επίσης, η πολλαπλή πατρότητα εμφανίζεται σχετικά συχνά στις καφέ αρκούδες (Bellemain et al., 
2005b). Στη Σκανδιναβία στο 14,5 και 28% των γεννών με 2 - 3 νεογνά αντίστοιχα, τα νεογνά αυτά 
προήλθαν από διαφορετικά αρσενικά (Bellemain et al., 2005b). Τα θηλυκά που χάνουν τα νεογνά τους, 
είτε από φυσικό θάνατο είτε από κανιβαλισμούς (των αρσενικών) μπορεί να εισέλθουν σε οίστρο ήδη 
μετά από 2 - 7 ημέρες (Bellemain et al., 2005b; McLellan, 2005; Swenson and Haroldson, 2008). 

Σε ότι αφορά τα αρσενικά άτομα: εμφανίζουν μια ετήσια κυκλικότητα στην αναπαραγωγική 
συμπεριφορά και στην ανάπτυξη του αναπαραγωγικού τους συστήματος (White et al., 1998; Spady et al., 
2007). Η ετήσια αναπαραγωγική περίοδος των αρσενικών περιλαμβάνει την «δεκτική» περίοδο των 
θηλυκών ατόμων, έχει διάρκεια 4 - 5 μήνες και ποικίλλει μεταξύ των ατόμων (Erickson et al., 1968). Στα 
αρσενικά υπάρχει έντονος ανταγωνισμός στη διεκδίκηση θηλυκών. Ο Trivers (1972) διακρίνει τρεις 
βασικούς τύπους ανταγωνισμού: α) προληπτικού τύπου, β) ανταγωνισμός εντός της αναπαραγωγικής 
περιόδου (οίστρος θηλυκών), και γ) μετά τη γέννα (με σεξουαλικά επιλεγμένη βρεφοκτονία) (Trivers, 
1972). Ο ανταγωνισμός των αρσενικών για πρόσβαση σε δεκτικά θηλυκά άτομα σε οίστρο, θεωρείται η 
κινητήρια δύναμη στην εξέλιξη του σεξουαλικού διμορφισμού στα πολυγαμικά συστήματα και 
στρατηγικές ζευγαρώματος (Radespiel et al., 2001). Τα αρσενικά άτομα μπορεί να τραυματιστούν 
σοβαρά κατά τη διάρκεια αναμετρήσεων με άλλα αρσενικά (Craighead et al., 1995) (Εικόνα 13). 
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Εικόνα 13 Ενήλικη αρσενική αρκούδα που φέρει ουλές στο ρύγχος και το μέτωπο από διαμάχες με άλλα 
αρσενικά (© Γώδης/Καλλιστώ). 

Το σωματικό μέγεθος, η ηλικία, η εμπειρία, η φυσική κατάσταση και η επιθετικότητα θεωρούνται 
καθοριστικοί παράγοντες της κυριαρχίας ενός αρσενικού πάνω σε ένα άλλο (Craighead et al., 1995; 
Fagen and Fagen, 1996; Zedrosser et al., 2007b). 

Οι καφέ αρκούδες έχουν αργούς αναπαραγωγικούς ρυθμούς. Φτάνουν στη σεξουαλική ωριμότητα 
σχετικά αργά και έχουν παρατεταμένους αναπαραγωγικούς κύκλους (Pasitschniak-Arts, 1993). Τα 
νεογνά γεννιούνται κατά τη διάρκεια του χειμώνα, μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου, μετά από περίοδο 
κύησης περίπου 6 - 8 εβδομάδων (Schwartz et al., 2003a). Η σύντομη φάση ανάπτυξης του ωαρίου μετά 
από τη διάπαυση της εμφύτευσης, είναι πιθανώς ένας μηχανισμός για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας 
και των πρωτεϊνών στο θηλυκό κατά τη διάρκεια της αδρανοποίησης (Ramsay and Dunbrack, 1986; 
Hissa, 1997). Η αναλογία φύλου των νεογνών κατά τη γέννηση είναι συνήθως 50:50. Σε ορισμένους 
πληθυσμούς, ωστόσο, έχουν αναφερθεί αναλογίες φύλου σε νεογέννητα έως 55-59% αρσενικά 
(Craighead et al., 1974) (Knight and Eberhardt, 1985). 

Τα νεογνά είναι πολύ ατροφικά και ζυγίζουν μεταξύ 350 – 500 γρ., ανάλογα με τον αριθμό νεογνών 
στη γέννα και την κατάσταση της μητέρας (Couturier, 1954). Απουσιάζει η πατρική φροντίδα (Dahle and 
Swenson, 2003b). Η γαλουχία διαρκεί 1,5 - 2,5 χρόνια και κορυφώνεται τη θερινή περίοδο στο πρώτο 
έτος ζωής των νεογνών (Craighead et al., 1995; Farley and Robbins, 1995). Ο αριθμός νεογνών / γέννα 
κυμαίνεται συνήθως από 1 - 3 μικρά (Εικόνα 14) και μπορεί να υπάρχει θετική συσχέτιση με τον αριθμό 
ζευγαρώματος των θηλυκών ατόμων (Jakubiec, 1993; Pasitschniak-Arts, 1993; Craighead et al., 1995; 
Schwartz et al., 2003a). 
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Εικόνα 14 Θηλυκή αρκούδα με τα τρία μικρά της κατά την 1η θερινή περίοδο (© Ηλιόπουλος/Καλλιστώ). 

Στην Ελλάδα έχει παρατηρηθεί σε μία σπανιότατη περίπτωση θηλυκό με τέσσερα μικρά από την 
ίδια γέννα (Γρίβας pers. comm). Η παρακολούθηση θηλυκών με μικρά με τη μέθοδο της τηλεμετρίας 
στην Ελλάδα, έδειξε ότι τα μικρά αποχωρίζονται τη μητέρα τους συνήθως μετά από 18 μήνες (Mertzanis 

et al., 2005; Μερτζάνης, 2015). Οι πιθανότητες θανάτου των νεογνών από φυσικά αίτια κατά το πρώτο 
έτος της ζωής τους είναι πολύ μεγάλες (φτάνουν κατά μέσο όρο το 50%). Εάν προστεθεί σε αυτό και 
ένα 25% θνησιμότητας που αποδίδεται σε ανθρωπογενή αίτια, τότε εύκολα συμπεραίνουμε ότι ο 
αριθμός των αρκούδων που ενηλικιώνονται είναι πολύ μικρός και ότι η αύξηση του πληθυσμού δεν 
είναι καθόλου εύκολη (Servheen et al., 1999). 

Η βρεφοκτονία από τα αρσενικά, αλλά και η εγκατάλειψη της φωλιάς από το θηλυκό θεωρούνται 
τα πιο σημαντικά αιτία θνησιμότητας στα νεογνά και αποδίδεται στον τροφικό ανταγωνισμό και κυρίως 
στην αναπαραγωγική στρατηγική των αρσενικών (Swenson et al., 1997; Bellemain et al., 2005b; McLellan, 
2005). Το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας των νεογνών εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγικής περιόδου και περίπου το 80% της συγκεκριμένης θνητότητας προέρχεται από ενήλικα 
αρσενικά (Schwartz et al., 2003a). Η ανάπτυξη των νεογνών είναι ταχύτατη, και αυτό χάρη στην πολύ 
υψηλή θρεπτική αξία του μητρικού γάλακτος (Εικόνα 15). Στη διάρκεια του πρώτου έτους ζωής τους 
το βάρος των νεογνών μπορεί να αυξηθεί έως και 50 φορές! 
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Εικόνα 15 Θηλυκή αρκούδα που θηλάζει (© Riegler/Καλλιστώ). 

Οι αναπαραγωγικές παράμετροι, όπως η μέση ηλικία πρώτης αναπαραγωγής, ο μέσος αριθμός 
νεογνών / γέννα, το μεσοδιάστημα μεταξύ διαδοχικών γεννών, η μέση ηλικία του πρώτου 
απογαλακτισμού (Kovach et al., 2006) και ο ρυθμός αναπαραγωγής, ποικίλλουν μεταξύ των πληθυσμών 
καφέ αρκούδας (Ferguson and McLoughlin, 2000; Nawaz et al., 2008). Οι μικρότερες ηλικίες πρώτης 
αναπαραγωγής που καταγράφηκαν ήταν τα τρία χρόνια, στην Αυστρία (Zedrosser et al., 2004) και στην 
Κροατία (Frkovic et al., 2001). Οι μέσες ηλικίες πρώτης γέννας για τα θηλυκά κυμαίνονται από 5,2 - 10,3 
έτη στην περίπτωση ενός ιδιαίτερα παραγωγικού πληθυσμού αρκούδας στη Σουηδία και σε έναν 
πληθυσμό στο Εθνικό Πάρκο Denali, Αλάσκα, αντίστοιχα (Swenson et al., 2001; Miller et al., 2003; 
Zedrosser et al., 2009). Εν γένει, ένα θηλυκό άτομο είναι ικανό να αναπαραχθεί από την ηλικία των 4 - 5 
ετών, ενώ η συνολική περίοδος της γονιμότητάς του δεν ξεπερνά τα 15 - 20 χρόνια. 

Η χρήση συγκεκριμένων περιοχών ζευγαρώματος (Εικόνα 16) έκτασης 4 – 125 εκταρίων έχει 
περιγραφεί σε έναν μικρό πληθυσμό καφέ αρκούδας στην Ισπανία (Fernandez-Gil et al., 2016). Στην 
Ελλάδα αντίστοιχα δεδομένα υπάρχουν για την περιοχή της Φλώρινας (Vieira et al., 2019): Οι τομείς 
ζευγαρώματος που εντοπίστηκαν στην Ελλάδα υπολογίστηκε ότι είχαν έκταση ~0,4 εκτάρια. Στους 
συγκεκριμένους τομείς ζευγαρώματος ανιχνεύθηκαν χαρακτηριστικές βιοδηλωτικές ενδείξεις, όπως 
σκαψίματα και υπολείμματα τριχώματος σε μεγάλες ποσότητες (Εικόνα 17). 
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Εικόνα 16 Στιγμιότυπο ζευγαρώματος αρκούδας στην Ελλάδα – διακρίνεται το αρσενικό άτομο με το 
πιο σκουρόχρωμο και το θηλυκό άτομο με το πιο ανοιχτόχρωμο τρίχωμα (© Χατζημιχαήλ/Καλλιστώ). 

 

Εικόνα 17 Σημείο ζευγαρώματος αρκούδων: Διακρίνονται μεγάλες ποσότητες από υπολείμματα 
τριχώματος (© Μερτζάνης/Τσακνάκης/Καλλιστώ). 
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3.2.4 Επικοινωνία της καφέ αρκούδας 

Τα περισσότερα θηλαστικά βασίζονται σε ειδικές οσμές που εκπέμπουν, μέσω εξωκρινών αδένων, 
για την ενδοειδική τους επικοινωνία. Δεδομένου ότι τα περισσότερα είδη αρκούδων έχουν μεγάλους 
ζωτικούς χώρους και δεν είναι εδαφικά ζώα, η οσμή κατά τη μετακίνησή τους θα μπορούσε να είναι 
ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός τρόπος επικοινωνίας με τα ομοειδή τους. 

Ιδιαίτερο ρόλο στην επικοινωνία των αρκούδων παίζει η συμπεριφορά σημαδέματος και 
τριψίματος σε φυσικά η τεχνητά υποστρώματα. Η μελέτη της συμπεριφοράς αυτής στην Ελλάδα είναι 
συστηματική (Καραμανλίδης, 2008) και έχει δείξει ότι, εκτός από δέντρα, οι αρκούδες χρησιμοποιούν 
και τους στύλους της ΔΕΗ στη συμπεριφορά σημαδέματος (Karamanlidis et al., 2007). Έχει παρατηρηθεί 
επίσης ότι τα δίκτυα των στύλων της ΔΕΗ χρησιμοποιούνται συχνά από τις αρκούδες στη χώρα μας ως 
διάδρομοι μετακίνησης (Καραμανλίδης, 2008). Η συμπεριφορά σημαδέματος και τριψίματος 
χρησιμοποιείται από τους βιολόγους στην Ελλάδα για τη γενετική παρακολούθηση του είδους 
(Karamanlidis et al., 2010; Καραμανλίδης, 2011) (Εικόνα 18). Ακόμη πιο πρόσφατες μελέτες (Sergiel et 

al., 2017), διερεύνησαν την ύπαρξη εξωκρινών αδένων στα πέλματα των καφέ αρκούδων και τον ρόλο 
τους στη χημική ενδοειδική επικοινωνία. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν εξωκρινείς αδένες, καθώς και 
αποκριτικοί και σμηγματογόνοι αδένες στις διαδακτυλικές, μετακάρπιες και μετατάρσιες περιοχές του 
δέρματος στα πέλματα της αρκούδας. Η οσμητική ουσία του πέλματος περιείχε 26 χημικές ενώσεις, 
συμπεριλαμβανομένου του καρβοξυλικού οξέος, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά χημικά συστατικά 
των εκκρίσεων στα θηλαστικά. Έξι από αυτές τις ενώσεις ανιχνεύθηκαν αποκλειστικά σε αρσενικές 
αρκούδες. Η ίδια μελέτη περιγράφει και ένα συγκεκριμένο βάδισμα σήμανσης που καταγράφεται στο 
πεδίο, και που εκτελείται κυρίως από τα αρσενικά άτομα. Στο βάδισμα αυτό οι αρκούδες περπατούν 
προσεκτικά και στρίβουν τα πόδια τους με πλευρικές πιέσεις στο έδαφος (Εικόνα 19) (Ρίγκλερ et al., 
2008; Sergiel et al., 2017). Οι χημικές ενώσεις των ενήλικων αρκούδων εμφανίστηκαν σεξουαλικά 
διμορφικές, υποδηλώνοντας τη δυνατότητα κωδικοποίησης των πελματικών εκκρίσεων / οσμών 
ανάλογα με το φύλο. Τα δεδομένα πεδίου έδειξαν ότι τα αρσενικά εμφάνιζαν υψηλότερη συχνότητα 
πελματικής σήμανσης, ιδιαίτερα κατά την εποχή του ζευγαρώματος και σε θέσεις που φαίνεται να 
χρησιμοποιούνται επί σειρά ετών και από μια σειρά αρκούδων. Ο τρόπος αυτός ενδοειδικής 
επικοινωνίας αποκαλύπτει έναν σημαντικό δίαυλο μεταφοράς πληροφοριών (Sergiel et al., 2017). 
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Εικόνα 18 Αριστερά: Δίκτυο δειγματοληπτικών σταθμών που στήθηκε στη νοτιοδυτική Βαλκανική 
χερσόνησο για τη γενετική μελέτη της καφέ αρκούδας. Δεξιά: Συμπεριφορά σημαδέματος και 
τριψίματος της καφέ αρκούδας σε στύλο της ΔΕΗ στην Ελλάδα (Karamanlidis et al., 2010). 

 

Εικόνα 19 Σήμανση στο έδαφος από αρσενική αρκούδα με τη χρήση των πελμάτων της (© Καλλιστώ). 
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3.2.5 Πρότυπα κίνησης, δραστηριότητας και χωρικής συμπεριφοράς της καφέ αρκούδας 

Κίνηση – Ζωτικός χώρος 

Η καφέ αρκούδα χρησιμοποιεί κατατμήματα του ενδιαιτήματος της ως ζωτικό χώρο, χωρίς 
αυστηρή εδαφική οριοθέτηση. Ως ζωτικό χώρο (home range) της καφέ αρκούδας χαρακτηρίζουμε την 
περιοχή που χρησιμοποιεί ένα ζώο για τις ανάγκες τροφοληψίας, αναπαραγωγής και ανατροφής των 
μικρών του. Η έκταση του χώρου αυτού εξαρτάται από την ηλικία, το φύλο και την αναπαραγωγική 
κατάσταση ενός ζώου, αλλά και από την έκταση του διαθέσιμου ενδιαιτήματος. Ο ζωτικός χώρος, για 
παράδειγμα, των θηλυκών αρκούδων καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την κατανομή και τη διαθέσιμη 
ποσότητα τροφής, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της αναπαραγωγής και της ανατροφής των μικρών, αλλά 
και από την ανάγκη προστασίας των μικρών από ενήλικα αρσενικά λόγω βρεφοκτονίας. 

Ο ζωτικός χώρος των αρσενικών, αντιθέτως, καθορίζεται όχι μόνο από την επάρκεια τροφής, 
αλλά και από την κατανομή των γόνιμων θηλυκών κατά την αναπαραγωγική περίοδο. Στην Ελλάδα και 
σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες δημοσιευμένες μελέτες με τη μέθοδο της δορυφορικής τηλεμετρίας 
(De Gabriel Hernando et al., 2020) έχουν καταγραφεί ζωτικοί χώροι 50 τετραγωνικών χιλιομέτρων για 
θηλυκές αρκούδες, 200 για ενήλικες αρσενικές και 320 για ανήλικες αρσενικές αρκούδες. Τα δεδομένα 
αυτά συνηγορούν με τα αποτελέσματα προγενέστερων μελετών (Mertzanis et al., 2011). Ο ζωτικός 
χώρος των θηλυκών ατόμων είναι πιο μικρός από τον αντίστοιχο των αρσενικών, μεγαλώνει, όμως, 
μετά από τη γέννηση των μικρών. Οι ζωτικοί χώροι διαφορετικών αρκούδων μπορεί να 
αλληλοεπικαλύπτονται. Μέσα στον ζωτικό της χώρο μια αρκούδα μπορεί να διανύσει καθημερινά 
αποστάσεις πολλών χιλιομέτρων. Το συνολικό μήκος της απόστασης αυτής εξαρτάται πάλι από την 
ηλικία, το φύλο και την αναπαραγωγική κατάσταση ενός ζώου, αλλά και από την περίοδο της ημέρας. 
Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί ημερήσιες μετακινήσεις της τάξης των 25 χλμ. (De Gabriel Hernando et 

al., 2020). 

Σε εποχική κλίμακα, μελέτες στην Ελλάδα έδειξαν ότι οι εκτάσεις των ζωτικών χώρων των 
αρσενικών και θηλυκών αρκούδων διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους (Ψαραλέξη, 2016). Επίσης, σε 
αρκούδες στην Ελλάδα που μελετήθηκαν περισσότερο από ένα έτος φάνηκε ότι διατηρούν τις ίδιες 
περιοχές ζωτικού χώρου («πιστότητα» ζωτικού χώρου) (Εικόνα 20). 
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Εικόνα 20 Εποχική πιστότητα ζωτικού χώρου (τ.χλμ.). Επάνω: ενήλικης αρσενικής αρκούδας, Κάτω: 
ανώριμης αρσενικής αρκούδας (κάτω) (Ψαραλέξη, 2016). 

Ταχύτητα κίνησης των αρκούδων στο ζωτικό τους χώρο 

Η μέγιστη ταχύτητα κίνησης που καταγράφηκε σε αρκούδες στην Ελλάδα ήταν σε ένα ενήλικο 
θηλυκό με 28,1 χλμ./ώρα, ενώ η ελάχιστη καταγράφηκε σε ένα ενήλικο αρσενικό με 1,77 χλμ./ώρα. Δεν 
παρατηρήθηκε κάποια σχέση μεταξύ ηλικίας και ταχύτητας μετακίνησης στα ζώα. Αντίθετα, όσον 
αφορά το φύλο, φαίνεται ότι τα θηλυκά μάλλον διανύουν μικρή ημερήσια μέση απόσταση και έχουν 
μικρή μέση ταχύτητα (Ψαραλέξη, 2016). 

Δραστηριότητα 

Η καφέ αρκούδα μπορεί να είναι δραστήρια τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα 
(Swenson et al., 1999), αλλά σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές της κατανομής της εμφανίζει 
εντονότερη νυχτερινή δραστηριότητα, ως μέσο αποφυγής της ανθρώπινης παρουσίας (Ordiz et al., 
2014). 
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Συνήθως οι αρκούδες στην Ελλάδα είναι πιο δραστήριες το απόγευμα και τη νύχτα, κατά τη 
διάρκεια της άνοιξης και του φθινοπώρου (Εικόνα 21). Οι έντονες μετακινήσεις την άνοιξη και το 
φθινόπωρο οφείλονται στις αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις του είδους. Οι αρκούδες προσπαθούν 
από τη μια να αναπληρώσουν τα ενεργειακά αποθέματα που έχουν καταναλωθεί κατά τη διάρκεια του 
χειμέριου λήθαργου και από την άλλη να δημιουργήσουν αποθέματα λίπους για να ανταπεξέλθουν στις 
δυσκολίες του χειμώνα. Η κάμψη αντίστοιχα της δραστηριότητας της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα που 
παρατηρείται το καλοκαίρι οφείλεται στην προσπάθεια της αρκούδας να εξοικονομήσει ενέργεια σε 
μια περίοδο με υψηλές θερμοκρασίες (De Gabriel Hernando et al., 2020). 

Ανάλογες μελέτες με δεδομένα τηλεμετρίας και συσχετίζοντας την ταχύτητα κίνησης της 
αρκούδας στο ενδιαίτημα και στο ζωτικό της χώρο με τα επίπεδα δραστηριότητας επιβεβαιώνουν τα 
παραπάνω πρότυπα (Ψαραλέξη, 2016). Η κιρκάδια δραστηριότητα είναι εμφανής από τις καταγραφές 
ταχύτητας. Οι αρκούδες παρουσιάζουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο, όπου σε συγκεκριμένες ώρες της 
ημέρας εμφανίζουν ταχύτερη κίνηση από άλλες. Η εντονότερη, ταχύτερη κίνηση (που συνεπάγεται και 
πιο έντονη δραστηριότητα) εντοπίζεται σε δύο φάσεις: 1) το απόγευμα ≈ 17:00 – 20:00 και 2) το βράδυ 
≈ 01:00 – 04:00. Αντίστοιχη μελέτη στην Ελλάδα με την χρήση φωτοπαγίδων με υπέρυθρες, έδειξε ότι 
το 94% των φωτογραφικών συμβάντων (“events”) με άτομα αρκούδας σε δραστηριότητα σημειώθηκαν 
μεταξύ 20:00 μ.μ και 07:00 π.μ με τρεις κορυφώσεις στις 21:00 μ.μ, 00:00 και 05:00 π.μ. Η στατιστική 
ανάλυση της κιρκάδιας δραστηριότητας της αρκούδας επιβεβαίωσε κυρίως νυκτόβια δραστηριότητα. 
Μόνο το 20% του συνόλου των «συμβάντων» (Ν = 268) έλαβαν χώρα μεταξύ 06:00 and 18:00 
(Blankenheim 2018). 
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Εικόνα 21 Πρότυπα δραστηριότητας της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα. A) Πρότυπα δραστηριότητας 
κατά τη διάρκεια του έτους. Β) Πρότυπα δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της ημέρας (De Gabriel 
Hernando et al. 2020). 

Χωρική συμπεριφορά - πρότυπα κίνησης της αρκούδας – συνδεσιμότητα 

Στην μελέτη της Ψαραλέξη (2016) διερευνήθηκε η απόσταση που διανύουν οι αρκούδες ανά «βήμα», 
για να εξακριβωθεί η υπόθεση ότι οι αρκούδες έχουν το ίδιο πρότυπο κίνησης στο χώρο, ανεξαρτήτως 
διάρκειας «βημάτων». Καταγράφηκαν πολλά μικρά βήματα και λιγότερα μεγάλα βήματα (Εικόνα 22). 
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Εικόνα 22 Τμήμα της διαδρομής ενήλικης αρσενικής αρκούδας - Παρουσιάζονται 100 βήματα 
(Ψαραλέξη, 2016). 

Επίσης, τα πρότυπα κίνησης και χρήσης του χώρου από την καφέ αρκούδα στην Ελλάδα 
μελετήθηκαν με τη δημιουργία μοντέλων γραφημάτων που αντιπροσωπεύουν δίκτυα μετακίνησης ως 
αλληλοσυνδεόμενες «νησίδες» ενδιαιτήματος διαφορετικής ποιότητας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
οι λιγότερο κατάλληλες νησίδες βρέθηκαν να παίζουν κρίσιμο ρόλο για τη διευκόλυνση της κίνησης 
της καφέ αρκούδας σε επίπεδο συνδεσιμότητας του τοπίου και υπογραμμίζουν την ανάγκη εκτίμησης 
όλου του φάσματος των περιβαλλοντικών παραμέτρων στο ενδιαίτημα της αρκούδας για τη διατήρηση 
της συνδεσιμότητας και της κίνησης, ειδικά στην περίπτωση μεγάλων και εξαιρετικά κινητικών ειδών 
(όπως η αρκούδα) που δεν αντιλαμβάνονται το τοπίο ως αυστηρά διχοτόμο (Almpanidou et al., 2014). 
Τα παραπάνω ευρήματα θα είναι εξαιρετικά χρήσιμα στην ταυτοποίηση και διατήρηση των συνδετικών 
περιοχών σε κλίμακα χωροκατανομής και εύρους εξάπλωσης της αρκούδας στην Ελλάδα. 

3.2.6 Συμπεριφορά διασποράς (Dispersal behavior) 

Η συμπεριφορά διασποράς της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα μελετήθηκε το 2003 – 2010, το 
διάστημα δηλαδή που ο πληθυσμός τους είδους στην Πίνδο έδειξε έντονα σημάδια ανάκαμψης. Για τη 
μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν οι γενότυποι 312 διαφορετικών ατόμων αρκούδας (98♀ / 214♂) από το 
Εθνικό Μητρώο Αρκούδας (https://www.hellenicbearregister.com/?lang=el). Τα αποτελέσματα της 
μελέτης έδειξαν σε γενικές γραμμές ότι η συμπεριφορά διασποράς της καφέ αρκούδας διαφέρει 
μεταξύ θηλυκών και αρσενικών ατόμων του είδους, με τις θηλυκές να έχουν πιο φιλοπατρική 

https://www.hellenicbearregister.com/?lang=el
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συμπεριφορά και τις αρσενικές αρκούδες να βρίσκονται σε διασπορά πιο συχνά και να μετακινούνται 
πιο μακριά (Εικόνα 23) (Karamanlidis et al., In Review). 

 

Εικόνα 23 Χάρτης που απεικονίζει τις κινήσεις διασποράς θηλυκών (αριστερά, με κόκκινο), αρσενικών 
(μέση, με μπλε) και θηλυκών-αρσενικών (δεξιά, με μωβ) συγγενών ατόμων αρκούδας στην Ελλάδα (2003 
– 2010) (Karamanlidis et al., In Review). 

3.2.7 Παράσιτα και ασθένειες 

Έως τώρα έχουν καταγραφεί στην καφέ αρκούδα οι περισσότερες παθήσεις/ασθένειες που έχουν 
καταγραφεί και σε άλλα, μεγάλα κυρίως, θηλαστικά. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί όμως πως η 
μελέτη των παθήσεων αυτών είναι ιδιαίτερα δύσκολη στους άγριους πληθυσμούς αρκούδας, καθώς τις 
περισσότερες φορές τα ζώα αυτά πεθαίνουν από αιτίες που δεν σχετίζονται με παράσιτα και 
ασθένειες, αλλά από διάφορους εξωγενείς παράγοντες, όπως πυροβολισμούς, τροχαία ατυχήματα 
(Frkovic et al., 1987; Bischof et al., 2008) και δηλητηριάσεις (Reljić et al., 2012) ή ενδογενείς παράγοντες, 
όπως καρκινογενέσεις (Hohšteter et al., 2018). Επιπλέον, οι θάνατοι αρκούδων στη φύση μπορεί να 
οφείλονται σε αυξημένη μόλυνση από βαρέα μέταλλα ή/και εντομοκτόνα και στην αντίστοιχη μειωμένη 
αμυντική ικανότητα του ανοσοποιητικού τους συστήματος (Lazarus et al., 2014; Herceg Romanić et al., 
2015; Lazarus et al., 2018b; Lazarus et al., 2018a). Έως τώρα έχουν καταγραφεί στην καφέ αρκούδα 
πλήθος ιογενών και βακτηριδιακών παθογόνων (Madić et al., 1993; Modrić and Huber, 1993), καθώς 
επίσης και παράσιτων (Huber and Ehrlich, 1981; De Ambrogi et al., 2011; Aghazadeh et al., 2015; Esteruelas 

et al., 2016; Bugmyrin et al., 2017; Papadopoulos et al., 2017) (Εικόνα 24). Έχουν επίσης καταγραφεί 
ζωοανθρωπονόσοι, δηλαδή νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο, όπως η τριχίνωση 
και η λύσσα. Π.χ. στη Ρωσία τα περισσότερα άτομα που είχαν προσβληθεί από τριχίνωση είχαν 
καταναλώσει κρέας αρκούδας (Seryodkin, 2015). 
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Εικόνα 24 Θηλυκό σκουλήκι Dirofilaria spp. που βρέθηκε στην καρδιά αρσενικής αρκούδας 
(Papadopoulos et al., 2017). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται επίσης η σαρκοπτική ψώρα ως πιθανή ασθένεια που μπορεί 
να πλήξει και την οικογένεια των αρκτοειδών, ενώ έχει παρατηρηθεί σε άλλα είδη μεγάλων 
σαρκοφάγων στην Σκανδιναβία (Morner et al., 2005). Σχετικά πρόσφατα καταγράφηκε για πρώτη φορά 
στην Σκανδιναβία και μια ακόμη δερματική πάθηση (είδος αλωπεκίας) στην καφέ αρκούδα που 
προκαλείται από το εκτοπαράσιτο Trichodectes spp. (Fandos Esteruelas et al., 2016) (Εικόνα 25). 

 

Εικόνα 25 Αρκούδα με δερματική πάθηση (ατοπική αλωπεκία) που προκαλείται από το εκτοπαράσιτο 
Trichodectes pinguis pinguis (© Fandos Estreuelas et al. 2016).  
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3.3 Πληθυσμοί και γενετική κατάσταση της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα 

3.3.1 Εκτίμηση του ελάχιστου πληθυσμού σε εθνικό επίπεδο 

Οι γνώσεις μας σχετικά με την πληθυσμιακή κατάσταση της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα είναι 
ακόμα ελλιπείς. Αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ιδιαίτερων μορφολογικών χαρακτηριστικών, 
όπως ραβδώσεις στο τρίχωμα, που θα επέτρεπαν τη (φωτογραφική) ταυτοποίηση διαφορετικών 
ατόμων, στον μοναχικό χαρακτήρα αλλά και στον μεγάλο ζωτικό χώρο του είδους που δυσχεραίνουν 
τον εντοπισμό του. Η εξέλιξη της μοριακής βιολογίας μας έχει δώσει σήμερα τη δυνατότητα, μέσω της 
μεθόδου της γενετικής ταυτοποίησης, να ξεπεράσουμε μερικές από τις μεθοδολογικές δυσκολίες του 
παρελθόντος. Οι συστηματικές προσπάθειες για την εκτίμηση του ελάχιστου μεγέθους του πληθυσμού 
της καφέ αρκούδας στη χώρα μας, έχουν καταγράψει/ταυτοποιήσει 500 διαφορετικά άτομα στην 
οροσειρά της Πίνδου. Με βάση ενός μέρους των στοιχείων αυτών ο ελάχιστος συνολικός πληθυσμός 
του είδους στη χώρα μας υπολογίσθηκε το 2015 σε >450 άτομα (Karamanlidis et al., 2015), που είναι 
σημαντικά μεγαλύτερος από ότι είχε καταγραφεί στις αρχές του αιώνα. 

Οι τέσσερις γενετικοί υπο-πυρήνες που καθορίστηκαν από τη μελέτη των Karamanlidis et al. (2018) 
έχουν αποτελέσει και τις κύριες περιοχές δειγματοληψίας για τη μελέτη της πληθυσμιακής 
ανάκαμψης της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα το 2002 - 2010 (Karamanlidis et al. 2007, 2010; Tsaparis et 

al. 2014). Εξήντα οχτώ (68) άτομα (Βίτσι-Βαρνούντας; πυκνότητα: 54 αρκούδες/1.000 τ.χλμ.), πενήντα 
τρία (53) (Βόρεια Πίνδος; 50 αρκούδες/1.000 τ.χλμ.), πενήντα ένα (51) (Κεντρική Πίνδος; 51 
αρκούδες/1000 τ.χλμ.) και δέκα (10) (Νότια Πίνδος; 10 αρκούδες/1.000 τ.χλμ.) καταγράφηκαν κατά 
μέσο όρο στις τέσσερις περιοχές δειγματοληψίας αντίστοιχα (Εικόνα 26), που αντιστοιχεί σε έναν μέσο 
όρο (182) ατόμων ανά έτος για όλες τις περιοχές δειγματοληψίας συνολικά. 

Με βάση την εκτίμηση αυτή, μια «συντηρητική» εκτίμηση του συνολικού πληθυσμού της Πίνδου 
ανέρχεται σε >400 άτομα (Karamanlidis et al. 2015), και είναι κατά 75% περίπου μεγαλύτερη από την 
προηγούμενη εκτίμηση για το συνολικό μέγεθος του πληθυσμού της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα. Η 
ανάκαμψη αυτή του πληθυσμού της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα συνάδει με την ανάκαμψη άλλων 
πληθυσμών του είδους στην Ευρώπη (Chapron et al. 2014). Οι πυκνότητες των πληθυσμών αρκούδας 
που καταγράφηκαν στις τέσσερις περιοχές δειγματοληψίας στην Ελλάδα είναι οι χαμηλότερες που 
έχουν καταγραφεί στον πληθυσμό των Διναρικών Άλπεων – Πίνδου (Huber et al. 2008; Jerina et al. 2013), 
γεγονός που υποστηρίζει τη θεωρία ότι ο πληθυσμός της καφέ αρκούδας των Διναρικών Άλπεων – 
Πίνδου έχει το επίκεντρό της στον Βορρά και εκτείνεται προς τα Νότια (Kaczensky et al. 2013).  



 

 
www.edozoume.gr 

39 

 

Εικόνα 26 Πυκνότητα ατόμων αρκούδας σε τέσσερις περιοχές δειγματοληψίας στην Πίνδο 
(Karamanlidis et al., 2015). 

3.3.2 Γενετική κατάσταση της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα 

Οι πρώτες προσπάθειες για την κατανόηση της γενετικής κατάστασης της καφέ αρκούδας στην 
Ελλάδα ξεκίνησαν το 2002 (Karamanlidis et al. 2018). Τα αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών 
δείχνουν σαφείς διαφορές στη γενετική υπόσταση των πληθυσμών του είδους στη Ροδόπη και την 
Πίνδο. Οι αρκούδες στη Ροδόπη, οι οποίες ανήκουν στον πληθυσμό της ανατολικής Βαλκανικής (Frosch 
et al. 2014), διαφέρουν γενετικά από τον πληθυσμό της αρκούδας της Πίνδου, ο οποίος ανήκει στον 
πληθυσμό των Δηναρικών Άλπεων - Πίνδου. Αναλύσεις του μιτοχονδριακού και πυρηνικού 
γονιδιώματος έδειξαν επιπλέον διαφορές μεταξύ των πληθυσμών αρκούδας στην Πίνδο, χωρίζοντάς 
τους πρακτικά σε τέσσερις υποπυρήνες: α) τον πυρήνα του Βιτσίου – Βαρνούντα, β) τον πυρήνα της 
Βόρειας Πίνδου, γ-δ) τον πυρήνα Κεντρικής/Νότιας Πίνδου (Εικόνα 27). Ο διαχωρισμός αυτός συνάδει 
με τη θεωρία ότι η απομόνωση πληθυσμών στα όρια της εξάπλωσής τους ευνοεί τη γενετική κατάτμηση 
(Schaal & Leverich 1996).  
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Εικόνα 27 Γενετική δομή της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα. Α) Αποτελέσματα της ανάλυσης STRUCTURE 
σε Ν = 241 αρκούδες από όλη την Ελλάδα. Διακρίνονται τρεις ξεχωριστοί γενετικοί πληθυσμοί. Β) 
Αποτελέσματα της ανάλυσης STRUCTURE σε Ν = 226 αρκούδες από την οροσειρά της Πίνδου. 
Διακρίνονται τρεις ξεχωριστοί γενετικοί πληθυσμοί. RD = Ροδόπη, VV = Βίτσι – Βαρνούντας, PN = 
Βόρεια Πίνδος, PC = Κεντρική Πίνδος, PS = Νότια Πίνδος (Karamanlidis et al., 2018). 

Καθώς αποτελούν μέρος του ευρύτερου πληθυσμού της ανατολικής Βαλκανικής (Frosch et al. 
2014), οι αρκούδες στη Ροδόπη είναι γενετικά εύρωστες, με επίπεδα γενετικής ποικιλότητας όμοια με 
αυτά των μεγάλων πληθυσμών αρκούδας στα Καρπάθια Όρη (Graban et al. 2013). Αντιθέτως, η γενετική 
ποικιλότητα των πληθυσμών της καφέ αρκούδας στη δυτική Ελλάδα είναι η πιο χαμηλή που έχει 
καταγραφεί μέχρι τώρα στον ευρύτερο πληθυσμό της αρκούδας στις Διναρικές Άλπεις - Πίνδο 
(Skrbinšek et al. 2012). Παραμένει όμως πιο υψηλή από τα επίπεδα γενετικής ποικιλότητας που έχουν 
καταγραφεί στον μικρό και απειλούμενο με εξαφάνιση πληθυσμό στα Απέννινα Όρη (Ciucci & Boitani 
2008). Επίσης, στους πληθυσμούς της αρκούδας στην Πίνδο παρατηρείται ασύμμετρη γενετική ροή από 
Νότο προς Βορρά (Εικόνα 28), που συντηρείται κυρίως από τη μετακίνηση αρσενικών ατόμων του 
είδους (Karamanlidis et al. 2018). 

3.3.3 Γενετική κατάσταση της καφέ αρκούδας σε οριακούς τομείς της κατανομής του 
είδους 

Η πληθυσμιακή και γενετική κατάσταση της καφέ αρκούδας μελετήθηκε επίσης επισταμένα την 
περίοδο 2012 - 2019 και στη βιογεωγραφική ενότητα που καλύπτουν οι ορεινοί όγκοι Βαρνούντα – 
Βιτσίου – Ασκίου (Π.Ε Φλώρινας και Καστοριάς) (Tsaparis et al., 2015; Καραΐσκου et al., 2015; Patronidis 

et al., 2018). 

Στην περίπτωση του υποπληθυσμού αρκούδας στην περιοχή της Π.Ε Καστοριάς έχουν 
ταυτοποιηθεί συνολικά 97 μοναδικοί γονότυποι που αντιπροσωπεύουν 97 διαφορετικές αρκούδες 
(ελάχιστος πληθυσμός) (Tsaparis et al., 2015; Καραΐσκου et al., 2015). 
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Στην περίπτωση του υποπληθυσμού αρκούδας της Π.Ε Φλώρινας (πλην της περιοχής του Ε.Π 
Πρεσπών) η γενετική μελέτη έδειξε ότι ο υποπληθυσμός της καφέ αρκούδας στην περιοχή ανέρχεται 
σε τουλάχιστον 56 γενετικά ταυτοποιημένα άτομα. Το δραστικό μέγεθος (Νe) του τοπικού πληθυσμού 
αρκούδας υπολογίστηκε σε 44,4 άτομα (Patronidis et al., 2018). 

- 

Εικόνα 28 Αποτελέσματα της ανάλυσης sPCA σχετικά με τη γενετική δομή και της ανάλυσης 
BAYESASS που αφορά στη γενετική ροή των πληθυσμών της καφέ αρκούδας στην οροσειρά της Πίνδου. 
Το πάχος των βελών (σε συνάρτηση με τους αριθμούς που τους συνοδεύουν) συμβολίζει την ένταση 
της γενετικής ροής. VV = Βίτσι – Βαρνούντας, PN = Βόρεια Πίνδος, PC = Κεντρική Πίνδος, PS = Νότια 
Πίνδος. Α) Άξονας Α της ανάλυσης sPCA, Β) Άξονας Β της ανάλυσης sPCA (Karamanlidis et al. 2018).  
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3.4 Οικολογικές παράμετροι της καφέ αρκούδας 

3.4.1 Ενδιαίτημα 

Κύρια Χαρακτηριστικά 

Η ευρεία κατανομή της καφέ αρκούδας στον κόσμο είναι απόρροια της ικανότητας της να 
επιβιώνει σε πολλά, διαφορετικά οικοσυστήματα. Στην Αλάσκα και τη Ρωσία η καφέ αρκούδα απαντά 
στις άγονες και γυμνές εκτάσεις του Αρκτικού Κύκλου, ενώ στις Η.Π.Α. και τον Καναδά το είδος ζει στα 
πυκνά δάση βροχής στις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού. Σε όλες αυτές τις περιοχές η ανθρώπινη 
παρουσία είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Αντιθέτως, στην Ευρώπη, και κυρίως στις νότιες περιοχές της 
κατανομής της, η καφέ αρκούδα μοιράζεται τον βιότοπό της με τον άνθρωπο. Στις βορειότερες 
περιοχές εξάπλωσης της καφέ αρκούδας στην Ευρασία, π.χ. στο Κιργιστάν, Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν, 
Καζακστάν, Κίνα και στην Ιαπωνία, καθώς επίσης και σε μερικές περιοχές της Ινδίας, του Νεπάλ, της 
Μογγολίας και της Τουρκίας, η καφέ αρκούδα ζει κυρίως σε εύκρατα δάση κωνοφόρων (Olson et al., 
2000). Περιστασιακά το είδος απαντά και σε εύκρατα δάση που βρίσκονται σε παραθαλάσσιες περιοχές 
στα βόρεια μέρη της Μαύρης (Vaisfeld and Chestin, 1993) και της Κασπίας Θάλασσας (Gutleb et al., 2002). 
Στις περιοχές του Αρκτικού Κύκλου (π.χ. σε περιοχές της Σκανδιναβίας και τις βόρειας Ρωσίας) η 
τάϊγκα και τα κωνοφόρα δάση του Αρκτικού Κύκλου είναι ο χαρακτηριστικός βιότοπος της καφέ 
αρκούδας (Olson et al., 2000; Elfström et al., 2008). Τέλος, στην έρημο Γκόμπι της Μογγολίας υπάρχει 
ένα υποείδος της καφέ αρκούδας που έχει μάθει να επιβιώνει στις αφιλόξενες συνθήκες της ερήμου. 

Ο ιδανικός βιότοπος της καφέ αρκούδας περιλαμβάνει περιοχές στις οποίες οι τροφικές πηγές 
είναι σε αφθονία και περιοχές οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα ξεκούρασης, ανατροφής των μικρών 
και φωλεοποίησης για τον χειμέριο λήθαργο (Nawaz et al., 2014). Οι καφέ αρκούδες ζουν συχνά σε 
εκτεταμένες, αδιατάρακτες δασικές εκτάσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα 
δέντρων και βιοκλιματικών ζωνών (Zedrosser et al., 2001). Το είδος μπορεί να επιβιώσει όμως και σε 
ανοιχτές εκτάσεις, όπως οι ανοιχτές στέπες ή αγροτικές εκτάσεις με οπωρώνες όπου καλλιεργούνται 
και σιτηρά, καλαμπόκι, δημητριακά (Skuban et al., 2017). Το γεγονός αυτό φέρνει την αρκούδα συχνά σε 
αντιπαράθεση με τον άνθρωπο εξαιτίας των εκτεταμένων ζημιών που μπορεί να προκαλέσει στο 
φυτικό κεφάλαιο (Karamanlidis et al., 2011; Skuban et al., 2017). Οι περισσότερες καφέ αρκούδες στα 
νοτιότερα πλάτη της εξάπλωσής τους ζουν σε περιοχές με πλατύφυλλα, κωνοφόρα ή μεικτά δάση με 
εύκρατο κλίμα που χαρακτηρίζονται από εναλλαγές μεταξύ ζεστών και ψυχρών εποχών (Zedrosser et 

al., 2001). Τα κυρίαρχα είδη δέντρων στις περιοχές αυτές είναι η ερυθρελάτη, η μαύρη πεύκη, η οξιά 
(Fagus spp.) και η δρυς (Quercus spp.), τα οποία και αποτελούν εποχικά και σημαντική πηγή τροφής για 
την καφέ αρκούδα (European Environment Agency, 2006). Οι αρκούδες σε Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, 
Τουρκία, Βουλγαρία, Ιράκ και Συρία ζουν σε περιοχές με μεσογειακή βλάστηση, στις οποίες 
αναμιγνύονται και χορτολιβαδικές εκτάσεις και περιοχές με θαμνώδη βλάστηση (Εικόνα 29). Οι 
αρκούδες που ζουν στα νοτιότερα πλάτη της εξάπλωσής τους έχουν προσαρμοστεί στη ζωή σε 
περιοχές με έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα και υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι (Malcom et al., 
2002; De Gabriel Hernando et al., 2020, In review).  



 

 
www.edozoume.gr 

43 

Στην Ελλάδα η καφέ αρκούδα ζει κυρίως σε περιοχές με έντονη δασοκάλυψη, σε δάση φυλλοβόλων 
(δρυς, οξιά κ.λπ.) και κωνοφόρων (μαυρόπευκο, έλατο, ερυθρελάτη, ρόμπολο κ.λπ) δέντρων της 
ορεινής και ημιορεινής ζώνης (500 – 1800 μέτρα υψόμετρο), αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερη 
δασοκάλυψη και θαμνώδη βλάστηση (Hernando et al. In review). Η χρήση των διαφορετικών περιοχών 
εξαρτάται, εν μέρει, μόνο από την έκτασή τους. Ο κύριος παράγοντας επιρροής είναι η βιολογική αξία 
μιας περιοχής σε συνάρτηση με τις ετήσιες βιολογικές ανάγκες του είδους, αλλά και η ένταση της 
ανθρώπινης παρουσίας/δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή. 

 

Εικόνα 29 Χαρακτηριστικός βιότοπος της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα, όπου χορτολιβαδικές και 
καλλιεργημένες εκτάσεις αναμιγνύονται με μικτά δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων (© 
Καραμανλίδης). 

 Η συνολική δομή του ενδιαιτήματος της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα με δεδομένα της βάσης 
Corine (2006) αποτυπώνεται στον Χάρτη 1, ενώ η σύνθεση του δασικού ενδιαιτήματος της αρκούδας 
στον αρχικό πυρήνα κατανομής του είδους στην Ελλάδα αποτυπώνεται στον Χάρτη 1 του 
Παραρτήματος ΙΙ. 
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Χάρτης 1 Χάρτης δομής του ενδιαιτήματος της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα.  
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 Η ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο ενδιαίτημα της καφέ 
αρκούδας μέσω της αλλοίωσης, απώλειας και κατάτμησης του διαθέσιμου βιοτόπου, που συνδέεται 
κυρίως με αγροκτηνοτροφικές ή/και υλοτομικές δραστηριότητες, την αστικοποίηση περιοχών της 
υπαίθρου αλλά και την κατασκευή και λειτουργία έργων παραγωγής ενέργειας και υποδομών 
μεταφορών. Σε πολλές περιοχές της Ευρώπης το φυσικό ενδιαίτημα της αρκούδας και οι αδιατάρακτες 
περιοχές γενικότερα μειώνονται εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας. Επιπλέον, η καφέ αρκούδα 
έχει να αντιμετωπίσει και τις επιπτώσεις της αύξησης της ανθρώπινης παρουσίας, λόγω της αύξησης 
των δραστηριοτήτων αναψυχής στην ύπαιθρο, αλλά και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, 
κυρίως σε περιοχές στον Νότο (Penteriani et al., 2019; De Gabriel Hernando et al., 2020) και σε περιοχές 
με χαμηλότερα υψόμετρα (Albrecht et al., 2017). Η σύνθεση, ποικιλότητα και μωσαϊκότητα του δασικού 
ενδιαιτήματος της αρκούδας στην Ελλάδα αποτυπώνονται χαρτογραφικά και σε πίνακα στο Παράστημα 
IΙ (Γκατζογιάννης and Γουδέλης, 1996). 

Επιλογή – χρήση ενδιαιτήματος 

Στην Ελλάδα και σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες μελέτες η χρήση (habitat use) και η επιλογή του 
πλέον κατάλληλου ενδιαιτήματος (habitat selection) εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (De Gabriel 
Hernando et al., In review), και διαφέρει ανάλογα με το φύλο και την ηλικία του ζώου, καθώς επίσης 
ανάλογα και με τη χρονική στιγμή μέσα στο έτος και την ημέρα. Σε γενικές γραμμές οι ενήλικες θηλυκές 
αρκούδες χρησιμοποιούν περισσότερο από τις αρσενικές αρκούδες περιοχές κοντά σε κατοικημένες 
περιοχές, περιοχές σε χαμηλό υψόμετρο και περιοχές κοντά στο πρωτεύον και δευτερεύον οδικό 
δίκτυο. Αντιθέτως, οι ενήλικες αρσενικές αρκούδες χρησιμοποιούν περισσότερο από τις ενήλικες 
θηλυκές αρκούδες και τις ανήλικες αρσενικές αρκούδες περιοχές σε μεγάλο υψόμετρο, περιοχές 
κοντά σε δάση και περιοχές με θαμνώδη βλάστηση. Τέλος, τα πρότυπα χρήσης ενδιαιτήματος των 
ανήλικων αρσενικών αρκούδων είναι ενδιάμεσα σε αυτά των ενήλικων αρσενικών και θηλυκών 
αρκούδων, με εξαίρεση τις εντατικές καλλιέργειες που χρησιμοποιούν περισσότερο από όλους (Εικόνα 
30) (De Gabriel Hernando et al., In review). 

Όλες οι αρκούδες στην Ελλάδα χρησιμοποιούν περιοχές με φυσική βλάστηση και λίγες 
ανθρωπογενείς παρεμβάσεις (π.χ. περιοχές με έντονη δασοκάλυψη, περιοχές με θαμνώδη βλάστηση, 
περιοχές σε μεγάλο υψόμετρο) κατά τη διάρκεια της ημέρας και περιοχές με έντονες ανθρωπογενείς 
παρεμβάσεις (π.χ. εντατικές καλλιέργειες, οικισμοί, πρωτεύον και δευτερεύον οδικό δίκτυο) κατά τη 
διάρκεια της νύχτας (Εικόνα 31) (De Gabriel Hernando et al., In review). 

 Σε σχέση με την επιλογή του πλέον κατάλληλου ενδιαιτήματος (habitat selection) οι αρκούδες 
στην Ελλάδα προτιμούν περιοχές με χαμηλή ανθρωπογενή παρέμβαση (π.χ. περιοχές με έντονο 
ανάγλυφο), ενώ αποφεύγουν περιοχές με έντονες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, όπως τις εντατικές 
καλλιέργειες και τους μη-ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Σε γενικές γραμμές οι ενήλικες θηλυκές 
αρκούδες προτιμούν περιοχές σε μεγάλα υψόμετρα, κοντά σε οικισμούς και το πρωτεύον οδικό δίκτυο, 
ενώ αποφεύγουν τις περιοχές με έντονη δασοκάλυψη. Οι ενήλικες αρσενικές αρκούδες προτιμούν τις 
περιοχές με έντονη δασοκάλυψη και θαμνώδη βλάστηση, ενώ αποφεύγουν τις περιοχές με μεγάλο 
υψόμετρο και τις περιοχές κοντά στο πρωτεύον οδικό δίκτυο (Εικόνα 32) (De Gabriel Hernando et al., In 
review). 
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Εικόνα 30 Ανάλυση της χρήσης διαφόρων περιβαλλοντικών μεταβλητών του ενδιαιτήματος (habitat 

use) για ενήλικες θηλυκές (μαύρη γραμμή), ενήλικες αρσενικές (διακεκομμένη μαύρη γραμμή) και 
ανήλικες αρσενικές αρκούδες (γκρίζα γραμμή) στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του έτους [Περίοδος 
ξυπνήματος μετά τον χειμέριο ύπνο (EM), περίοδος ζευγαρώματος (MA), περίοδος μετά το ζευγάρωμα 
(PM), έναρξη της υπερφαγίας (eHY), ύστερη υπερφαγία (lHY)] (De Gabriel Hernando et al. In review). 
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Εικόνα 31 Ανάλυση της χρήσης διαφόρων περιβαλλοντικών μεταβλητών του ενδιαιτήματος (habitat 

use) για ενήλικες θηλυκές (μαύρη γραμμή), ενήλικες αρσενικές (διακεκομμένη μαύρη γραμμή) και 
ανήλικες αρσενικές αρκούδες (γκρίζα γραμμή) στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας (De Gabriel 
Hernando et al. In review). 
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Εικόνα 32 Ανάλυση της επιλογής διαφόρων τύπων ενδιαιτήματος (habitat selection) για ενήλικες 
θηλυκές (μαύρο), ενήλικες αρσενικές (άσπρο) και ανήλικες αρσενικές αρκούδες (γκρίζο) στην Ελλάδα. 
Τα τετράγωνα αντιπροσωπεύουν τη συμπεριφορά ενός ζώου όταν βρίσκεται σε στάση, ενώ τα τρίγωνα 
αντιπροσωπεύουν συμπεριφορά εν κινήσει. Οι αρνητικές τιμές σχετίζονται με τύπους ενδιαιτήματος 
οι οποίοι αποφεύγονται (De Gabriel Hernando et al. In review). 

Προγενέστερες μελέτες με τη χρήση της τηλεμετρίας προσέγγισαν επίσης το ζήτημα της χρήσης 
και επιλογής του ενδιαιτήματος της καφέ αρκούδας στη Β. Πίνδο (Kanellopoulos et al., 2006; Mertzanis 
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et al., 2008). Και στις δύο περιπτώσεις οι αρκούδες έδειξαν σαφή προτίμηση για τα μικτά αγροδασικά 
συστήματα, καθώς και για μικρής κλίμακας καλλιεργούμενες εκτάσεις, ιδίως στο τέλος του 
καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπώρου, καθώς και για δάση με μικτά πλατύφυλλα είδη με τροφική 
σημασία: καστανιές (Castanea sativa), φουντουκιές (Corylus avellana). Αξιοσημείωτη είναι επίσης η 
χρήση δασικών διαπλάσεων φυλλοβόλων με διάκενα με οπωροφόρα ή μικρές καλλιέργειες σε 
οικότονους. 

3.4.2 Ανταγωνισμός με άλλα είδη 

Πρόσφατες συγκριτικές μελέτες σε Ευρώπη και Η.Π.Α έδειξαν μια μορφή τροφικού ανταγωνισμού 
μεταξύ καφέ αρκούδας και λύκου (Tallian et al., 2017). Τα αποτελέσματα των μελετών έδειξαν ότι 
αγέλες λύκων συμπατρικές με καφέ αρκούδες σκοτώνουν λιγότερο συχνά οπληφόρα από ότι 
αλλοπατρικές αγέλες, τόσο την άνοιξη όσο και το καλοκαίρι. Ομοίως, η παρουσία αρκούδων σε 
οπληφόρα που θανατώθηκαν από λύκους, συσχετίστηκε με λύκους που σκότωναν λιγότερο συχνά 
οπληφόρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο Εθνικό Πάρκο του Yellowstone στις ΗΠΑ. Από τη 
συνέπεια στα αποτελέσματα μεταξύ των δύο οικοσυστημάτων προκύπτει ότι η παρουσία της καφέ 
αρκούδας μειώνει πραγματικά τον ρυθμό θανάτωσης οπληφόρων από λύκους. Ακόμη πιο πρόσφατη 
μελέτη (Milleret et al., 2018) που διερεύνησε την αλληλεπίδραση συμπατρικών υπο-πληθυσμών καφέ 
αρκούδας και λύκου στη Σουηδία, έδειξε ότι ο διαχωρισμός στη χρήση του ενδιαιτήματος μεταξύ 
αρκούδων και λύκων ήταν μεγαλύτερος από τον τυχαία αναμενόμενο. Οι λύκοι τείνουν να επιλέγουν 
περισσότερο ενδιαιτήματα με παρουσία άλκης, νεαρά δάση και απότομη τοπογραφία περισσότερο από 
τις αρκούδες, οι οποίες πιθανώς στην επιλογή διαφορετικού ενδιαιτήματος αντικατοπτρίζουν τις 
διαφορετικές τροφικές απαιτήσεις ενός παμφάγου σε σύγκριση με ένα αποκλειστικό σαρκοφάγο 
(λύκος). Ωστόσο, και τα δύο είδη αποφεύγουν γενικά τον άνθρωπο (που είναι ο βασικός ανταγωνιστής 
και των δύο ειδών) κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η αποκρυπτογράφηση των μηχανισμών που μπορούν 
να εξηγήσουν τις ειδικές αλληλεπιδράσεις σε διαφορετικές χωρικές κλίμακες είναι απαραίτητη για 
την κατανόηση της συνύπαρξης σαρκοφάγων θηρευτών σε τοπία που κυριαρχούνται από την ανθρώπινη 
παρουσία αλλά και πώς η συνύπαρξη μπορεί να επηρεάσει τα χαμηλότερα τροφικά επίπεδα. Σχετικά με 
τα κρούσματα επιθέσεων αρκούδας σε ανθρώπους: η συστηματική καταγραφή τους για την περίοδο 
2000-2015 στην Ελλάδα, έδειξε έναν μ.ο. 1,25 κρούσματα ετησίως. Διεθνής έρευνα και σχετική 
επιστημονική δημοσίευση (Bombieri et al. 2019) έδειξε ότι η συχνότητα των κρουσμάτων δεν είναι 
πάντα ευθέως ανάλογη του πληθυσμιακού μεγέθους αλλά εξαρτάται και από (α) την πυκνοκατοίκηση 
μιας περιοχής και (β) τις εκάστοτε συνθήκες και συγκείμενο. Η παραπάνω μελέτη έδειξε ότι στο 47% 
των περιπτώσεων οι επιθέσεις συνδέονται με θηλυκό άτομο με μικρά ενώ στο 17% των περιπτώσεων 
οι επιθέσεις συνδέονται με την παρουσία σκύλων. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ο αριθμός επιθέσεων 
δείχνει να διατηρείται σχετικά σταθερός από το 2007 και ένθεν. 
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3.5 Χάρτες εξάπλωσης και εύρους εξάπλωσης 

3.5.1 Η γεωγραφική εξάπλωση της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα 

Την περίοδο των ιστορικών χρόνων και μέχρι τον 16ο αιώνα η καφέ αρκούδα ήταν ευρέως 
διαδεδομένη στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Από τον 18ο αιώνα και μετά παρατηρείται 
μια δραστική μείωση του είδους στην Ελλάδα, κυρίως εξαιτίας της θήρευσης και της αλλαγής του 
βιότοπού της (βλ. Mertzanis 1992, 1999 και τη βιβλιογραφία που περιλαμβάνεται εκεί). Η εξάπλωση 
της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα ήταν πολύ λίγο γνωστή μέχρι το 1988, όταν ξεκίνησε το πρώτο 
πρόγραμμα καταγραφής και λήψης άμεσων μέτρων προστασίας του είδους (πρόγραμμα ACNAT) από το 
Υπουργείο Γεωργίας. Η συστηματική, όμως, καταγραφή του είδους σε εθνική κλίμακα ξεκίνησε το 1994 
στο πλαίσιο προγράμματος για τη διαχείριση και προστασία των πληθυσμών και βιοτόπων της καφέ 
αρκούδας στην Ελλάδα, το οποίο κατέληξε μεταξύ άλλων και στη διαμόρφωση του πρώτου Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για την προστασία του είδους (1996). Μετά από 30 σχεδόν χρόνια συνεχούς 
επιστημονικής δράσης και παρακολούθησης της καφέ αρκούδας και παρά το γεγονός ότι πτυχές της 
βιολογίας και οικολογίας του είδους στην ελληνική πραγματικότητα παραμένουν ακόμα άγνωστες, οι 
γνώσεις μας σχετικά με την κατανομή του είδους στην Ελλάδα θεωρούνται ικανοποιητικές. 

Στην Ελλάδα η καφέ αρκούδα ζει σε δύο ανεξάρτητους πληθυσμούς, οι οποίοι όμως δεν 
επικοινωνούν γεωγραφικά μεταξύ τους. Ο μεγαλύτερος πληθυσμός ζει στην ευρύτερη περιοχή της 
οροσειράς της Πίνδου και αποτελεί μέρος του πληθυσμού των Άλπεων, της Δηναρικής οροσειράς και 
της οροσειράς της Πίνδου (Kaczensky et al. 2013), που εκτείνεται σε εννιά χώρες της δυτικής 
Βαλκανικής Χερσονήσου. Ο πληθυσμός αυτός εκτείνεται χονδρικά από το όρος Βαρνούντα στον νομό 
Φλώρινας στα βόρεια της χώρας, μέχρι τα ορεινά της λίμνης Πλαστήρα, στον νομό Καρδίτσας στα νότια, 
και από τα όρη Γκαμήλα και Φλάμπουρο του νομού Ιωαννίνων στα δυτικά, μέχρι το όρος Άσκιο στα 
ανατολικά. Ο δεύτερος, μικρότερος πληθυσμός ζει στην ευρύτερη περιοχή της οροσειράς της Ροδόπης 
και αποτελεί μέρος του πληθυσμού της οροσειράς Ρίλα στη Βουλγαρία και της οροσειράς της Ροδόπης. 
Η κατανομή του πληθυσμού αυτού περιλαμβάνει μέρος των νομών Σερρών και Δράμας (βόρειο τμήμα 
του όρους Φαλακρού, δασικά συμπλέγματα Ελατιάς και Φρακτού) και το βόρειο τμήμα του νομού 
Ξάνθης. 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν σταθερές ενδείξεις για παρουσία αρκούδας σε περιοχές στις 
οποίες το είδος δεν είχε καταγραφεί τα προηγούμενα εβδομήντα χρόνια τουλάχιστον, όπως στον 
ορεινό άξονα Βόρα – Ολύμπου, στο Βέρμιο, στη Στερεά Ελλάδα μέχρι και την ορεινή Ναυπακτία 
(Mertzanis et al., 2009b). Η διεύρυνση της γεωγραφικής κατανομής ενός μεγάλου θηλαστικού, όπως η 
αρκούδα, είναι ένα απολύτως φυσιολογικό γεγονός και μπορεί να βρίσκει την εξήγησή της, μεταξύ 
άλλων, στην τοπική ανάκαμψη ενός πληθυσμού ή στις αυξημένες χωρικές απαιτήσεις κυρίως ανήλικων 
ατόμων που βρίσκονται στο στάδιο του εντοπισμού, οριοθέτησης και εξερεύνησης του ζωτικού τους 
χώρου. Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις η εξάπλωση της καφέ αρκούδας στη Ελλάδα από το 2000 
και μετά έχει περίπου διπλασιαστεί (Bonnet Lebrun et al., 2019). 
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3.5.2 Ανάκαμψη της εξάπλωσης 

Μια σύγκριση μεταξύ των δεδομένων παρουσίας που συλλέχθηκαν το 2004 – 2016 και της 
κατανομής της αρκούδας στο παρελθόν (Mertzanis et al. 2009) δείχνει ότι τα τελευταία ~15 χρόνια το 
εύρος της εξάπλωσης της καφέ αρκούδας στην Πίνδο έχει αυξηθεί περίπου 100% (Bonnet Lebrun et al., 
2019). Το γεγονός αυτό συνάδει με σποραδικές παρατηρήσεις ατόμων που παρατηρήθηκαν αυτό το 
διάστημα εκτός του εύρους κατανομής τους (Mertzanis et al. 2005; Karamanlidis, Krambokoukis & 
Kantiros 2008). Σε αντίθεση με το παρελθόν η σημερινή εξάπλωση της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα 
περιλαμβάνει και περιοχές που έχουν επαναποικιστεί και χαρακτηρίζεται από : α) περιοχές με χαμηλά 
υψόμετρα (< 415 μ), β) μεγαλύτερη πυκνότητα σε πρωτεύον (έως 175% περισσότερο) και δευτερεύον 
οδικό δίκτυο (100% περισσότερο), καθώς επίσης και μεγαλύτερη πυκνότητα αγροκτηνοτροφικών 
εκτάσεων (22% περισσότερο), και γ) χαμηλότερη κάλυψη σε ώριμα δάση (25% λιγότερο), γεγονός που 
αποτελεί μια γενικότερη ένδειξη της χρήσης βιοτόπου που συνδέεται άμεσα με την παρουσία του 
ανθρώπου. Η ικανότητα της καφέ αρκούδας να επαναποικίζει περιοχές στην Ελλάδα που συνδέονται 
άμεσα με την παρουσία του ανθρώπου οφείλεται πρωτίστως στην προσαρμοστικότητα του είδους 
(Ordiz et al. 2014), αλλά επίσης και στη μείωση των γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, που έχει 
ως αποτέλεσμα τη σταδιακή βελτίωση της καταλληλότητας της ελληνική υπαίθρου ως ενδιαίτημα για 
την καφέ αρκούδα (Poyatos et al., 2003; Mertzanis et al., 2009a). Εκτενείς αναλύσεις της 
καταλληλότητας του ενδιαιτήματος (Mertzanis et al. 2008, 2011) δείχνουν ότι μόλις ένα μικρό ποσοστό 
του κατάλληλου ενδιαιτήματος για την αρκούδα στην Πίνδο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε καθεστώς 
προστασίας μέσα στα πλαίσια του Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών και ότι από αυτό, μόλις το 33% 
των περιοχών Natura 2000 εφαρμόζουν ειδικές δράσεις διαχείρισης για την προστασία του είδους 
(Bonnet Lebrun et al., 2019). 

3.5.3 Χάρτης εύρους κατανομής και εξάπλωσης σε εθνικό επίπεδο 

Η χωροκατανομή (Distribution) της καφέ αρκούδας, σύμφωνα με τη ΒΔ της 4ης Εθνικής Αναφοράς 
για το Άρθρο 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ανέρχεται σε 24.105 τετ. χλμ. (Χάρτης 2), ενώ το εύρος (Range) 
της κατανομής ανέρχεται σε 37.603 τετ. χλμ. (Χάρτης 3). 
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Χάρτης 2 Χωροκατανομή της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη ΒΔ της 4ης Εθνικής 
Αναφοράς για το Άρθρο 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και πρωτογενή δεδομένα της περιόδου 2015 - 2020. 
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Χάρτης 3 Εύρος και μεταβολές του εύρους εξάπλωσης της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα σύμφωνα με 
τη ΒΔ της 4ης Εθνικής Αναφοράς για το Άρθρο 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟ και πρωτογενή δεδομένα της 
περιόδου 2015 - 2020. 
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3.6 Κατάσταση Διατήρησης στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με την 4η Εθνική Αναφορά στο πλαίσιο του Άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την 
περίοδο 2013-20181, η Κατάσταση Διατήρησης της καφέ αρκούδας (Ursus arctos) (Κωδικός είδους: 
1354) αξιολογήθηκε ως «Μη ευνοϊκή» (Unfavourable – Inadequate, U1) και η συνολική τάση της 
Κατάστασης Διατήρησης ως «Βελτιούμενη» (Improving, +) (Πίνακας 1). Το συνολικό μέγεθος του 
πληθυσμού σε εθνικό επίπεδο εκτιμήθηκε στα 400 - 500 άτομα (εκ των οποίων τα 200 - 300 βρίσκονται 
εντός Ειδικών Ζωνών Διατήρησης - ΕΖΔ) με αυξανόμενη τάση. Η αξιολόγηση του πληθυσμιακού 
μεγέθους θεωρείται μέτρια, καθώς βασίστηκε στη γνώμη των ειδικών με περιορισμένα διαθέσιμα 
δεδομένα πεδίου. 

Αναφορικά με την κατάσταση του ενδιαιτήματος, δεν παρέχονται πληροφορίες στην 4η Εθνική 
Αναφορά, ενώ η τάση της κατάστασης του ενδιαιτήματος αναφέρεται ως «Αυξανόμενη» [I – Increasing 

(+)]. H επιφάνεια του κατάλληλου ενδιαιτήματος εκτιμήθηκε στα 16.825 τετ. χλμ., ενώ η επιφάνεια του 
διαθέσιμου ενδιαιτήματος εκτιμήθηκε στα 17.850 τετ. χλμ. 

Πίνακας 1 Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης της καφέ αρκούδας και των επιμέρους 
παραμέτρων της σύμφωνα με την 4η Εθνική Αναφορά για το Άρθρο 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Εύρος εξάπλωσης FV 

Πληθυσμός U1 

Ενδιαίτημα του είδους U1 

Μελλοντικές προοπτικές FV 

Κατάσταση Διατήρησης U1 

Τάση Κατάστασης Διατήρησης Ι (+) 

 

Η παρουσία της καφέ αρκούδας στις ΕΖΔ του δικτύου Natura 2000 καταγράφεται στα 
Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων (ΤΕΔ/SDF) 46 περιοχών2. O Βαθμός Διατήρησης του είδους στις 
περιοχές αυτές διαφοροποιείται ανά περίπτωση (βλ. Παράρτημα - Πίνακας 1). 

 
1 Βλ. http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=gr/eu/art17/envxrm90g/GR_species_reports-

20190731-130104.xml&conv=593&source=remote 
2 Σύμφωνα με την επικαιροποίηση της αντίστοιχης βάσης δεδομένων στις 15/12/2019. 

http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=gr/eu/art17/envxrm90g/GR_species_reports-20190731-130104.xml&conv=593&source=remote
http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=gr/eu/art17/envxrm90g/GR_species_reports-20190731-130104.xml&conv=593&source=remote
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Από τις 46 αναφερόμενες περιοχές στον παραπάνω πίνακα, 36 βρίσκονται εντός του εύρους 
εξάπλωσης της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα. Οι δέκα περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στο εύρος 
εξάπλωσης της καφέ αρκούδας είναι οι ακόλουθες: 

1. GR1150005, KORYFES OROUS PANGAIO – PIGAIA NERA KEFALARIOU FILIPPON- SPILAIO 
ARKOUDOSPILIA 

2. GR1210002, STENA ALIAKMONA 
3. GR1220002, DELTA AXIOU - LOUDIA - ALIAKMONA – EVRYTERI PERIOCHI – AXIOUPOLI 
4. GR1240004, LIMNI AGRA 
5. GR1420001, KATO OLYMPOS – KALLIPEFKI 
6. GR2120004, STENA KALAMA 
7. GR2440002, KOILADA KAI EKVOLES SPERCHEIOU – MALIAKOS KOLPOS – MESOCHORI 

SPERCHEIOU 
8. GR2440003, FARANGI GORGOPOTAMOU 
9. GR2440004, ETHNIKOS DRYMOS OITIS 
10. GR2440006, OROS KALLIDROMO 

Η μελέτη των Bonnet Lebrun et al. (2019) σχετικά με την εξάπλωση της καφέ αρκούδας στην 
Ελλάδα, η οποία βασίστηκε σε 632 παρατηρήσεις αρκούδας (2004 – 2016) έδειξε ότι η εξάπλωση και 
το εύρος κατανομής του είδους έχει αλλάξει αισθητά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα πολλές 
περιοχές Natura 2000 στις οποίες καταγράφεται έντονη παρουσία αρκούδας να βρίσκονται εκτός της 
εξάπλωσης ή/και του εύρους κατανομής του είδους, έτσι όπως αυτές αναφέρονται στην 4η Εθνική 
Αναφορά στο πλαίσιο του Άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Εικόνα 33). Με βάση τα παραπάνω 
θεωρούμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη επικαιροποίησης των χαρτών εξάπλωσης και εύρους 
κατανομής της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα (βλ. παραπάνω), καθώς επίσης και των SDFs των περιοχών 
Natura. 
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Εικόνα 33 Χάρτης της Ελλάδας που απεικονίζει τις παρατηρήσεις αρκούδων του Εθνικού Μητρώου 
Αρκούδας (2006 – 2014) (μπλε), την εκτιμώμενη καταλληλότητα του ενδιαιτήματος (διαβαθμίσεις του 
κόκκινου) και την κάλυψη της χώρας από το δίκτυο Natura 2000 (N2K). Με πράσινο παρουσιάζονται οι 
περιοχές στων οποίων τα SDFs αναφέρεται η καφέ αρκούδα, με γκρίζο οι περιοχές στις οποίες η καφέ 
αρκούδα δεν αναφέρεται (Bonnet Lebrun et al. 20193).  

 
3 H μελέτη πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας δεδομένα πριν από την τελευταία επικαιροποίηση της βάσης 
δεδομένων των περιοχών Natura 2000, τον Δεκέμβριο του 2019. 
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4. Πιέσεις - Απειλές 
 

Σύμφωνα με το έντυπο της 4ης Εξαετούς Αναφοράς με βάση το Άρθρο 17 της Οδηγίας 92/43 
υπάρχουν καταγεγραμμένες δύο διακριτές Πιέσεις/Απειλές με υψηλή ένταση για την καφέ αρκούδα 
στην Ελλάδα: 

• B09 Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων 

• G10 Παράνομο κυνήγι/θανάτωση 

Επίσης, υπάρχουν και έντεκα διακριτές Πιέσεις/Απειλές με μέτρια ένταση για την καφέ αρκούδα 
στην Ελλάδα, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τις διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και την ανάπτυξη 
των σχετικών υποδομών, καθώς επίσης και με την κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών. 

• D01 Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής 

• D02 Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά 
φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων) 

• D03 Ηλιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής 

• D07 Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου 

• E01 Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, 
σήραγγες) 

• F05 Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των 
αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) 

• G12 Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού) 

• G13 Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο) 

• H04 Βανδαλισμός ή εμπρησμός 

• Η06 Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο 

• N06 Αποσυγχρονισμός των βιολογικών/οικολογικών διεργασιών λόγω κλιματικής αλλαγής 

Ωστόσο, μετά από ενδελεχή επαναξιολόγηση των πιέσεων/απειλών κρίθηκε σκόπιμο να 
προστεθούν κάποιες κατηγορίες ακόμη, καθώς και να επικαιροποιηθεί η ιεράρχηση κάποιων 
πιέσεων/απειλών με βάση τις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο διάστημα της πενταετίας 2015 
- 2020, ως εξής: 

Πρόσθετες πιέσεις/απειλές: 

• (Α01) Μετατροπή φυσικών ή ημιφυσικών εκτάσεων σε εντατικές καλλιέργειες 

• (Α07) Εγκατάλειψη αειφόρων πρακτικών χρήσης αγροτικών και αγροδασικών συστημάτων 

• (B10) Παράνομες υλοτομίες 

• (B15) Δασοκομικές πρακτικές/σύντομος χρόνος περιφοράς 

• (B16) Μεταφορά ξυλείας/διανοίξεις δρόμων 
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Ακολουθεί συνοπτική ανάλυση των Πιέσεων/Απειλών για την καφέ αρκούδα στην Ελλάδα, ανά 
περίπτωση. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι στόχος της ανάλυσης είναι κυρίως η επεξήγηση 
των μηχανισμών και τρόπων με τους οποίους αυτοί επηρεάζουν την κατάσταση διατήρησης της καφέ 
αρκούδας στην Ελλάδα. Όπου βέβαια ήταν εφικτό έγινε και μια χωρική αποτύπωση της εκάστοτε 
Πίεσης/Απειλής. 

4.1 Αλλοίωση, απώλεια και κατακερματισμός βιοτόπου (Α01, Α07, B09, Β10, Β15, Β16, 
D01, D02, D03, D07, E01, F05) 

Επτά από τις Πιέσεις/Απειλές που αναφέρονται στο έντυπο της 4ης Εξαετούς Αναφοράς με βάση 
το Άρθρο 17 της Οδηγίας 92/43 και πέντε που προστέθηκαν μετά την επαναξιολόγηση της κατάστασης 
του είδους στη χώρα, σχετίζονται με την αλλοίωση, απώλεια και τον κατακερματισμό του διαθέσιμου, 
κατάλληλου ενδιαιτήματος για την καφέ αρκούδα στην Ελλάδα. Η Απειλή/Πίεση αυτή είναι μία από τις 
πιο κοινές για το είδος σε όλο το εύρος της κατανομής του (βλ. ενδεικτικά (Lortkipanidze, 2010; 
Kaczensky et al., 2013; McLellan et al., 2017). Στην Ελλάδα, το ενδιαίτημα της καφέ αρκούδας απειλείται 
πρωτίστως από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, είτε αυτές έχουν τη μορφή της παράνομης υλοτομίας, 
των δασικών πυρκαγιών, της αλόγιστης διάνοιξης δασικών δρόμων, της κατασκευής υποδομών 
μεταφοράς μεγάλης κλίμακας είτε της κατασκευής ανεμογεννητριών και Y.H.E φραγμάτων. 

Η αλλοίωση, απώλεια και ο κατακερματισμός του διαθέσιμου, κατάλληλου βιότοπου για την καφέ 
αρκούδα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως από πού προέρχεται, είναι μια σύνθετη, πολυδιάστατη 
Απειλή/Πίεση, ή οποία πρέπει να αξιολογηθεί σε συνάρτηση με άλλες, λιγότερο ή περισσότερο έντονες 
και σημαντικές απειλές/πιέσεις. Το σκεπτικό αυτό αναλύεται παρακάτω, στο χαρακτηριστικό, αλλά και 
πολύ επίκαιρο παράδειγμα της κατασκευής και λειτουργίας Αιολικών Σταθμών Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε) (D01). Προφανώς ισχύει και για τις Απειλές/Πιέσεις B09, D02, D03, 
D07, E01, F05 που αναφέρονται για την καφέ αρκούδα στην Ελλάδα. 

4.1.1 Επιπτώσεις από τη γενική όχληση κατά τη φάση κατασκευής ενός Α.Σ.Π.Η.Ε 

Η κατασκευή ενός Α.Σ.Π.Η.Ε συνδέεται πολλές φορές άμεσα με τη γενικότερη άμεση/έμμεση 
αύξηση της ανθρώπινης παρουσίας σε μια περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρονται η αύξηση της ανθρώπινης 
παρουσίας κατά τη φάση των εργασιών (με συνοδά έργα μεγάλης κλίμακας και ευρείας κατάληψης του 
ενδιαιτήματος), η αύξηση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων, η γενικότερη αύξηση της ανθρώπινης 
παρουσίας σε απομακρυσμένες/αδιατάρακτες περιοχές και, ως παράπλευρες Πιέσεις/Απειλές η 
αύξηση της υλοτομίας και του κυνηγιού. Στα μεγάλα χερσαία θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένης και της 
αρκούδας, οι επιπτώσεις τέτοιων επεμβάσεων είναι συνήθως αρνητικές. Για παράδειγμα η κατασκευή 
Α.Σ.Π.Η.Ε θεωρήθηκε ως ένας από τους λόγους για τη μείωση της παρουσίας μαύρων αρκούδων σε 
ορισμένες περιοχές των Η.Π.Α (Wallin, 1998). Οι αρνητικές αυτές επιπτώσεις μπορεί να αναστραφούν 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενός Α.Σ.Π.Η.Ε (δηλαδή, τα ζώα μπορεί να επιστρέψουν) (Colman et 

al., 2008), με δεδομένο όμως ότι η φάση κατασκευής ενός Α.Σ.Π.Η.Ε μπορεί να διαρκέσει χρόνια, οι 
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επιπτώσεις στη συμπεριφορά της άγριας πανίδας μπορεί να είναι σημαντικές και μη αναστρέψιμες (π.χ. 
εγκατάλειψη αναπαραγωγικών θέσεων και σημαντικών κατατμημάτων του ενδιαιτήματος (da Costa et 

al., 2018). Είναι προφανές ότι η όχληση αυτή θα επαναληφθεί και κατά τη διάρκεια απεγκατάστασης 
ενός Α.Σ.Π.Η.Ε μετά το πέρας της λειτουργίας του (μέση διάρκεια ζωής ενός Α.Σ.Π.Η.Ε 15 - 25 έτη). 

4.1.2 Επιπτώσεις από την ηχητική όχληση κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας 
ενός Α.Σ.Π.Η.Ε 

Η ηχητική όχληση είναι ένας παράγοντας που αφορά την άγρια πανίδα σε περιοχές που βρίσκονται 
κοντά σε Α.Σ.Π.Η.Ε, τόσο κατά τη φάση κατασκευής τους (δηλαδή, θόρυβος που παράγεται από τις 
εργασίες κατασκευής, εργοτάξια), όσο και κατά τη λειτουργία τους (δηλαδή, θόρυβος που παράγεται 
από τις τρίπτερες ανεμογεννήτριες). Ο ήχος αυτός μπορεί να ενοχλήσει τα ζώα στην επικοινωνία τους 
ή να τα εμποδίσει να εντοπίσουν επερχόμενους κίνδυνους (Rabin et al., 2006). Γενικότερα, αλλαγές στη 
συμπεριφορά της πολικής αρκούδας εξαιτίας αυξημένου θορύβου έχουν παρατηρηθεί στις Η.Π.Α 
(Andersen and Aars, 2008). Οι επιπτώσεις του εργοταξιακού θορύβου στη χωρική συμπεριφορά της 
καφέ αρκούδας στην περιοχή κατασκευής της Εγνατίας Οδού αξιολογήθηκαν για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα την περίοδο 2005 - 2009 με τη μέθοδο της τηλεμετρίας (Γιαννακόπουλος et al., 2007; Μερτζάνης 
and Γιαννακόπουλος, 2009). Συγκεκριμένα, στο σύνολο της περιοχής μελέτης και κατά τη διάρκεια της 
νύχτας προέκυψε ότι το υψηλότερο ποσοστό (78,95%) τηλεμετρικών εντοπισμών και δραστηριότητας 
των αρκούδων σε γειτνίαση με τον τομέα κατασκευής του έργου εντοπίστηκε σε επίπεδα θορύβου από 
25 – 47 dB. Αντίθετα, ένα αρκετά χαμηλό ποσοστό 0,81% νυχτερινών θέσεων δορυφορικού εντοπισμού 
και δραστηριότητας των ζώων εμφανίστηκε σε επίπεδα θορύβου από 65 – 76 dB, που δημιουργήθηκαν 
από τη νυχτερινή βάρδια λειτουργίας (18:30 - 3:30 π.μ.) των εργοταξίων. Επίσης το 16,52% των 
εντοπισμών καταγράφηκαν σε επίπεδα θορύβου που κυμαίνονταν από 47 – 59 dB, ενώ σε επίπεδα 
θορύβου 53 – 59 dB και 59 - 65 dB εντοπίστηκε το 2,66 % και 1,05% αντίστοιχα (Εικόνα 34). 
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Εικόνα 34 Διάταξη ισοθορυβικών καμπυλών (έντονο χρώμα=υψηλή στάθμη θορύβου) από τις 
νυχτερινές εργασίες κατασκευής της Εγνατίας οδού (σε τμήμα του έργου) και των δορυφορικών 
εντοπισμών (κουκκίδες) της καφέ αρκούδας στην περιοχή μελέτης (Γιαννακόπουλος et al., 2007). 

Τα δεδομένα που αφορούν στις επιπτώσεις της ηχορύπανσης στη συμπεριφορά της άγριας 
πανίδας χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση για ακόμη πιο ασφαλή συμπεράσματα. Σε οικόσιτα ζώα 
έχει παρατηρηθεί ότι θόρυβοι άνω των 60 - 75 dB προκαλούν αρνητικές αντιδράσεις στη φυσιολογία 
τους (π.χ. αύξηση των καρδιακών παλμών), καθώς επίσης και αλλαγές στη συμπεριφορά (Ames and 
Arehart, 1972; Christensen et al., 2005). Παρότι ο θόρυβος λειτουργίας μιας ανεμογεννήτριας είναι 
συνήθως χαμηλότερος από 60 - 75 dB, κατά τη λειτουργία ενός Α.Σ.Π.Η.Ε θεωρητικά αναμένονται 
επιπτώσεις σε ότι αφορά τουλάχιστον την καφέ αρκούδα. Επίσης κατά τη διάρκεια της κατασκευής 
αναμένονται θόρυβοι άνω των 60 - 75 dB, ο οποίοι θα μπορούσαν να έχουν περαιτέρω αρνητικές 
επιπτώσεις στη συμπεριφορά της καφέ αρκούδας σε μια συγκεκριμένη περιοχή, π.χ. αποφυγή 
σημαντικών περιοχών τροφοληψίας ή/και περιοχών σημαντικών για τον χειμέριο λήθαργο και 
διαδρόμων μετακίνησης. 
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4.1.3 Επιπτώσεις από την κατασκευή συνοδών έργων οδοποιίας μεταφοράς υλικού και 
πρόσβασης σε Α.Σ.Π.Η.Ε 

Η δημιουργία οδικού δικτύου πρόσβασης σε έναν Α.Σ.Π.Η.Ε, σε συνδυασμό με τη γενικότερη αύξηση 
της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και της συνεπακόλουθης ανθρώπινης δραστηριότητας μπορεί να 
έχει ποικίλες επιπτώσεις, με κυριότερη, την αλλοίωση, απώλεια και τον κατακερματισμό σημαντικών 
κατατμημάτων του ενδιαιτήματος της καφέ αρκούδας. 

Αν και οι επιπτώσεις από την αύξηση της κυκλοφορίας οχημάτων στην αρκούδα είναι ευρέως 
γνωστές (Kaczensky et al., 2003; Van Manen et al., 2012), ο κυκλοφοριακός φόρτος στους δρόμους 
πρόσβασης που σχετίζεται με τη λειτουργία ενός Α.Σ.Π.Η.Ε αναμένεται να είναι τόσο χαμηλός (πιθανώς 
μερικά αυτοκίνητα την ημέρα), που δεν αναμένεται να έχει καμία επίπτωση στη συμπεριφορά της καφέ 
αρκούδας σε μια περιοχή. Αντιθέτως, η παρουσία της καφέ αρκούδας κοντά σε δρόμους του 
δευτερεύοντος οδικού δικτύου τη νύχτα στην Ελλάδα φαίνεται να είναι αυξημένη και να σχετίζεται με 
τη χρήση των δρόμων αυτών ως διάδρομων μετακίνησης (corridors) (Ordiz et al., 2011; De Gabriel 
Hernando et al., 2020). Η κύρια επίπτωση από τα συνοδά έργα των Α.Σ.Π.Η.Ε (Εικόνα 35) είναι η διάνοιξη 
νέου ή η διαπλάτυνση υφιστάμενου οδικού δικτύου με γεωμετρικά χαρακτηριστικά τέτοια, ώστε να 
διευκολύνουν τη μεταφορά του τεραστίων διαστάσεων εξοπλισμού στα σημεία εγκατάστασης. Το 
τελικό αποτέλεσμα είναι η βίαιη κατάτμηση/διάσπαση του ενδιαιτήματος και η αλλοίωση του φυσικού 
τοπίου, που συνδέεται άμεση με τις διαδρομές κίνησης της άγριας πανίδας (συμπεριλαμβανομένης και 
της καφέ αρκούδας). Συγκεκριμένα, το ορεινό ανάγλυφο στο οποίο συχνά προβλέπεται να γίνουν οι 
διανοίξεις οδών (κυρίως σε αυχένες) θα δημιουργήσουν ένα πρόσθετο ανθρωπογενές εμπόδιο σε ότι 
αφορά την «αντίσταση του τοπίου» (landscape resistance), δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις των ατόμων 
αρκούδας από και προς ελκτικά κατατμήματα του ενδιαιτήματος αφενός, και αφετέρου τις 
μετακινήσεις μεγαλύτερης εμβέλειας σε τομείς επαναποίκησης. Έχει παρατηρηθεί ότι οι διαδρομές 
μετακίνησης των αρκούδων ακολουθούν χαρακτηριστικά του φυσικού ανάγλυφου που ελαχιστοποιούν 
την κατανάλωση ενέργειας [Least Cost Path ή Διαδρομή Ελάχιστου Ενεργειακού Κόστους, (Σγαρδέλης 
and Μαζάρης, 2009)]. 
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Εικόνα 35 Συνοδά έργα οδοποιίας για την εγκατάσταση και μεταφορά υλικού των Α.Σ.Π.Η.Ε (© 
Καραγκάνης). 

Ως γενική διαπίστωση ισχύει ότι ο κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων της αρκούδας από το 
οδικό δίκτυο την εξωθεί στο να χρησιμοποιεί μικρότερη επιφάνεια κατάλληλου ενδιαιτήματος ή να 
μετατοπίζεται σε χαμηλότερης οικολογικής αξίας ενδιαίτημα. Παράλληλα, οι επιπτώσεις από τη χρήση 
του καινούριου οδικού δικτύου πρόσβασης ενός Α.Σ.Π.Η.Ε για λόγους αναψυχής και η αυξημένη 
προσβασιμότητα σε περιοχές με συνήθως πολύ χαμηλή ανθρώπινη δραστηριότητα είναι πολύ πιο 
σημαντικές από τις επιπτώσεις που σχετίζονται με τη χρήση του οδικού δικτύου πρόσβασης για τη 
λειτουργία του Α.Σ.Π.Η.Ε (Helldin and Alvares, 2011). Ακόμα και αν οι δρόμοι πρόσβασης αποκλειστούν 
με μπάρες, αυτό συνήθως δεν παρεμποδίζει τη χρήση τους από πεζούς, ποδηλάτες και χρήστες 
τροχοφόρων εκτός δρόμου, που θα τους δίνει πρόσβαση σε αδιατάρακτες περιοχές, οι οποίες μέχρι 
πρότινος ήταν προσιτές μόνο στην άγρια πανίδα. Η αυξημένη προσβασιμότητα σε περιοχές που 
σχετίζονται με τη δημιουργία ενός Α.Σ.Π.Η.Ε αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην καφέ 
αρκούδα, καθώς το είδος προτιμά συνήθως ως βιότοπο δυσπρόσιτες περιοχές με απότομο ανάγλυφο 
και χαμηλή ανθρώπινη παρουσία (Theuerkauf et al., 2003; Johnson et al., 2005; George and Crooks, 2006; 
Elfström et al., 2008; May et al., 2008), τις οποίες χρησιμοποιεί ως περιοχές τροφοληψίας ή για τον 
χειμέριο λήθαργο. Αυτές είναι ακριβώς και οι περιοχές που συνήθως προτιμώνται για τη λειτουργία 
ενός Α.Σ.Π.Η.Ε (ισχύει και για την Ελλάδα). Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αρνητικές επιδράσεις στην 
άγρια πανίδα μπορεί να είναι είτε βραχύχρονες [δηλαδή, μόλις λίγων ωρών (Andersen et al., 1996; 
Olsson et al., 2007; Naylor et al., 2008)], είτε μακρόχρονες και να επηρεάζουν τελικά και τη βιωσιμότητα 
ενός είδους (Gill et al., 2001; Frair et al., 2008). Στην καφέ αρκούδα η ανθρώπινη όχληση είναι ένας από 
τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη συμπεριφορά του είδους (McLellan and 
Shackleton, 1989; Nellemann et al., 2007; Martin et al., 2010). Οι αρκούδες στη Σκανδιναβία όταν ψάχνουν 
για σημείο διαχείμασης αποφεύγουν περιοχές που βρίσκονται <1 χλμ. από μεγάλους και μέτριους 
δρόμους ή οικισμούς (Swenson et al., 1996). Παρόμοια συμπεριφορά έχει καταγραφεί σε αρκούδες 
γκρίζλυ στη βόρεια Αμερική (Gibeau et al., 2002). Μελέτες έχουν δείξει επίσης ότι οι αρκούδες μερικές 
φορές αποφεύγουν και το δασικό οδικό δίκτυο, γεγονός που έχει συσχετιστεί με την αυξημένη 
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κυνηγετική πίεση (Mace et al., 1996). Τέλος, πολλά είδη αρκούδων μπορεί να εγκαταλείψουν τη φωλιά 
τους κατά τη διάρκεια του χειμέριου λήθαργου όταν ενοχληθούν από ανθρώπους στην ύπαιθρο. Η 
εγκατάλειψη της φωλιάς τον χειμώνα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια βάρους και αυξημένη 
θνησιμότητα (Linnell et al., 2000). Παρόμοιες συμπεριφορές έχουν παρατηρηθεί και για αρκούδες στην 
Ελλάδα (ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, αδημοσίευτα στοιχεία). Η κατασκευή/διάνοιξη οδικού δικτύου πρόσβασης ενός 
Α.Σ.Π.Η.Ε μπορεί να οδηγήσει επίσης και σε αύξηση της κυνηγετικής πίεσης σε μια περιοχή. Στην 
περίπτωση της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα, αυτό μπορεί να έχει δραματικές συνέπειες, εξαιτίας της 
συνεχιζόμενης παράνομης θήρευσης του είδους (Mertzanis et al., 2009a). 

4.1.4 Επιπτώσεις από την συνολική αλλοίωση του ενδιαιτήματος 

Η απώλεια του ενδιαιτήματος που συνδέεται με την εγκατάσταση και λειτουργία Α.Σ.Π.Η.Ε είναι 
μόνιμη, αλλά συνήθως, συγκριτικά με το συνολικό μέγεθος του διαθέσιμου βιότοπου, σχετικά μικρή. 
Για τον λόγο αυτό οι επιπτώσεις σε είδη που έχουν μεγάλο ζωτικό χώρο και διανύουν μεγάλες 
αποστάσεις, όπως η καφέ αρκούδα, πρέπει να θεωρούνται χαμηλότερης έντασης (Arnett et al., 2007; 
Kuvlesky et al., 2007). Παρόλα αυτά είναι σημαντικό οι Α.Σ.Π.Η.Ε να μη χωροθετούνται σε περιοχές 
ζωτικής σημασίας για ένα είδος, όπως είναι οι σημαντικές περιοχές τροφοληψίας (Walter et al., 2006), 
οι περιοχές που είναι σημαντικές για τον χειμέριο λήθαργο ή σε περιοχές που διασφαλίζουν τη 
(γενετική) συνεκτικότητα (connectivity) των πληθυσμών. Πρόσφατη μελέτη στην Κροατία και 
προκειμένου να προστατευτούν οι σημαντικές περιοχές του ενδιαιτήματος της αρκούδας από 
κατασκευή/εγκατάσταση Α.Σ.Π.Η.Ε κατέληξε στην αποτύπωση και βαθμονόμηση ζωνών αποκλεισμού 
εγκατάστασης Α.Σ.Π.Η.Ε (Kusak and Huber, 2016). Η εκπόνηση μιας παρόμοιας μελέτης στην Ελλάδα 
κρίνεται ως απολύτου προτεραιότητας. 

4.1.5 Οι επιπτώσεις της λειτουργίας ενός Α.Σ.Π.Η.Ε από μια ευρύτερη σκοπιά 

Η λειτουργία ενός Α.Σ.Π.Η.Ε είναι μόνο μία από τις πολλές ανθρωπογενείς δραστηριότητες που 
μπορεί να επηρεάζουν την πληθυσμιακή κατάσταση και τη συμπεριφορά ενός είδους σε μια περιοχή. 
Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο οι επιπτώσεις της λειτουργίας ενός Α.Σ.Π.Η.Ε να μη μελετώνται 
μεμονωμένα, αλλά σε συνδυασμό με όλες τις υπόλοιπες ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε μια 
περιοχή. Από άποψη προστασίας της βιοποικιλότητας, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 
σωρευτικές επιπτώσεις, δηλαδή οι επιπτώσεις των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με 
τις επιπτώσεις προηγούμενων, παρόντων ή και μελλοντικών μορφών εκμετάλλευσης μιας περιοχής. 
Παρόλο που οι βασικές πληθυσμιακές παράμετροι της αρκούδας συνήθως καθορίζονται από άλλους 
παράγοντες (π.χ. πρακτικές διαχείρισης του είδους, φέρουσα ικανότητα ενός οικοσυστήματος), κάθε 
νέα επιβάρυνση, όπως η λειτουργία ενός Α.Σ.Π.Η.Ε, μπορεί να έχει δυσανάλογες επιπτώσεις σε μια ήδη 
επιβαρυμένη περιοχή, ή σε μια περιοχή που βρίσκεται σε μια ρευστή κατάσταση και αλλάζει. Αυτό 
ισχύει ακόμα περισσότερο για υποπληθυσμούς που βρίσκονται σε μια μεταβατική κατάσταση, όπως 
είναι η φάση ανάκαμψης του πληθυσμού της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα και της επαναποίκησης νέων 
περιοχών. Η πυκνότητα των σχεδιαζόμενων Α.Σ.Π.Η.Ε στην Ελλάδα εντός της ζώνης χωροκατανομής 
της αρκούδας αλλά και εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000 προοιωνίζει αρνητικές συνέπειες 
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στον πληθυσμό και το ενδιαίτημα του είδους, αν δεν γίνει άμεσα επανασχεδιασμός από μηδενική βάση 
με αυστηρά κριτήρια και με επικαιροποίηση του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α για τις Α.Σ.Π.Η.Ε (Χάρτης 4). 
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Χάρτης 4 Χωροκατανομή της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα και σχεδιαζόμενοι ή εγκατεστημένοι 
Α.Σ.Π.Η.Ε.  
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4.2 Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφείς υποδομές μεταφορών (π.χ. 
γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες) (E01) 

Τα σαρκοφάγα είναι θηλαστικά που επηρεάζονται αρνητικά από την κατασκευή οδικών αξόνων 
(Rytwinski and Fahrig, 2015), ενώ τα είδη που πραγματοποιούν μεγάλες μετακινήσεις κρίνονται ως πιο 
ευάλωτα στην επιρροή των οδικών δικτύων, γιατί αλληλοεπιδρούν με τους δρόμους με μεγαλύτερη 
συχνότητα από ότι λιγότερο κινητικά είδη (Rytwinski and Fahrig, 2012). Ιδιαίτερη θέση στην αλλοίωση, 
απώλεια και τον κατακερματισμό του βιότοπου της αρκούδας καταλαμβάνει η κατασκευή μεγάλων 
κλειστών οδικών αξόνων και δρόμων με ανυπέρβλητα διαχωριστικά τεχνικά εμπόδια μεταξύ των 
λωρίδων κυκλοφορίας, όπου υπάρχει ο δυνητικός κίνδυνος της απομόνωσης υποπληθυσμών και τελικά 
της εξαφάνισής τους, αν ο πληθυσμός που απομονώνεται είναι πολύ μικρός ή καταπέσει σε γενετική 
υποβάθμιση λόγω ενδοαναπαραγωγικής αιμομιξίας (inbreeding depression). Η απειλή αυτή έχει 
επιδράσει μέχρι τώρα αρνητικά σε βιότοπους του είδους στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη (Swenson et al., 
2000; Dixon et al., 2007). Στην Ελλάδα σημαντική κινητοποίηση για τη διατήρηση της καφέ αρκούδας 
προκάλεσαν, λόγω της συντελεσθείσας ή/και επικείμενης υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους 
η κατασκευή μεγάλων οδικών αξόνων, όπως η «Εγνατία Οδός» (Εικόνα 36) (Μερτζάνης, 2009) και το 
δίκτυό της, ο Ε65 (το πιο κρίσιμο τμήμα του οποίου, το «Καλαμπάκα - Εγνατία» δεν έχει κατασκευαστεί 
ακόμα), αλλά και γενικότερα όλων των υποδομών μεταφοράς (Χάρτης 5). 

 

Εικόνα 36 Χαρακτηριστική εικόνα της αλλοίωσης, απώλειας και του κατακερματισμού του βιότοπου 
της καφέ αρκούδας στην Πίνδο από την κατασκευή της «Εγνατίας οδού» (© Καραμανλίδης).  
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Χάρτης 5 Χωροδιάταξη των υποδομών μεταφοράς στην κατανομή της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα. 
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Εκτός από τις προφανείς αρνητικές επιδράσεις των οδικών αξόνων στους πληθυσμούς αρκούδων, 
που σχετίζονται με τις θανατηφόρες συγκρούσεις με διερχόμενα οχήματα (Εικόνα 37) [Σημείωση: από 
το 1998 έως σήμερα έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα > 100 θάνατοι αρκούδων σε τροχαία ατυχήματα 
(Torrellas et al., 2019; Faulkner et al., In review)], οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι μπορούν να προκαλέσουν 
την απώλεια περίπου 2,6 – 5,6 εκταρίων κατάλληλου βιοτόπου ανά χιλιόμετρο αυτοκινητόδρομου 
(Wooding and Maddrey, 1994) και να οδηγήσουν έναν τοπικό πληθυσμό αρκούδας στην αποφυγή μιας 
ευρύτερης περιοχής γύρω από τον αυτοκινητόδρομο, εξαιτίας του αυξημένου θορύβου και της όχλησης 
(Kasworm and Manley, 1990; Waller and Servheen, 2005). Ο κατακερματισμός του βιότοπου που 
προκαλείται από την κατασκευή και λειτουργία ενός μεγάλου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας μπορεί να 
προκαλέσει επίσης αλλαγές στους ζωτικούς χώρους (Brody and Pelton, 1989; Proctor et al., 2002) και 
στα πρότυπα κίνησης μεγάλων σαρκοφάγων αλλά και στον αποκλεισμό τους από εποχικά σημαντικές 
περιοχές τροφοληψίας (Brandenburg, 1996). Για τον λόγο αυτό οι δράσεις παρακολούθησης [δηλ. 
γενετική παρακολούθηση, παρακολούθηση προτύπων κίνησης (Εικόνα 38)] των επιπτώσεων της 
κατασκευής και λειτουργίας μεγάλων οδικών αξόνων θεωρούνται ύψιστης σημασίας για τη διατήρηση 
της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα (βλ. Κεφάλαιο 9). Για το σοβαρό θέμα των επιπτώσεων στην άγρια 
πανίδα και τα φυσικά ενδιαιτήματα από την κατασκευή υποδομών μεταφοράς στην Ελλάδα, συντάχθηκε 
το 2008 για λογαριασμό του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ένα εκτενές «Σχέδιο Δράσης» με αναλυτικά στοιχεία, 
πληροφορίες, ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, αλλά και οδηγίες και κατευθύνσεις, 
προκειμένου να ενσωματωθούν επίσημα στις Μελέτες Έργων Οδοποιίας (Μ.Ε.Ο) όλα τα απαραίτητα 
κριτήρια για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την κατασκευή υποδομών μεταφοράς 
(Μερτζάνης et al., 2008). 

 

Εικόνα 37 Αριστερά: Νεκρό αρκουδάκι σε τροχαίο ατύχημα στο πρωτεύον οδικό δίκτυο της ΠΕ 
Φλώρινας (© ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ), Δεξιά: Νεκρή ενήλικη αρσενική αρκούδα σε τροχαίο στην Εγνατία Οδό (© 
Μερτζάνης).  
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Εικόνα 38 Χαρακτηριστικές εικόνες από προγράμματα παρακολούθησης των επιπτώσεων οδικών 
αξόνων στα πρότυπα κίνησης αρκούδων στην Ελλάδα Α) Κινήσεις ανήλικης θηλυκής αρκούδας στην 
περιοχή της «Εγνατίας» οδού, Β) Κινήσεις ανήλικης αρσενικής αρκούδας στην περιοχή του κάθετου 
άξονα Κοζάνης – Φλώρινας, Γ) Κινήσεις ενήλικης αρσενικής αρκούδας στην περιοχή του οδικού άξονα 
«Πτολεμαΐδα – Έδεσσα» (© ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ).  



 

 
www.edozoume.gr 

70 

Επειδή η αρκούδα είναι είδος που απαντά σε χαμηλές πυκνότητες και έχει χαμηλό ρυθμό 
αναπαραγωγής, η κατασκευή ενός δρόμου ταχείας κυκλοφορίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη γενετική 
συνεκτικότητα και ακολούθως και την επιβίωση ενός τοπικού πληθυσμού. Σύμφωνα με πρόσφατες 
έρευνες ο κατακερματισμός του βιότοπου που έχει επέλθει από την πρόσφατη κατασκευή ενός 
εκτεταμένου οδικού δικτύου στην Φλόριντα των Η.Π.Α έχει οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό στη γενετική 
απομόνωση των τοπικών πληθυσμών της μαύρης αρκούδας (Dixon et al., 2007). Ο βαθμός των 
αρνητικών επιπτώσεων της λειτουργίας ενός μεγάλου οδικού άξονα σε σχέση με τον κατακερματισμό 
του βιότοπου φαίνεται να εξαρτάται από τον κυκλοφοριακό φόρτο. Σύμφωνα με τους Beringer et al. 
(1990) 10.000 οχήματα την ημέρα είναι αρκετά για να μειώσουν, αλλά όχι για να αποτρέψουν αρκούδες 
από το να διασχίζουν αυτοκινητόδρομους στη Βόρεια Καρολίνα των Η.Π.Α (Beringer et al., 1990). Επίσης, 
είναι πιο πιθανό οι αρκούδες να διασχίσουν δρόμους του δευτερεύοντος οδικού δικτύου από ότι 
δρόμους του βασικού οδικού δικτύου· σε περιπτώσεις που διασχίσουν δρόμους του βασικού οδικού 
δικτύου αυτό γίνεται συνήθως σε ώρες χαμηλής αιχμής (Brandenburg, 1996). 

Πρόσφατα έγινε στην Ελλάδα η πρώτη συστηματική διερεύνηση των προτύπων κίνησης της καφέ 
αρκούδας με τηλεμετρικά δεδομένα σε ένα δείγμα 16 αρκούδων στην ΒΑ Πίνδο σε σχέση με το οδικό 
δίκτυο, τόσο σε επίπεδο αποφυγής όσο και σε επίπεδο διάσχισης (Ψαραλέξη, 2016). Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της μελέτης αυτής ο μέσος όρος διασχίσεων ανά 24ωρο και το ποσοστό των ημερήσιων 
διασχίσεων σχετίζονταν με την πυκνότητα του οδικού δικτύου. Παρατηρήθηκε ότι τα ζώα που κάνουν 
τις περισσότερες διασχίσεις, έχουν ζωτικούς χώρους με σχετικά πυκνό οδικό δίκτυο. Όσο αφορά την 
πυκνότητα του οδικού δικτύου σε σχέση με το ποσοστό ημερήσιων διασχίσεων παρατηρήθηκε ότι το 
ποσοστό είναι μεγαλύτερο στα ζώα των οποίων οι ζωτικοί χώροι περιλαμβάνουν τις πιο χαμηλές 
πυκνότητες οδικού δικτύου (βλ. και Παράρτημα V). 

4.3 Επιπτώσεις στο ενδιαίτημα από τις λανθασμένες δασοκομικές πρακτικές και τις 
αλλαγές χρήσεων γης (Α01, Α07, B09, Β10, Β15, Β16) 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν μελέτες που εξετάζουν την επίδραση των αποψιλωτικών 
υλοτομιών στο ενδιαίτημα και τη χρήση του ενδιαιτήματος από την αρκούδα. Οι πρώτες μελέτες που 
έγιναν στις Η.Π.Α έδειξαν ότι τα κατατμήματα ενδιαιτήματος όπου έγιναν αποψιλωτικές υλοτομίες και 
που επηρεάστηκαν από δασικούς δρόμους αποφεύχθηκαν από τις αρκούδες γκρίζλυ καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ενεργού περιόδου δραστηριότητας των αρκούδων. Όσα αποψιλωτικώς υλοτομημένα 
δασοτεμάχια χρησιμοποιούσαν οι αρκούδες ήταν γενικά απομονωμένα από ανθρώπινους παράγοντες 
όχλησης και σε γειτνίαση με συμπαγώς δασοσκεπές ενδιαίτημα σε κοντινή απόσταση (εντός 50 
μέτρων) (Zager and Jonkel, 1983). 

Ωστόσο, μεταγενέστερες μελέτες έδειξαν ότι οι αρκούδες επιλέγουν δασικά διάκενα που 
δημιουργήθηκαν από αποψιλωτικές υλοτομίες (Nielsen et al., 2006; Moe et al., 2007; Linke et al., 2013), 
τόσο στη Βόρεια Αμερική όσο και στη Σουηδία. Η επιλογή των διακένων αυτών φαίνεται να 
επηρεάζεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα (Wielgus et al., 2002; Wielgus and Vernier, 2003; 
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Ciarniello et al., 2007). Στη Σουηδία, οι καφέ αρκούδες επιλέγουν κυρίως τα διάκενα αυτά κατά τη 
διάρκεια της άνοιξης και κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών, πιθανότατα λόγω της παρουσίας 
συγκεκριμένης τροφικής πηγής (ειδικά τα μυρμήγκια του είδους Camponotus herculeanus) (Ciarniello et 

al., 2007), αποφεύγοντας έτσι τις συναντήσεις με τον άνθρωπο (Moe et al., 2007; Ordiz et al., 2014). 
Ωστόσο, άλλες μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι αποψιλωτικές υλοτομίες μπορεί να 
επιδράσουν αρνητικά, ιδιαίτερα όταν τα επίπεδα ανθρωπογενούς θνησιμότητας είναι υψηλά σε σχέση 
με τους δρόμους, ακυρώνοντας τυχόν βραχυπρόθεσμα οφέλη που μπορεί να προκύψουν από την 
αυξημένη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων τροφικών πηγών που συνδέονται με τη δημιουργία δασικών 
διακένων από τα αποψιλωμένα υλοτόμια (Nielsen et al., 2006; Nielsen et al., 2008). 

Οι δύο προαναφερόμενες μελέτες καταλήγουν στο βασικό συμπέρασμα ότι ένα σαφές μοντέλο 
διαχείρισης της οδικής πρόσβασης στα υλοτόμια είναι πιο πιθανό να βελτιώσει την ανθεκτικότητα 
ενός πληθυσμού αρκούδας από την αλλαγή του μεγέθους/έκτασης των αποψιλωτικών υλοτόμιων. Στην 
πραγματικότητα, οι μεγάλες εκτάσεις των αποψιλωτικώς διαχειριζόμενων υλοτόμιων μπορεί να είναι 
αντιπαραγωγικές για τις αρκούδες, δεδομένου ότι επηρεάζεται αρνητικά μια ποικιλία τύπων 
ενδιαιτημάτων από μελλοντικούς αστάθμητους παράγοντες που μπορεί να δράσουν συσωρευτικά 
(Nielsen et al., 2006; Nielsen et al., 2008). Στην Ελλάδα η συνεχιζόμενη πρακτική της αποψιλωτικής 
υλοτομίας σε δάση φυλλοβόλων του γένους Quercus sp. εντάσσεται στο παραπάνω αρνητικό σενάριο, 
πολλώ δε μάλλον όταν αφαιρείται δραστικά και σε μεγάλες εκτάσεις μια δασική τροφική πηγή (καρποί 
δρυός) καθοριστικής σημασίας για την αρκούδα. 

4.4 Διατήρηση περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (Υ.Φ.Α) (Α01, Α07) 

Η έννοια των συστημάτων «Υψηλής Φυσικής Αξίας» (Υ.Φ.Α) αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 1993 
(Baldock et al., 1995), μετά από παρατηρήσεις που έγιναν σε βοσκότοπους χαμηλής εντατικότητας, όπου 
παρατηρήθηκε μεγαλύτερη βιοποικιλότητα. Προέκυψε λοιπόν η εκτίμηση, ότι πέραν της προστασίας 
των φυσικών οικοσυστημάτων μέσω των παραδοσιακών θεωρήσεων διατήρησης της βιοποικιλότητας, 
θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα και στα ημιφυσικά οικοσυστήματα, τα οποία είναι άμεσα διαχειριζόμενα 
από τον άνθρωπο (γεωργικά και δασικά). Τα οικοσυστήματα αυτά, όταν διαθέτουν συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τις πρακτικές που εφαρμόζονται, την ένταση των εισροών, τη 
μωσαϊκότητα του τοπίου και μια σειρά άλλων παραμέτρων, μπορούν να υποστηρίξουν ιδιαίτερα 
αξιόλογη βιοποικιλότητα (συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας ειδών όπως η αρκούδα) και κατά 
συνέπεια να χαρακτηρίζονται ως περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας. 

Ο προσδιορισμός των περιοχών με Υψηλή Φυσική Αξία σε εθνικό επίπεδο (αλλά και στην ζώνη 
εξάπλωσης της αρκούδας) είναι σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη στόχων βιοποικιλότητας και της 
εφαρμογής πολιτικής της Ε.Ε. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική πρόοδος στον καθορισμό των 
μεθόδων και τη χρήση των κατάλληλων δεδομένων για τον προσδιορισμό των Υ.Φ.Α περιοχών. Το 2003 
η Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π), μεταρρυθμίστηκε εστιάζοντας πιο πολύ στις περιβαλλοντικές 
συνέπειες της αγροτικής ανάπτυξης. Παρόλα αυτά η εντατικοποιημένη γεωργία δέχεται το μεγαλύτερο 
μέρος των επιδοτήσεων. Ένα μικρό αλλά συνεχώς αυξανόμενο ποσό παρέχεται σαν 
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αγροπεριβαλλοντική υποστήριξη, στο οποίο περιλαμβάνεται και η υποστήριξη για τη διατήρηση της 
Υψηλής Φυσικής Αξίας της αγροτικής γης. 

Οι Υ.Φ.Α αγροτικές και δασικές εκτάσεις αποτελούν σημαντικά στοιχεία της βιοποικιλότητας της 
υπαίθρου και χαρακτηρίζονται από εκτατικές αγροτικές πρακτικές (EEA, 2004). Επιδοτήσεις 
προσφέρονται επίσης σε αγρότες που συμμορφώνονται με σωστές αγροτικές πρακτικές 
(αντιδιαβρωτικά μέτρα, απονιτροποίηση) φιλικές προς το περιβάλλον. Τα νέα κράτη μέλη της Ε.Ε. 
έχουν αργήσει να υιοθετήσουν το πρόγραμμα αυτό, καθώς οι αγρότες των χωρών αυτών δεν είχαν τη 
γνώση να αιτηθούν για επιδότηση από την Ε.Ε. και η υποστήριξη των κυβερνήσεων αρχικά ήταν 
ανεπαρκής. Στην Ελλάδα θα πρέπει να επαν-ενεργοποιηθεί η αρχική καταγραφή των περιοχών αυτών 
συμπεριλαμβάνοντας μια γεωγραφική εξειδίκευση σε ότι αφορά το ενδιαίτημα της αρκούδας. 

4.5 Παράνομο κυνήγι/θανάτωση (G10), τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων 
αλιείας και κυνηγιού (G12) 

Η λαθροθηρία (σε όλες τις παραλλαγές της) είναι μια από τις βασικότερες απειλές/πιέσεις για 
την καφέ αρκούδα στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως. Συστηματικά στοιχεία ανθρωπογενών 
θανατώσεων αρκούδων στην Ελλάδα διατηρούνται από το 1996 έως σήμερα (Μερτζάνης προσωπικό 
αρχείο/Καλλιστώ). Με ένα σύνολο N = 226 περιστατικών (~10 ζώα/ετησίως) για τα επιβεβαιωμένα 
περιστατικά, έγινε η σχετική διαγραμματική επεξεργασία προκειμένου να οπτικοποιηθούν τα βασικά 
ποσοτικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης πίεσης/απειλής. Όπως φαίνεται στα παρακάτω 
διαγράμματα αρκετά περιστατικά εκούσιας ή ακούσιας λαθροθηρίας αρκούδας σχετίζονται με την 
χρήση πυροβόλου όπλου (17%) και σε κάποιες περιπτώσεις πιθανώς να σχετίζονται και με το κυνήγι 
αγριόχοιρου και την πρακτική της «παγάνας». Επίσης σημαντική φαίνεται η συχνότητα παράνομης 
θανάτωσης με την χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων (13%). Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός 
ότι καταγράφονται ακόμη και σήμερα περιστατικά λαθροθηρίας με κίνητρο την συλλογή τροπαίων 
(Εικόνα 39) αλλά και για την κατανάλωση του ζώου ως έδεσμα με παράλληλη άγνοια του κινδύνου 
μεταφοράς ζωονόσου στον άνθρωπο! Το ισχυρότερο κίνητρο και για την παράνομη θανάτωση 
αρκούδων φαίνεται να είναι πράξεις αυτοδικίας για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στο ζωικό και 
φυτικό κεφάλαιο. 
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Εικόνα 39 Αριστερά: Πυροβολημένη αρκούδα από την οποία έχουν αφαιρεθεί τα μπροστινά άκρα για 
τρόπαια (© Κραμποκούκης), Δεξιά: Νεκρή αρκούδα από δηλητηριασμένο δόλωμα (© Μερτζάνης). 

 

Η ανάλυση των περιστατικών λαθροθηρίας ως προς το αίτιο, το φύλο, την εποχικότητα, την ηλικία 
και τη χωρική κατανομή παρουσιάζεται στα Γραφήματα 4-7 και στον Χάρτη 6.  
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Γράφημα 4 Συχνότητα αιτίων ανθρωπογενούς θανάτωσης της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα 
(Μερτζάνης/Καλλιστώ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 5 Αναλογία φύλου στα περιστατικά ανθρωπογενούς θανάτωσης της καφέ αρκούδας στην 
Ελλάδα (Μερτζάνης/Καλλιστώ). 
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Γράφημα 6 Εποχική κατανομή ανθρωπογενούς θανάτωσης της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα 
(Μερτζάνης/Καλλιστώ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 7 Κατανομή ηλικιακών κλάσεων ατόμων καφέ αρκούδας στα περιστατικά ανθρωπογενούς 
θανάτωσης στην Ελλάδα (Μερτζάνης/Καλλιστώ).  
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Χάρτης 6 Επιβεβαιωμένα περιστατικά ανθρωπογενούς θνησιμότητας της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα 
(1996 – 2019).  
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Ένα «παράπλευρο» αίτιο ανθρωπογενούς θνησιμότητας της αρκούδας που παρατηρείται τα 
τελευταία χρόνια είναι και η παράνομη πρακτική της τοποθέτησης αυτοσχέδιων παγίδων από 
συρματόσχοινο σε περάσματα της άγριας πανίδας με στόχο την παράνομη σύλληψη αγριόχοιρων. Το 
2019 μόνο, καταγράφηκαν τρεις περιπτώσεις αρκούδων που πιάστηκαν σε παράνομες παγίδες (1 
δόκανο, 2 θηλιές). Σε αρκετές περιπτώσεις έχουν παγιδευτεί αρκούδες, οι οποίες σε όλα τα 
γνωστοποιημένα περιστατικά διασώθηκαν από την έγκαιρη επέμβαση της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης 
(Ο.Α.Ε) (η δράση της Ο.Α.Ε αναλύεται σε επόμενο υποκεφάλαιο), ωστόσο η ταλαιπωρία και καταπόνηση 
του παγιδευμένου ζώου είναι μαρτυρική και σε πολλές περιπτώσεις με ανοιχτά και επικίνδυνα 
τραύματα από το συρματόσχοινο (Εικόνα 40). 

 

 

Εικόνα 40 Απεγκλωβισμός παγιδευμένης αρκούδας από παράνομη αυτοσχέδια παγίδα και κτηνιατρική 
επέμβαση για την ανάταξη του σοβαρού τραύματος (© Μαλακού/Riegler) – Παράνομη αυτοσχέδια 
παγίδα – θηλιά από συρματόσχοινο για τη σύλληψη αγριόχοιρων ή/και αρκούδων (© Καραμανλίδης).  
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4.6 Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο) (G13) 

Εκτός από τη λαθροθηρία με τη χρήση πυροβόλων όπλων η καφέ αρκούδα απειλείται και από την 
εκτεταμένη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων (Εικόνα 39), μια παράνομη πρακτική η οποία λόγω μη 
επιλεκτικότητας και διάχυσης σε όλο το τροφικό πλέγμα έχει ολέθριες συνέπειες για όλα τα ζωικά 
είδη μιας βιοκοινότητας με πρώτα θύματα τα σαρκοφάγα θηλαστικά και τα πτωματοφάγα πτηνά. Σε 
πρόσφατη μελέτη καταγράφονται στην Ελλάδα 37 περιστατικά θανάτου αρκούδων από 
δηλητηριασμένα δολώματα στο διάστημα 2000 – 2016 (Ntemiri et al., 2018). Στον σχετικό χάρτη 
απεικονίζεται η ένταση συχνότητας ανεύρεσης νεκρών ζώων από δηλητηριασμένα δολώματα στην 
επικράτεια. Παρατηρούμε ότι οι Π.Ε με την υψηλότερη ένταση (Τρίκαλα, Γρεβενά, Ιωάννινα, Άρτα) 

συμπίπτουν με τη χωροκατανομή της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα (Εικόνα 41). 

 

Εικόνα 41 Ένταση συχνότητας χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων (αριθμός νεκρών ζώων) στην 
Ελλάδα (Ntemiri and Saravia, 2016). 

Γενικά, οι τιμές της ανθρωπογενούς θνησιμότητας αρκούδας στην Ελλάδα που προαναφέρονται 
και αφορούν μόνο στα επιβεβαιωμένα κρούσματα αντικατοπτρίζουν μόνο μέρος των πραγματικών 
θανατώσεων (Servheen, 1994). Οι επιβεβαιωμένες καταγραφές ανθρωπογενούς θνησιμότητας στην 
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Ελλάδα παραμένουν υψηλές και προκαλούν ανησυχία σχετικά με την πορεία και τις τάσεις του 
πληθυσμού αρκούδας στην Ελλάδα, παρόλη την αριθμητική και γεωγραφική ανάκαμψη που εμφανίζει 
τις τελευταίες δύο δεκαετίες. 

4.6.1 Σύνδεση ανθρωπογενούς θνησιμότητας αρκούδας και ζημιών στην αγροτική παραγωγή 

Όπως προαναφέρθηκε, οι ζημιές που προκαλούν οι αρκούδες στην Ελλάδα στο ζωικό και φυτικό 
κεφάλαιο, και με δεδομένη την ανάκαμψη του είδους που έχει παρατηρηθεί σχετικά πρόσφατα, 
αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους σύγκρουσης αρκούδας - ανθρώπου. Δεδομένου ότι οι ζημιές 
από τις αρκούδες στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο παρουσίασαν αυξητικές τάσεις για μια συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο (Karamanlidis et al., 2011), καθώς και το γεγονός ότι λαμβάνουν χώρα σε όλη την 
εξάπλωση του είδους και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται και τα 
κρούσματα αυτοδικίας των ανθρώπων της υπαίθρου για να προστατέψουν τις περιουσίες τους με 
παράνομους τρόπους. 

Μια ποσοτική ανάλυση των ζημιών που προκαλεί η καφέ αρκούδα στο ζωϊκό και φυτικό κεφάλαιο 
σε επίπεδο επικράτειας (στοιχεία από ΕΛΓΑ) για την περίοδο 1999 - 2016 παρουσιάζεται στα παρακάτω 
γραφήματα (Mihaltsi and Thymniopoulos, 2019). Σε ότι αφορά τις ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο και τη 
μελισσοκομία παρατηρείται μια αυξητική τάση για την πρώτη 7ετή περίοδο (1999 - 2005), ενώ η τάση 
αυτή δείχνει να αναστρέφεται στη διάρκεια της αμέσως επόμενης δεκαετίας (2006 - 2016). Πολλοί 
είναι οι παράγοντες που μπορεί να συνθέτουν αυτή την εικόνα, ωστόσο σε ότι αφορά την πτωτική τάση 
των περιστατικών δεν μπορεί να αποκλειστεί και η θετική επίδραση της μεγαλύτερης διάδοσης στη 
χρήση των προληπτικών μέτρων για τις ζημιές από αρκούδα στην αγροτική παραγωγή, όπως 
Ηλεκτροφόρες Περιφράξεις (Η/Π) (Εικόνα 42) και Σκύλοι Φύλαξης Κοπαδιών (Σ.Φ.Κ). Οι παραπάνω 
τάσεις αντικατοπτρίζονται και στο ύψος των καταβληθέντων ετήσιων αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, 
βάσει του ισχύοντος κανονισμού (Γράφημα 8). 
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Εικόνα 42 Αποτρεπτική δράση μιας Η/Π σε μελισσοκομική μονάδα (© Τράγος/Καλλιστώ). 
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Γράφημα 8 Αριθμός επιθέσεων αρκούδας σε κτηνοτροφικά ζώα και μελίσσια και ποσά αποζημίωσης 
από τον ΕΛΓΑ (1999 – 2005 και 2006 – 2016) (Mihaltsi and Thymniopoulos, 2019). 
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Σε ότι αφορά τις ζημιές που προκαλεί η αρκούδα στο φυτικό κεφάλαιο, αυτές αποτυπώνονται στο 
Γράφημα 9 για την 10ετία 2007 - 2016 (στοιχεία ΕΛΓΑ). Και σε αυτή την κατηγορία παρατηρείται μια 
πτωτική τάση τόσο στην έκταση των ζημιωθέντων καλλιεργειών, όσο και στο ετήσιο συνολικό ύψος 
καταβληθέντων αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, βάσει του ισχύοντος κανονισμού. Το πρόβλημα σε αυτή 
την κατηγορία έγκειται στο γεγονός ότι με βάση τον κανονισμό του ΕΛΓΑ και ειδικά για ζημιές σε 
συστηματικές καλλιέργειες οπωροφόρων, αποζημιώνεται μόνο η παραγωγή και όχι τα δένδρα. 

 

Γράφημα 9 Έκταση ζημιών στη φυτική παραγωγή από αρκούδες στην Ελλάδα και ποσά αποζημιώσεων 
(2007 – 2016) (Mihaltsi and Thymniopoulos, 2019). 

 

Η χωρική κατανομή των ζημιών από αρκούδες στο ζωικό και στο φυτικό κεφάλαιο παρουσιάζονται 
στους Χάρτες 7 και 8. 
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Χάρτης 7 Χωρική κατανομή ζημιών από αρκούδες στο ζωικό κεφάλαιο. 
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Χάρτης 8 Χωρική κατανομή ζημιών από αρκούδες στο φυτικό κεφάλαιο.  
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4.7 Αποσυγχρονισμός των βιολογικών / οικολογικών διεργασιών λόγω κλιματικής 
αλλαγής (N06) 

Στην πρόσφατη μελέτη τους σχετικά με τα πρότυπα κίνησης της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα οι 
De Gabriel Hernando et al. (2020) διαπίστωσαν μια μείωση της ημερήσιας κίνησης σε περιόδους υψηλών 
θερμοκρασιών και μια έμμεση θετική συσχέτιση μεταξύ της ημερήσιας κίνησης και του ετήσιου 
ζωτικού χώρου. Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι όσο οι εξωτερικές θερμοκρασίες αυξάνονται, τόσο 
μειώνεται η ημερήσια κίνηση και παράλληλα και ο ετήσιος ζωτικός χώρος μιας αρκούδας. Ο ζωτικός 
χώρος όμως κάθε ατόμου καθορίζεται κυρίως από τη διαθεσιμότητα της τροφής. Κάθε αλλαγή (στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, μείωση) του ζωτικού χώρου των αρκούδων στην Ελλάδα μπορεί αρχικώς να 
οδηγήσει σε δυσκολία ανεύρεσης τροφής και έπειτα σε αύξηση των αρνητικών αλληλεπιδράσεων 
αρκούδας – ανθρώπου (δηλ. αύξηση ζημιών στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο). 

Παράλληλα οι μεταβολές των μέσων ελάχιστων θερμοκρασιών κατά τη χειμερινή περίοδο 
μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση διαχείμασης των αρκούδων, εξωθώντας τις σε πρόωρη 
δραστηριοποίηση σε μια περίοδο ακατάλληλων συνθηκών για την επιβίωσή της. 

Πρόσφατες μελέτες του πληθυσμού καφέ αρκούδας στην Ισπανία (Penteriani et al., 2019) έδειξαν 
ότι η επιβίωση ενός αυξανόμενου αριθμού ειδών απειλείται από την κλιματική αλλαγή: το 20 - 30% των 
φυτών και των ζώων φαίνεται να κινδυνεύουν από γεωγραφική μετατόπιση ή εξαφάνιση, εάν η 
υπερθέρμανση του πλανήτη φθάσει σε επίπεδα που προβλέπεται να συμβούν μέχρι τα τέλη αυτού του 
αιώνα. Οι μετατοπίσεις των φυτών μπορεί να καθορίσουν εάν τα είδη ζώων που βασίζονται στη 
διαθεσιμότητα των φυτών για τροφή και καταφύγιο θα επηρεαστούν από νέα πρότυπα πληρότητας και 
διαθεσιμότητας των φυτών. Οι καφέ αρκούδες στα δασικά οικοσυστήματα της εύκρατης ζώνης είναι 
κυρίως φυτοφάγες και αναμένεται ότι η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τη βιωσιμότητα των 
απειλούμενων πληθυσμών αρκούδων της νότιας Ευρώπης. 

Οι προσομοιώσεις των Penteriani et al. (2019) έδειξαν ότι το γεωγραφικό εύρος αυτών των φυτών 
μπορεί να αλλάξει από τη μελλοντική υπερθέρμανση του κλίματος, με τους περισσότερους τροφικούς 
πόρους της αρκούδας να μειώνουν το εύρος τους. Κατά συνέπεια, ο πληθυσμός της καφέ αρκούδας 
αναμένεται να μειωθεί δραστικά τα επόμενα 50 χρόνια. 

Οι μετατοπίσεις της καφέ αρκούδας αναμένεται επίσης να εκτοπίσουν άτομα από ορεινές 
περιοχές σε πιο ανθρωπογενείς, όπου μπορούμε να περιμένουμε αύξηση των συγκρούσεων και 
ποσοστά θνησιμότητας αρκούδων. Πρόσθετες αρνητικές επιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: α) μια 
τάση για μια πιο σαρκοβόρα δίαιτα, η οποία θα αύξανε τις συγκρούσεις με τους κτηνοτρόφους , β) 
περιορισμένη αποθήκευση λίπους πριν από την αδρανοποίηση λόγω της μείωσης των δρυοδασών, γ) 
αυξημένος ενδοειδικός ανταγωνισμός με άλλους καταναλωτές βελανιδιών, δηλαδή άγρια οπληφόρα 
και δ) μεγαλύτερες μετακινήσεις μεταξύ εποχών για την εξεύρεση τροφικών πόρων. Το μέγεθος των 
αλλαγών που προβάλλονται από τα μοντέλα υπογραμμίζει ότι οι πρακτικές διατήρησης που 
επικεντρώνονται μόνο στις αρκούδες μπορεί να μην είναι κατάλληλες και επομένως να χρειάζεται 
ένας πιο αποτελεσματικός και προσαρμοσμένος σχεδιασμός για τη διατήρηση του είδους με βασικό 
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στόχο τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα δασικά οικοσυστήματα (Penteriani et 

al., 2019).  
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5 Εμπλεκόμενοι φορείς 
 

Το μεγάλο εύρος της γεωγραφικής και διαχειριστικής εμβέλειας της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα 
περιλαμβάνει συνεπακόλουθα και μια πλειάδα εμπλεκόμενων αρμόδιων και συναρμόδιων φορέων, η 
σύντομη περιγραφή των οποίων ακολουθεί παρακάτω. 

Στα παραπάνω συντελούν επίσης: α) ο δασικός χαρακτήρας ενός μεγάλου μέρους του 
ενδιαιτήματος της αρκούδας, ο οποίος αποτελεί πεδίο πολλαπλών χρήσεων, επεμβάσεων και λοιπών 
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, β) ο σχετικά υψηλός βαθμός αλληλεπίδρασης της αρκούδας με την 
αγροτική παραγωγή, συγκεκριμένες κατηγορίες υποδομών και τον ανθρώπινο παράγοντα εν γένει, γ) η 
κατάσταση διατήρησης του είδους και οι προοπτικές βελτίωσής του καθώς και ο χαρακτηρισμός του 
ως είδος προτεραιότητας με βάση το παράρτημα ΙΙ της ΚΟ 93/43 EEC. 

Α) Σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης: Αρμόδιος φορέας για τη θέσπιση και τη θεσμική κατοχύρωση 
εθνικής στρατηγικής, τη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή μέτρων και δράσεων για τη διατήρηση 
του είδους στην Ελλάδα είναι: 

1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ) και συγκεκριμένα οι παρακάτω Γενικές 
Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Τμήματα: α) Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής: Διεύθυνση 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας: Τμήμα Βιοποικιλότητας & Τμήμα 
Προστατευόμενων Περιοχών και Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α): αδειοδότηση 
περιβαλλοντικών όρων, έκδοση Α.Ε.Π.Ο για δραστηριότητες και έργα σε εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών 
κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, β) Γενική Διεύθυνση 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος: Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών: Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής 
και Θήρας που είναι και η καθ’ ύλην αρμόδια για τα θέματα άγριας πανίδας (συμπεριλαμβανομένης και 
της ανακήρυξης ΚΑΖ – ν.2637/98) και με αρμοδιότητες που άπτονται της δασικής πολιτικής και 
ειδικότερα σε θέματα και πρακτικές που αφορούν τη δασική εκμετάλλευση αλλά και της λειτουργίας 
των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης για τη διαχείριση περιστατικών αλληλεπίδρασης αρκούδας - 
ανθρώπου σε κατοικημένες περιοχές. (ΦΕΚ 272/07-02-2014 (ΚΥΑ 104180/433/5-2-2013) (βλ. επίσης 
Παράρτημα Ι). Επίσης αρμόδιες είναι και οι ακόλουθες διευθύνσεις με συνάφεια στα μέτρα 
αναμόρφωσης της δασικής πολιτικής σε θέματα δασικής εκμετάλλευσης που προτείνονται στο παρόν 
ΣΔ: η Διεύθυνση Προγραμματισμού Δασικής Πολιτικής, Διεύθυνση Προστασίας Δασών και η Γενική 
Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού – Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού με μια από τις βασικές 
αρμοδιότητες την κατάρτιση Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
(ΠΠΧΣΑ), καθώς και Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ). 

2. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αρμοδιότητες ή/και συναρμοδιότητες 
που αφορούν α) στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του εκάστοτε Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
και την ενσωμάτωση ρυθμίσεων, διατάξεων για προληπτικά μέτρα που αφορούν στην αντιμετώπιση 
του προβλήματος των ζημιών της αρκούδας στην αγροτική παραγωγή , β) στη θέσπιση και εφαρμογή 
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στρατηγικής αλλά και στη διάθεση εξειδικευμένης εργαστηριακής υποδομής για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος των δηλητηριασμένων δολωμάτων. 

3. Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών με αρμοδιότητες που αφορούν στην ενσωμάτωση 
περιβαλλοντικών κριτηρίων και προδιαγραφών σε ότι αφορά τον σχεδιασμό, την κατασκευή και 
λειτουργία έργων υποδομών μεταφοράς ειδικά στις Μ.Ε.Ο, με στόχο την ελαχιστοποίηση του σοβαρού 
προβλήματος της οδικής θνησιμότητας της αρκούδας. 

4. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και των υφιστάμενων υπηρεσιών (π.χ. Ελληνική 
Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα): με αρμοδιότητες που αφορούν στη λειτουργία των Ο.Α.Ε για τη 
διαχείριση περιστατικών αλληλεπίδρασης αρκούδας ανθρώπου. 

5. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με αρμοδιότητες που αφορούν στην ανάπτυξη και 
υποστήριξη δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μέσω προγραμμάτων στα σχολεία, σε παιδικές / 
εφηβικές βιβλιοθήκες και στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

6. Ο Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ): καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας για την 
εφαρμογή του κανονισμού αποζημιώσεων από ζημιές αρκούδας στην αγροτική παραγωγή. 

7. Εμπορικά Επιμελητήρια: σήμα σε προϊόντα φιλικά προς την αρκούδα. 

Β) Σε επίπεδο Αποκεντρωμένης διοίκησης της χώρας: 

1. Η Δασική Υπηρεσία, που υπάγεται στο σύνολό στο ΥΠΕΝ, με τις Περιφερειακές δομές της να 
υπάγονται με τη σειρά τους στις 1) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις των Περιφερειών της χώρας με την 
εξής ιεραρχία: α) Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, β) Διεύθυνση Συντονισμού και 
Επιθεώρησης Δασών, γ) Διεύθυνση Δασών, δ) Δασαρχεία. Καθ’ ύλην αρμόδιο σε θέματα άγριας πανίδας 
σε κάθε Δασαρχείο είναι το Γραφείο Θήρας. Ο ρόλος της Δασικής Υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός καθότι είναι αρμόδια για τη: α) λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης της 
άγριας πανίδας, καθότι η τελευταία εμπίπτει πρωτίστως στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά της, β) 
έκδοση ρυθμιστικών διατάξεων για τη θήρα και την κήρυξη, κατάργηση ή τροποποίηση ορίων 
Καταφυγίων Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ), γ) φύλαξη περιοχών, εφόσον διαθέτει προσωπικό θηροφυλακής, ενώ 
τα στελέχη της έχουν ανακριτικές και κυρωτικές αρμοδιότητες. 

2. Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) με αρμοδιότητες για την 
υλοποίηση δράσεων του Π.Α.Α, προστασίας της ζωϊκής και φυτικής παραγωγής και κτηνιατρικού 
ελέγχου. 

3. Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙ.ΠΕ.Χ.Ω) με αρμοδιότητες που 
άπτονται των στόχων του παρόντος ΣΔ και αφορούν στον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων 
για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στην έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων έργων και δραστηριοτήτων, τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, για τον 
προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής 
στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη. 

4. Περιφερειακά Συμβούλια: με αρμοδιότητες που άπτονται των στόχων του παρόντος ΣΔ και 
αφορούν σε: α) έγκριση και παρακολούθηση του επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιφέρειας, β) 
την έγκριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία καθώς και 
λοιπές Τεχνικές Υπηρεσίες των Περιφερειών με συναφείς αρμοδιότητες. 
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5. Δημοτικές Αρχές (Δήμοι): στο βαθμό που οι αρμοδιότητές τους έχουν άμεση συνάφεια με 
διαχειριστικά μέτρα και δράσεις που αφορούν στη διατήρηση της αρκούδας και ειδικότερα στη 
διαχείριση της αλληλεπίδρασης ανθρώπου - αρκούδας. 

Γ) Σε επίπεδο Περιφερειών και Δήμων: 

1. Περιφέρειες και οι συναρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες τους, αλλά και τα κατά τόπους 
Περιφερειακά Συμβούλια με αρμοδιότητες στην: α) Έγκριση και παρακολούθηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων της περιφέρειας (ΠΕΠ – ΕΥΔ), β) Έγκριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και έργων κατά την κείμενη νομοθεσία, καθώς και λοιπές Τεχνικές Υπηρεσίες των 
Περιφερειών με συναφείς αρμοδιότητες. 

2. Δημοτικές Αρχές (Δήμοι): στο βαθμό που οι αρμοδιότητές τους έχουν άμεση συνάφεια με 
διαχειριστικά μέτρα και δράσεις που αφορούν στη διατήρηση της αρκούδας και ειδικότερα στη 
διαχείριση της αλληλεπίδρασης ανθρώπου - αρκούδας. 

Δ) Άλλοι θεσμικοί φορείς 

1. Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των πληθυσμών της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα έχουν οι 
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔ ΠΠ) (και με το μελλοντικό τους σχήμα ως ΜΔΠΠ 
με υπαγωγή τους στον ΟΦΥΠΕΚΑ). Ειδικότερα, στις περιοχές ευθύνης των ΦΔ Εθνικού Πάρκου Βόρειας 
Πίνδου, Οροσειράς Ροδόπης, ΠΠ Ορεινού Τόξου Βόρα - Πάικου, Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων - Κοιλάδας 
Αχελώου - Αγράφων & Μετεώρων, όπου ενδιαιτάται ένα σημαντικό μέρος των πληθυσμών του είδους 
σε εθνικό επίπεδο, καθώς και κάποιοι φορείς όπου έχουμε επαναποίκηση του είδους: Εθνικός Δρυμός 
Οίτης, Εθνικός Δρυμός Ολύμπου, ΠΠ Καλαμά-Αχέροντα. Οι ΦΔ ΠΠ είναι αρμόδιοι για την διατήρηση και 
την παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης του είδους στις περιοχές ευθύνης τους, καθώς και 
στην εφαρμογή ειδικών μέτρων και διαχειριστικών δράσεων με στόχο τη διασφάλιση της συνολικής 
διατήρησης του είδους. Το εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό των ΦΔ ΠΠ επιτρέπει την εφαρμογή 
επιστημονικών προγραμμάτων παρακολούθησης, αλλά και δράσεις επόπτευσης και φύλαξης (αν και το 
προσωπικό φύλαξης δεν έχει κυρωτικές αρμοδιότητες). 

2. Κυνηγετικές Οργανώσεις και κυρίως εκείνες που εποπτεύονται από το ΥΠΕΝ με την εξής 
ιεραρχία: α) Κυνηγετική Συνομοσπονδία, β) Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και γ) Κυνηγετικοί Σύλλογοι. Οι 
Κυνηγετικές Ομοσπονδίες παίζουν σημαντικό ρόλο διότι: α) σε αυτές υπάγεται η θηροφυλακή των ΚΟ , 
τα στελέχη της οποίας είναι ιδιωτικοί φύλακες θήρας με αρμοδιότητες ανακριτικού υπαλλήλου, β) η 
θηροφυλακή των ΚΟ αποτελεί το πιο δραστήριο σώμα θηροφύλαξης στην ελληνική ύπαιθρο σήμερα, γ) 
οι ΚΟ επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά των μελών των τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων, δ) οι 
ΚΟ εισηγούνται την κήρυξη μιας περιοχής σε ΚΑΖ ή την κατάργησή της. 

3. Φορείς και Σωματεία που εκπροσωπούν παραγωγικές τάξεις του πρωτογενούς τομέα: α) 
αγροτικοί συνεταιρισμοί, β) κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί, γ) μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί, δ) δασικοί 
συνεταιρισμοί. Το πεδίο δραστηριοτήτων του κάθε φορέα/σωματείου συνδέεται άμεσα με την 
κατάσταση διατήρησης του ενδιαιτήματος του είδους ή με την κατάσταση διατήρησης του πληθυσμού, 
λόγω αλληλεπίδρασης με την αρκούδα στην αγροτική παραγωγή εν γένει αλλά και στην εφαρμογή και 
διάδοση ειδικών προληπτικών μέτρων. 
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4. Πανεπιστημιακοί και άλλοι Ερευνητικοί Φορείς: στο βαθμό που τα ερευνητικά πεδία και οι 
κατευθύνσεις τους άπτονται άμεσα ή έμμεσα με την εφαρμογή μέτρων και δράσεων για την διατήρηση 
του είδους. 

5. Περιβαλλοντικές ΜΚΟ και Σύλλογοι (τοπικής ή εθνικής εμβέλειας) που δραστηριοποιούνται σε 
θέματα προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης ειδών άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων αυτών. 
Ορισμένες ΠΜΚΟ με μεγαλύτερη εξειδίκευση στην καφέ αρκούδα διαδραματίζουν έναν ακόμη πιο 
κομβικό ρόλο, με τη συμβολή τους στη διατήρηση του είδους στην Ελλάδα έχοντας τη δυνατότητα να 
υλοποιούν μεγάλης κλίμακας και στοχευμένα και ολοκληρωμένα προγράμματα με κοινοτική 
συγχρηματοδότηση.  
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6 Αξιολόγηση του υφιστάμενου καθεστώτος προστασίας και των 
προηγούμενων Στρατηγικών 

6.1 Συνοπτική παρουσίαση προηγούμενων Σ.Δ., στρατηγικών κειμένων και 
μεμονωμένων δράσεων 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '80 σχεδόν δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον για την κατάσταση 
διατήρησης της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα. Στα μέσα της δεκαετίας του '80 μεμονωμένοι ερευνητές 
καθώς και πρωτοβουλίες μιας ΠΜΚΟ κατάφεραν να προκαλέσουν την προσοχή των κρατικών αρχών 
για την επισφαλή κατάσταση διατήρησης του είδους στη χώρα. 

Κατά την περίοδο 1987 - 1989, υλοποιήθηκε το πρώτο πρόγραμμα έργο καταγραφής της κατανομής 
και κατάστασης του είδους σε εθνικό επίπεδο, με στόχο τη θέσπιση επειγόντων μέτρων για την 
αντιμετώπιση, κυρίως των συγκρούσεων ανθρώπου - αρκούδας λόγω ζημιών στην αγροτική παραγωγή, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έντονη ανθρωπογενής θνησιμότητα. Το έργο υλοποιήθηκε με 
κοινοτικούς πόρους στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού εργαλείου ACNAT (πρόδρομο του προγράμματος 
και χρηματοδοτικού εργαλείου LIFE), υπό την αιγίδα του τότε Υπουργείου Γεωργίας (ΥΠΓΕ). Στη 
συνέχεια παρατίθενται περιληπτικά έργα, δράσεις, στρατηγικές για τη διατήρηση της καφέ αρκούδας 
στην Ελλάδα, από διάφορα χρηματοδοτικά πλαίσια, εργαλεία και προγράμματα: 

LIFE & LIFE + 

Από το 1994 έως το 2020, και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος και χρηματοδοτικού 
μέσου “LIFE” και LIFE+ («Φύση και Βιοποικιλότητα») υλοποιήθηκαν ή είναι σε εξέλιξη 10 διαδοχικά έργα 
LIFE-Nature (1994 - 2020) για τη διατήρηση της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα με την σύμπραξη ΠΜΚΟ 
καθώς και μιας πλειάδας κρατικών κεντρικών ή/και περιφερειακών φορέων. Η εφαρμογή και τα 
αποτελέσματα των έργων αυτών σηματοδότησαν πολλές κομβικές αποφάσεις, ρυθμίσεις και 
κατευθύνσεις που βελτίωσαν το πλαίσιο συνθηκών για τη διατήρηση της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα. 
Επιγραμματικά και κωδικοποιημένα πρόκειται για τα εξής έργα: LIFE93NAT/GR/01080, 
LIFE96NAT/GR/03222, LIFE99NAT/GR/06498, LIFE07NAT/GR/00291, LIFE07NAT/IT/00502, 
LIFE09NAT/GR/00333, LIFE11 NAT/GR/1014, LIFE12NAT/GR/00784, LIFE15NAT/GR/01108 & 
LIFE17NAT/IT/00464. 

Τα πιο σημαντικά ορόσημα από τα παραπάνω έργα LIFE έχουν ως εξής: 

1. Εκπόνηση το 1996 του πρώτου «Γενικού Σχεδίου Δράσης για την προστασία και διαχείριση των 
πληθυσμών και των βιοτόπων της αρκούδας στην Ελλάδα». Το ΣΔ αυτό αποτελούσε παραδοτέο του 
έργου LIFE93NAT/GR/001080. Πρόκειται για ένα πλήρες ΣΔ που περιλάμβανε την αναλυτική περιγραφή 
της υφιστάμενης κατάστασης του είδους. Μετά από τη δέουσα αξιολόγηση της κατάστασης το εν λόγω 
ΣΔ κατέληγε σε ένα συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για μέτρα και παρεμβάσεις 
για τη διατήρηση του είδους. Παρότι ακολούθησε μια διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ αρμόδιων 
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υπηρεσιών η διαδικασία δεν τελεσφόρησε, με αποτέλεσμα το πρώτο αυτό Σχέδιο Δράσης να μην 
επισημοποιηθεί ποτέ. Ωστόσο άλλες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και κυρίως το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε 
συμβουλεύθηκαν επανειλημμένα το Σχέδιο Δράσης, κυρίως στις περιπτώσεις αδειοδότησης 
αναπτυξιακών και άλλων έργων που έλαβαν χώρα εντός της κατανομής του είδους και ειδικότερα σε 
κάποιες από τις σημαντικές ζώνες όπως είχαν ταυτοποιηθεί και αποτυπωθεί, αποτρέποντας ή/και 
ακυρώνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις έργα επιβαρυντικά για τους πληθυσμούς και το ενδιαίτημα 
του είδους, ή θεσπίζοντας ειδικές προδιαγραφές υλοποίησης των έργων αυτών για την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο είδος. 

2. Εκπόνηση 3 Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ) για τις περιοχές Πίνδου - Ζαγορίου, 
Γράμμου και Οροσειράς Ροδόπης (ως παραδοτέα στο πλαίσιο του έργου LIFE96NAT/GR/03222). Οι 2 
από τις 3 ΕΠΜ συνέβαλαν στην ανακήρυξη δύο Προστατευόμενων Περιοχών (Εθνικών Πάρκων), αυτό 
της Βόρειας Πίνδου και της Οροσειράς Ροδόπης, συνολικής έκτασης 3.500 τ.χλμ., [ν. 2742/99 και ν. 
3044/2002, (ΦΕΚ 197/27-8-2002)]. 

3. Ριζικές τροποποιήσεις/βελτιώσεις του εθνικού κανονισμού αποζημίωσης του ΕΛΓΑ για ζημίες 
αρκούδας στην αγροτική παραγωγή. 

4. Διάδοση προληπτικών μέτρων για ζημιές από αρκούδα και ένταξή τους σε μόνιμα 
χρηματοδοτικά πλαίσια: επιδότηση ηλεκτροφόρων περιφράξεων από το εκάστοτε εθνικό ΠΑΑ και 
δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου διάδοσης και χρήσης Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών για την 
ελαχιστοποίηση των ζημιών από αρκούδα στην αγροτική παραγωγή. 

5. Στην αναδρομολόγηση του μεγαλύτερου αυτοκινητόδρομου στην Ελλάδα (Εγνατία Οδός) και 
στην επακόλουθη ενσωμάτωση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και κριτηρίων, προγραμμάτων 
παρακολούθησης και μετριασμού των επιπτώσεων σε όλες τις Μελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και ΑΕΠΟ σχετικά με την κατασκευή έργων υποδομών μεταφοράς. 

6. Νομοθετική ρύθμιση με ειδική διάταξη στον ν. 998/79 για τον έλεγχο της κυκλοφορίας 
τροχοφόρων με αποκλεισμό τμημάτων του δασικού οδικού δικτύου σε συγκεκριμένη περίοδο του 
έτους για την ελαχιστοποίηση της όχλησης στην άγρια πανίδα και την αρκούδα (υπουργικές εγκύκλιοι 
73248/3996/21-9-98 και 77768/4600/11-11- 1998). 

7. Θεσμοθέτηση ειδικού μηχανισμού και θέσπιση πρωτοκόλλου για τη διαχείριση περιπτώσεων 
αλληλεπίδρασης ανθρώπων – αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές (Ομάδες Άμεσης Επέμβασης - ΦΕΚ 
272/07-02-2014 (ΚΥΑ 104180/433/5-2-2013). 

INTERREG ΙΙΙ 

«Ελλάδα-Βουλγαρία: Εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τα ορεινά οικοσυστήματα 
και τα μεγάλα σαρκοφάγα στη διασυνοριακή περιοχή Ροδόπης». 

Το πρόγραμμα ενίσχυσε τη συνεργασία μεταξύ των ΜΚΟ και των τοπικών κοινοτήτων στην Ελλάδα 
και στη Βουλγαρία, μέσω εκστρατειών «ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τα ορεινά 
οικοσυστήματα και τα μεγάλα σαρκοφάγα στη διασυνοριακή περιοχή της Ροδόπης». Κύριος στόχος 
ήταν η συνεισφορά στην εφαρμογή της Οδηγίας 92/43 EC και του Δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα 
και, μελλοντικά, στη Βουλγαρία. Έμφαση δόθηκε στη διατήρηση σημαντικών ειδών πανίδας (καφέ 
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αρκούδας, λύκου), όπως και τύπων ορεινών οικοτόπων προτεραιότητας που υπάρχουν σε Ελλάδα και 
Βουλγαρία, κατά κύριο λόγο σε διασυνοριακές ορεινές περιοχές. 

• Πρόγραμμα INTERREG (INTERREG III A/CARDS Ελλάδα-Π.Γ.Δ.Μ) «Δράσεις προστασίας ορεινών 
όγκων με άξονα την αρκούδα» το οποίο υλοποιήθηκε στην διασυνοριακή ζώνη του Περιστερίου. 

 

PHARE 

Ελλάδα Βουλγαρία: Εκπόνηση διασυνοριακού Σχεδίου Δράσης για τη διατήρηση της καφέ αρκούδας 
(Ursus arctos) στη διασυνοριακή ζώνη στην περιοχή της δυτικής Ροδόπης. Το συγκεκριμένο σχέδιο 
καταρτίστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη της Διασυνοριακής Συνεργασίας ως βάση για 
την Αποτελεσματική Διατήρηση του Πληθυσμού και των Βιοτόπων της Καφέ Αρκούδας στην περιοχή 
της Δυτικής Ροδόπης» (χρηματοδότηση της ΕΕ/ πρόγραμμα PHARE3). Το σχέδιο βασίστηκε στις 
διατάξεις της Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ «περί Οικοτόπων και Ειδών» και συμβαδίζει με το Πανευρωπαϊκό 
Σχέδιο Δράσης για τη διατήρηση της Καφέ Αρκούδας (Pan-European Brown Bear Conservation Action 
Plan). Το παρόν σχέδιο συμβαδίζει επίσης με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καφέ Αρκούδα στην 
Βουλγαρία. 

ΕΠΠΕΡ(ΙΙ) – (ΙΙΙ) - ΕΠΠΕΡΑΑ 

1. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Τεχνική Βοήθεια». Σχέδιο δράσης για την ελαχιστοποίηση του κατακερματισμού 
βιοτόπων λόγω οδικών και συμπληρωματικών έργων: Σχεδιασμός και εκπόνηση/συγγραφή ενός 
Σχεδίου Δράσης Πλαίσιο (Action Plan ή Master Plan) με οριζόντια εμβέλεια που θέτει τους βασικούς 
άξονες, αρχές και προδιαγραφές όπως και την επιστημονική τεκμηρίωση και τεχνογνωσία, δράσεις και 
μέτρα ορθής πρακτικής για τη συνολική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος του 
κατακερματισμού των ενδιαιτημάτων και των φυσικών περιοχών από τους μεγάλους οδικούς άξονες 
στην Ελλάδα. 

2. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε – Υ.ΠΕ.Κ.Α: Έργα Εποπτείας σε ΠΠ/ΦΔ: α) Έργο: «Πρόγραμμα Παρακολούθησης 
(Monitoring) της Πανίδας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου (συμπεριλαμβανομένης και της καφέ 
αρκούδας) (2008), β) Έργο: «Πρόγραμμα Παρακολούθησης (Monitoring) των πληθυσμών λύκου και 
αρκούδας στην περιοχή του ΦΔ Στενών και εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά» (2015), γ) Έργο: 
«Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος 
του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης» (συμπεριλαμβανομένης και της καφέ αρκούδας) (2015) , δ) 
Έργο «Παρακολούθηση Ειδών και Τύπων Οικοτόπων» Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Τζουμέρκων - Μεγάλα θηλαστικά: Λύκος-αρκούδα- ζαρκάδι – αγριόχοιρος»(2015), ε) Έργο: «Εποπτεία 
και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην 
Ελλάδα» (συμπεριλαμβανομένης και της καφέ αρκούδας) (2015). στ) Εξαετείς εκθέσεις για την 
κατάσταση διατήρησης του είδους (KO92/43 EEC, αρ.17) για τις περιόδους: 1994 – 2000 (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε 
– Ε.Κ.Β.Υ), 2001 - 2006 (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε – Ε.Κ.Β.Υ), 2007 - 2012 (με παράταση έως το 2014) (Υ.ΠΕ.Κ.Α – 
Ε.Κ.Β.Υ), 2012 - 2019 (Υ.ΠΕ.Κ.Α – Ε.Κ.Β.Υ) (συμπεριλαμβάνεται και η καφέ αρκούδα). 
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3. Προγράμματα χρηματοδότησης ΥΠΕΧΩΔΕ, DG Regio ; ΕΠΠΕΡ(ΙΙ) – (ΙΙΙ) - ΕΠΠΕΡΑΑ:  
παρακολούθησης επιπτώσεων των αυτοκινητροδρόμων Ε65 και Εγνατία Οδός στην περιχή των 
ΠΕ Γρεβενών, Τρικάλων και Ιωαννίνων και αντισταθμιστικά μέτρα.  

 

 

 

 

ΕΕ/DGENV 

1. Συμβολή στη διαμόρφωση του Πανευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την καφέ αρκούδα (υπό την 
αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης) (https://book.coe.int/en/root/1935-action-plan-for-the-
conservation-of-the-brown-bear-in-europe-ursus-arctos-nature-and-environment-no-114.html) 

2. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην παραγωγή Κατευθυντήριων Αξόνων για Σχέδια 
Διαχείρισης Πληθυσμών Μεγάλων Σαρκοφάγων (ΕΕ/DGENV). Παραγωγή ενός εγχειριδίου με 
κατευθυντήριους άξονες, κριτήρια και αρχές για τη διαχείριση/διατήρηση των 5 ειδών Μεγάλων 
Σαρκοφάγων της Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένης και της καφέ αρκούδας), σε επίπεδο «βιολογικού 
πληθυσμού» πέραν διοικητικών συνόρων μεταξύ κρατών. Γενική επισκόπηση ζητημάτων που 
καθιστούν ένα σχέδιο δράσης λειτουργικό σε διασυνοριακό επίπεδο, όπως: καθορισμός κοινών στόχων, 
διαχείριση διασυνοριακών πληθυσμών, άμβλυνση των συγκρούσεων ανθρώπου-μεγάλων σαρκοφάγων, 
επικοινωνία κ.λπ. () 
https://books.google.gr/books/about/Action_Plan_for_the_Conservation_of_the.html?id=I9553WUdBnYC
&redir_esc=y. 

3. Συνεργασία για την εγκατάσταση και λειτουργία της Πανευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την 
συνύπαρξη Ανθρώπου και Μεγάλων Σαρκοφάγων στην Ευρώπη (ΕΕ/DGENV). Περιλαμβάνονται 
αναφορές περιπτώσεων εφαρμογής καλών πρακτικών συνύπαρξης ανθρώπου - αρκούδας σε 
πανευρωπαϊκή κλίμακα. 
(https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm) 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε – Ε.Ο.Α.Ε – DGRegio: 

1. Πρόγραμμα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιπτώσεων στα Μεγάλα Θηλαστικά και 
στα Ενδιαιτήματά τους (με έμφαση στην καφέ αρκούδα) από την Κατασκευή και Λειτουργία της 
Εγνατίας Οδού στο τμήμα Παναγιά – Γρεβενά (Τμήμα 4.1). (προ κατασκευής – φάση κατασκευής). 

2. Πρόγραμμα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιπτώσεων στα Μεγάλα Θηλαστικά και 
στα Ενδιαιτήματά τους (με έμφαση στην καφέ αρκούδα) από την Κατασκευή και Λειτουργία της 
Εγνατίας Οδού στο τμήμα Παναγιά – Μέτσοβο (φάση κατασκευής). 

https://book.coe.int/en/root/1935-action-plan-for-the-conservation-of-the-brown-bear-in-europe-ursus-arctos-nature-and-environment-no-114.html
https://book.coe.int/en/root/1935-action-plan-for-the-conservation-of-the-brown-bear-in-europe-ursus-arctos-nature-and-environment-no-114.html
https://books.google.gr/books/about/Action_Plan_for_the_Conservation_of_the.html?id=I9553WUdBnYC&redir_esc=y
https://books.google.gr/books/about/Action_Plan_for_the_Conservation_of_the.html?id=I9553WUdBnYC&redir_esc=y
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm
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6.2 Κατάλογος και χάρτης των Προστατευόμενων Περιοχών στη ζώνη εξάπλωσης 
του είδους 

Στη ζώνη εξάπλωσης της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα (βλ. 4η Εθνική Αναφορά στο πλαίσιο του 
Άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) περιλαμβάνονται: 

1. Τα Εθνικά Πάρκα: Πρεσπών, Βόρειας Πίνδου, Τζουμέρκων, κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων & 
Μετεώρων (Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου & χαράδρας Αράχθου & λοιπές περιοχές ευθύνης), 
ΠΠ Βόρα – Πάικου-Βερμίου, ΠΠ Δυτικής Μακεδονίας 

2. Οι Εθνικοί Δρυμοί Βίκου – Αώου, Οίτης, Πίνδου και Ολύμπου 
3. 112 Καταφύγια Άγριας Ζωής (Χάρτης 9) 
4. 38 περιοχές που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 

(Πίνακας 2, Χάρτης 10) 
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Χάρτης 9 Χάρτης αποτύπωσης των 112 Καταφυγίων Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ) που περιλαμβάνονται στη 
ζώνη εξάπλωσης της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα.  
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Πίνακας 2 Κατάλογος των περιοχών Natura 2000 (Ε.Ζ.Δ/Τ.Κ.Σ) που περιλαμβάνονται στη ζώνη 
εξάπλωσης της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα 

# Περιοχή NATURA 2.000 

1 OROS CHAINTOU - KOULA KAI GYRO KORYFES 

2 AISTHITIKO DASOS NESTOU 

3 DASOS FRAKTOU 

4 RODOPI (SIMYDA) 

5 PERIOCHI ELATIA, PYRAMIS KOUTRA 

6 KORYFES OROUS FALAKRO 

7 OROS VERMIO 

8 KORYFES OROUS VORA 

9 ORI TZENA 

10 OROS OLYMPOS 

11 OROS TITAROS 

12 KORYFES OROUS ORVILOS 

13 VASILITSA 

14 ETHNIKOS DRYMOS PINDOU (VALIA KALNTA) 

15 LIMNI KASTORIAS 

16 KORYFES OROUS GRAMMOS 

17 ETHNIKOS DRYMOS PRESPON kai EVRITERI PERIOCHI 

18 ORI VARNOUNTA kai EVRITERI PERIOCHI 

19 LIMNES VEGORITIDA - PETRON 

20 LIMNES CHEIMADITIDA - ZAZARI 

21 OROS VERNON - KORYFI VITSI 

22 PERIOCHI LIMNIS TAVROPOU 

23 AGRAFA 

24 ASPROPOTAMOS 

25 KERKETIO OROS (KOZIAKAS) 

26 ANTICHASIA ORI - METEORA 

27 ORI ATHAMANON (NERAIDA) 

28 ETHNIKOS DRYMOS VIKOU - AOOU 

29 KORYFES OROUS SMOLIKAS 

30 KENTRIKO TMIMA ZAGORIOU 

31 LIMNI IOANNINON 

32 PERIOCHI METSOVOU (ANILIO - KATARA) 

33 OROS LAKMOS (PERISTERI) 
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34 OROS MITSIKELI 

35 OROS TYMFRISTOS (VELOUCHI) 

36 ORI VARDOUSIA 

37 ORI VARNOYNTA-EVRYTERH PERIOCHI 

38 DRYMOS PRESPON - EVRYTERI PERIOCHI 

 

 
Χάρτης 10 Χάρτης των περιοχών Natura 2000 που περιλαμβάνονται στη ζώνη εξάπλωσης της καφέ 
αρκούδας στην Ελλάδα.  
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6.3 Εθνική, διεθνής και ευρωπαϊκή νομοθεσία και συμβάσεις που αφορούν το είδος 

Η καφέ αρκούδα προστατεύεται στην Ελλάδα από τη διεθνή, την κοινοτική και την ελληνική 
νομοθεσία. Το διεθνές και κοινοτικό πλαίσιο που εξασφαλίζει την προστασία της καφέ αρκούδας 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 

• Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (Νόμος 1335/83) «Περί προστασίας των απειλούμενων ειδών 
και των βιοτόπων τους» (https://www.coe.int/en/web/bern-convention), 

• Την Οδηγία 92/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας», στην οποία συγκαταλέγεται στα είδη προτεραιότητας (Παρ. ΙΙ & IV) 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043), 

• Τη Διεθνή Σύμβαση για τη ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου απειλούμενων ειδών (Convention on 
the International Trade of Endangered Species – CITES) (https://www.cites.org/eng/disc/text.php. 

Επιπλέον, στην Ελλάδα, και σύμφωνα με το άρθρο 258 (Ν.Δ. 86/69) του Δασικού Κώδικα, 
απαγορεύεται ο φόνος, η αιχμαλωσία, η κατοχή και η έκθεση της αρκούδας σε δημόσια θέα. Το είδος 
αναφέρεται επίσης στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ειδών της χώρας μας ως κινδυνεύον 
(Λεγάκις and Μαραγκού, 2009). 

6.4 Αξιολόγηση του είδους βάσει των παραπάνω 

Με βάση την παράθεση των δεδομένων στα 3 προηγούμενα υπο-κεφάλαια μπορούμε να 
συνοψίσουμε την αξιολόγηση ως προς το υφιστάμενο καθεστώς διατήρησης της καφέ αρκούδας ως 
εξής: 

1. Προηγούμενα ΣΔ, στρατηγικές, έρευνα, μελέτες: από τα στοιχεία του υπο-κεφαλαίου (7.1) 
προκύπτει ότι το επίπεδο γνώσης και πληροφορίας για το είδος, τόσο σε ότι αφορά την βιογεωγραφία, 
οικολογία, ενδιαίτημα και πληθυσμούς, όσο και στην αλληλεπίδρασή του με τον ανθρώπινο παράγοντα 
στη χώρα μας καλύπτεται σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Αυτό οφείλεται τόσο στην πληθώρα και 
ποικιλία των δράσεων όσο και στη συνολική χρονική τους διάρκεια και συνέχεια (~28 έτη). Η 
συσσωρευμένη αυτή γνώση και πληροφορία αλλά και το γεγονός ότι έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν και 
στην πράξη η εφαρμογή ενός αρχικού πλαισίου διαχειριστικών παρεμβάσεων, στοιχειοθετούν σε 
ικανοποιητικό βαθμό την παρούσα τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα λήψης μέτρων (βλ. Κεφάλαιο 9) 
σε ένα νέο και επικαιροποιημένο πλαίσιο, με βάση την σημερινή κατάσταση αλλά και τις νέες ανάγκες 
και προτεραιότητες. 

2. Καθεστώς προστασίας: α) Νομικό πλαίσιο: Με βάση τα στοιχεία του υποκεφαλαίου 7.2 το 
καθεστώς προστασίας της καφέ αρκούδας σε νομικό επίπεδο από την ισχύουσα σήμερα Ελληνική, 
Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία καλύπτεται σε ικανοποιητικό βαθμό. β) Θεσμικό/χωρικό πλαίσιο: με 
βάση το υποκεφάλαιο 7.3 καλύπτεται σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό δεδομένου ότι, η σημερινή 
γεωγραφική κατανομή του είδους επικαλύπτεται σε σημαντικό ποσοστό με τις εκτάσεις. Ωστόσο στην 
πραγματικότητα οι Προστατευόμενες Περιοχές δεν φαίνεται να παρέχουν πλήρη προστασία στο είδος, 

https://www.coe.int/en/web/bern-convention
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
https://www.cites.org/eng/disc/text.php
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με εξαίρεση ίσως μόνο εκείνες τις περιοχές στις οποίες, είτε δεν επιτρέπεται η θήρα είτε δεν 
επιτρέπονται ανθρωπογενείς επεμβάσεις και επιβαρυντικές δραστηριότητες είτε και τα δύο 
ταυτόχρονα. 

Συνοψίζοντας η σημερινή εικόνα για το είδος εμπεριέχει αντιθέσεις και μπορεί να περιγραφεί ως 
εξής: 

Α) Η γενική εικόνα της χωρολογίας του είδους που χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια από μια 
συστηματική διασπορά ατόμων και η οποία συνοδεύεται από μια σταθερή δυναμική επαν-αποίκησης 
περιοχών ιστορικής παρουσίας της καφέ αρκούδας, καθώς και η αύξηση της χωροκατανομής και της 
εξάπλωσης του είδους, τεκμηριώνουν θετικές τάσεις σε ότι αφορά την βιογεωγραφική δυναμική και 
ανάκαμψη του είδους στην χώρα μας. Παράλληλα, η ανάκαμψη του δασικού ενδιαιτήματος που 
συνδέεται με την εγκατάλειψη της υπαίθρου, αλλά και με αλλαγές στις χρήσεις γης, φαίνεται να 
δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες βιοχωρητικότητας (carrying capacity) του ενδιαιτήματος. Ωστόσο, οι 
ολοένα αυξανόμενες σε ένταση, έκταση, χωροδιάταξη και μορφή ανθρωπογενείς δραστηριότητες ή/και 
επεμβάσεις στο ενδιαίτημα προοιωνίζουν λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες καταλληλότητας και 
ακεραιότητας του ενδιαιτήματος της καφέ αρκούδας στο διηνεκές. Η διασφάλιση της γεωγραφικής 
συνέχειας της χωροκατανομής, τόσο στις ζώνες επαναποίκησης όσο και σε διασυνοριακή κλίμακα 
παραμένει επίσης ένα ζητούμενο προς σταθεροποίηση και επαύξηση. 

Β) Από πληθυσμιακή άποψη είναι γεγονός ότι η συνολική εικόνα είναι θετική, με τον πληθυσμό της 
καφέ αρκούδας στην Ελλάδα να παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, κυρίως στον πληθυσμιακό πυρήνα της 
Πίνδου. Ωστόσο η ανθρωπογενής θνησιμότητα (και αυτό μόνο για τα επιβεβαιωμένα περιστατικά) 
εξακολουθεί επίσης να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που τομεακά φαίνεται να επηρεάζει 
αρνητικά τον πληθυσμό του είδους δημιουργώντας προβλήματα στη δυναμική, δομή, γενετική σύσταση 
και γενετική ισορροπία κάποιων υποπληθυσμών (π.χ. πληθυσμός αρκούδας στην Ροδόπη). Παράλληλα, 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες ή/και επεμβάσεις μεγάλης κλίμακας στο ενδιαίτημα έχουν επίσης 
αρνητική επίδραση στην γονιδιακή ροή μεταξύ υποπληθυσμών, είτε σε μια δεδομένη περιοχή της 
κατανομής, είτε σε εθνική, είτε σε διασυνοριακή κλίμακα δημιουργώντας προβλήματα 
αποσταθεροποίησης (φαινόμενα «πληθυσμιακού βυθίσματος»). 

Γ) Τέλος, η αλληλεπίδραση του είδους με τον ανθρώπινο παράγοντα έχει μπει σε μια νέα 
πραγματικότητα, δεδομένης και της γεωγραφικής και πληθυσμιακής ανάκαμψης του στη χώρα μας. Ως 
εκ τούτου προκύπτουν νέες ανάγκες επανασχεδιασμού ρυθμιστικών ή κανονιστικών παρεμβάσεων, 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις αυτής της αλληλεπίδρασης με απώτερο 
στόχο τη διατήρηση του συνολικού συστήματος σε μια κατάσταση δυναμικής ισορροπίας. 

Με βάση τα ανωτέρω και αξιοποιώντας τις μεγάλες χρονοσειρές, την ποιότητα και γεωγραφική 
κλίμακα κάλυψης των πρωτογενών δεδομένων που αφορούν στα βιολογικά και οικολογικά 
χαρακτηριστικά της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα (κεφ 3) αφενός και αφετέρου την ποσοτικοποιημένη 
αποτύπωση της επίδρασης του ανθρώπινου παράγοντα (κεφ. 4)  θεωρήσαμε σκόπιμο την  δημιουργία 
δύο επί πλέον χαρτών, κομβικής σημασίας από διαχειριστική άποψη, οι οποίοι με την μέθοδο της πολυ-
κριτηριακής ταξινόμησης αποτυπώνουν α) τις ζώνες ευαισθήσιας για το είδος και β) τις ζώνες 
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σημαντικότητας για το είδος στην συνολική κλίμακα της γεωγραφικής κατανομής του στην χώρα. Πιο 
αναλυτικά οι χάρτες (11 & 12)  πρόεκυψαν ως εξής:  

Χάρτης «ευαισθησίας»: Aπό το paper των LeBrun et al 2019 (παρατίθεται στις βιβλιογραφικές πηγές) 
επεξεργαστήκαμε τα αρχεία Ascii (από τα supporting docs του paper) ειδικά σε ότι αφορά τον χάρτη 
καταλληλότητας (εικ, 33 στο παρόν κείμενο) . Στη συνέχεια έγινε η εξής επεξεργασία: 

1)      Μετατροπή των ascii files σε raster και στη συνέχεια σε vector για να είναι επεξεργάσιμες σε GIS 

2)      Αναγωγή του χάρτη καταλληλότητας από 1Χ1 km σε 5 Χ 5 km. Η χωρική αυτή αναγωγή βασίστηκε 
στο κριτήριο της μέσης χωροκράτειας μιας θηλυκής αρκουδας με μικρά της ίδιας χρονιάς (~25 km2) 

3)      Διατηρήσαμε την ίδια βαθμονόμηση της καταλληλότητας (continuous variable) από 0-1 (1= μέγιστη 
καταλληλότητα)  

4)      Με γεωγραφικές επικαλύψεις και σχεσιακούς συνδυασμούς  πολλαπλών επιπέδων όλη η 
γεωγραφική πληροφορία συγκεντρώθηκε σε ένα γεωγραφικό επίπεδο πληροφορίας έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η επεξεργασία του τελικού αλγορίθμου παραγωγής και επιλογής συνδυασμού μεταβλητών. 

5)      Τρέξαμε αλγόριθμο στο GIS δίνοντάς του σαν μεταβλητές τα πεδία της βάσης δεδομένων που 
συγκεντρώθηκαν στο τελικό γεωγραφικό επίπεδο ως εξής:  

α) ζημιές σε τρείς διακριτά βαθμονομημένες κλάσεις έντασης (μέση / υψηλή / πολύ υψηλή) β) 
ανθρωπογενής θνησιμότητα (σε τρεις διακριτά βαθμονομημένες κλάσεις έντασης (μέση/ υψηλή / πολύ 
υψηλή) και γ) την  καταλληλότητα ενδιαιτήματος σε βαθμονόμηση συνεχούc μεταβλητής (continuous) 
με τιμές από από 0-1 (βλ. εικονά 33) και μία με δευτερογενή ταξινόμηση σε 3 κλάσεις καταλληλότητας 
(μέση / υψηλή / πολύ υψηλή). δ) παρουσία αρκούδας (τιμή 1) και ε) παρουσία θηλυκού με μικρά με 
διωνυμικές τιμές 0 ή 1 (binomial). 

Στόχος του αλγορίθμου ήταν η δημιουργία και ενημέρωση ενός νέου πεδίου (Score=βαθμός 
ευαισθησίας) στο οποίο μετά από όλους τους πιθανούς συνδυασμούς τιμών των μεταβλητών, να 
επιλεχθούν αυτοί οι συνδυασμοί που αντικατοπτρίζουν τον κατάλληλο/αντίστοιχο βαθμό ευαισθησίας. 
Με ταξινόμηση και χρωματική οπτικοποίηση των ζωνών ευαισθησίας δημιουργήθηκε ο τελικός 
χάρτης. Οι ζώνες 1/2/3 αποδίδουν βαθμό «ευαισθησίας» ενώ οι 4 και 5 και μια χωρική δυναμική. Π.χ η 
ζώνη (3) προέκυψε από την συνύπαρξη σε ένα κελί 5Χ5 όλων των μεταβλητών στις θετικές (για (δ) και 
(ε)) και στις μέγιστες για (α), (β) και (γ) τιμές τους. Οι ζώνες ευαισθησίας αποδίδονται σε (5) κατηγορίες 
ωε εξής:  

Η ταξινόμηση ζωνών ευαισθησίας που προκύπτει είναι ως εξής: 

Ζώνη (1): μόνιμης παρουσίας και μέσης ευαισθησίας 

Ζώνη (2) : μόνιμης παρουσίας και  υψηλής ευαισθησίας (ζώνη αποκλεισμού) 

Ζώνη (3): μόνιμης παρουσίας και πολύ υψηλής ευαισθησίας (ζώνη αποκλεισμού) 
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Ζώνη (4) : διασποράς-επαναποίκησης με σημαντικό βαθμό ευαισθησίας 

Ζώνη (5) : δυνητικής επαναποίκησης και ευαισθησίας με σποραδική παρουσία   

Οι ζώνες του χάρτη (11) συνδέονται άμεσα και με την γεωγραφική προτεραιοποίηση μέτρων και 
δράσεων όπως αυτές περιγράφονται στους πίνακες (3-8).  

Ο χάρτης (11) παρατίθεται κατωτέρω: 
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Χάρτης (11): Ζώνες ευαισθησίας για την καφέ αρκούδα στο σύνολο της γεωγραφικής κατανομής του 
είδους στην Ελλάδα. 
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Χάρτης «σημαντικότητας»: 

Aπό το paper LeBrun et al 2019 ως βάση εκκίνησης, χρησιμοποιήσαμε τα αρχεία Ascii (από τα supporting 
docs του paper) ειδικά σε ότι αφορά τον χάρτη καταλληλότητας. Στη συνέχεια έγινε η εξής 
επεξεργασία: 

1) Μετατροπή των ascii files σε raster και στη συνέχεια σε vector για να είναι επεξεργάσιμες σε 
GIS 

2) Αναγωγή του χάρτη καταλληλότητας από 1Χ1 km σε 5 Χ 5 km. (Home Range/χωροκράτεια 
θηλυκού με μικρά) 

Προκειμένου να δημιουργήσουμε τον χάρτη «σημαντικότητας» για το είδος (ο οποίος διαφέρει από τον 
χάρτη ζωνών «ευαισθησίας» από το γεγονός ότι δεν ενσωματώνει ανθρωπογενείς μεταβλητές) 
διατηρήσαμε μόνον τις μεταβλητές που αφορούν στα βιογεωγραφικά (παρουσία), βιολογικά 
(αναπαραγωγή) και οικολoγικά (καταλληλότητα ενδιαιτήματος) δεδομένα/ χαρακτηριστικά  για το 
είδος. Εφαρμόσαμε μια ενιαία κλίμακα βαθμονόμησης με συνεχόμενες τιμές (continuous variable) από 
0-9. Στη συνέχεια εφαρμόσαμε μια ενιαία ταξινόμηση για τις μεταβλητές «καταλληλότητα 
ενδιαιτήματος» και «παρουσία» σε τρείς κλάσεις ενώ για την μεταβλητή «αναπαραγωγικά άτομα» σε 
δύο κλάσεις . Αυτό έγινε για να υπάρχει και η σωστή απόδοση βαρύτητας στην κάθε μεταβλητή αλλά 
και για να υπάρχει και μια αντιστοίχιση με τον τρόπο ταξινόμησης των μεταβλητών στον χάρτη 
«ευαισθησίας». Η ταξινόμηση έγινε ως εξής:  

- «καταλληλότητα ενδιαιτήματος» (3 κλάσεις):  (1) «μέση καταλληλότητα», (2) υψηλή 
καταλληλότητα και (3) πολύ υψηλή καταλληλότητα (με το αντίστοιχο εύρος αριθμητικών τιμών 
βαθμονόμησης για κάθε κλάση)  

- «παρουσία»(3 κλάσεις): (1) σποραδική/επαναποίκηση/δυνητική επαναποίκηση, (2) μόνιμη 
παρουσία και (3) μόνιμη παρουσία με αναπαραγωγή. (με το αντίστοιχο εύρος αριθμητικών τιμών 
βαθμονόμησης για κάθε κλάση) 

- «αναπαραγωγικά άτομα /παρουσία θηλυκών με μικρά» (1) παρουσία, (2) απουσία ( η λεγόμενη 
μεταβλητή “on-off”). 

Στη  συνέχεια η εξίσωση του αλγόριθμου «έτρεξε» όλους τους πιθανούς συνδυασμούς μεταξύ 
μεταβλητών, τιμών βαθμονόμησης και κλάσεων παράγοντας τον συνημμένο χάρτη με μια ταξινόμηση 
και χρωματική οπτικοποίηση των ζωνών σημαντικότητας . Οι ζώνες 1/2/3 αποδίδουν βαθμό 
«σημαντικότητας» ενώ οι 4 και 5 εμπεριέχουν και μια χωρική δυναμική.   

To τελικό χαρτογραφικό αποτέλεσμα αποδίδει τις εξής κατηγορίες ζωνοποίησης: 

Ζώνη (1): μέσης σημαντικότητας 

Ζώνη (2) : υψηλής σημαντικότητας (ζώνη αποκλεισμού με πρόσθετα κριτήρια) 

Ζώνη (3): πολύ υψηλής σημαντικότητας (ζώνη αποκλεισμού) 

Ζώνη (4) : διασποράς-επαναποίκησης με υψηλή ή/και πολύ υψηλή σημαντικότητα 

Μορφοποιήθηκε: Εσοχή: Αριστερά:  0,63 εκ.,
Προεξοχή:  0,63 εκ., Διάστιχο:  μονό

Μορφοποιήθηκε: Εσοχή: Αριστερά:  0,63 εκ.,
Προεξοχή:  0,63 εκ., Διάστιχο:  μονό
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Ζώνη (5) : δυνητικής επαναποίκησης   

Χάρτης (12): Ζώνες «σημαντικότητας» για την καφέ αρκούδα στο σύνολο της γεωγραφικής κατανομής 
του είδους στην Ελλάδα   

7 Σκοπός και στόχοι του Σ.Δ. 

 

Σκοπός του παρόντος Σχεδίου Δράσης είναι η συμβολή στη διασφάλιση των κατάλληλων 
συνθηκών επιβίωσης του είδους καφέ αρκούδα (Ursus arctos) στην Ελλάδα, βελτιώνοντας κατά τη 
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διάρκεια της εξαετούς εφαρμογής του ΣΔ, την Κατάσταση Διατήρησης του είδους σε εθνικό επίπεδο. 
H κατάσταση διατήρησης αξιολογήθηκε (στο πλαίσιο της 4ης εξαετούς) ως «Μη ευνοϊκή» (Unfavourable 
– Inadequate, U1) και η συνολική τάση της Κατάστασης Διατήρησης ως «Βελτιούμενη» (Improving, +). 
Επομένως ο σκοπός του ΣΔ είναι η προσπάθεια αναβάθμισης/βελτίωσης της κατάστασης διατήρησης 
του είδους σε FV (Favourable) = «Ευνοϊκό». 

Στόχος του ΣΔ είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαχειριστικών παρεμβάσεων 
με τη μορφή μέτρων και δράσεων (ανά μέτρο), σε αντιστοίχιση, αφενός με τους βασικούς άξονες / 
στόχους που παρατίθενται πιο κάτω, όσο και με τους δύο βασικούς πυλώνες που καθορίζουν την 
επιβίωση του είδους (δηλ. α) ο φυσικός παράγοντας, β) ο ανθρωπογενής παράγοντας). Συνεπακόλουθα, 
ο στόχος του ΣΔ είναι: α) η εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου λειτουργικότητας του, και β) η 
βέλτιστη διαχείριση του και ειδικότερα σε ότι αφορά την άμεση αλληλεπίδραση του ανθρωπογενούς 
παράγοντα με το είδος όσο και το αποτύπωμά του στον φυσικό χώρο του είδους. 

Οι βασικοί αυτοί επιθυμητοί στόχοι συνδέονται άμεσα με τις «Ικανοποιητικές Τιμές Αναφοράς» , 
όπως ορίζονται από το DocHab-04-03/03 της ΕΕ 
(https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/natura2000/ec_guidance_2006_art17_appendi
x1.pdf και αφορούν τόσο την εξάπλωση και το εύρος εξάπλωσης του είδους όσο και τον πληθυσμό του, 
ενώ αποτελούν και δύο βασικές συνιστώσες της βιωσιμότητας ενός είδους στο διηνεκές. Ειδικότερα: 

1. Σε ότι αφορά το εύρος εξάπλωσης: το Ικανοποιητικό εύρος αναφοράς («Favourable Reference 
Range», FRR) ορίζεται ως: «η περιοχή εξάπλωσης εντός της οποίας όλες οι σημαντικές οικολογικές 
διακυμάνσεις της κατάστασης του ενδιαιτήματος και του είδους εμπεριέχονται σε μια δεδομένη 
βιογεωγραφική περιοχή και η οποία είναι επαρκής σε έκταση προκειμένου να διασφαλιστεί σε 
μακροπρόθεσμη βάση η επιβίωση του είδους». 

2. Σε ότι αφορά τον πληθυσμό ενός είδους: η Ικανοποιητική Τιμή Αναφοράς (Favourable Reference 
Population - FRP) ορίζεται ως: «ο ελάχιστος απαραίτητος πληθυσμός σε μια δεδομένη περιοχή 
προκειμένου να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα ενός είδους. Οι τιμές θα πρέπει να είναι 
κατ’ ελάχιστον ίσες με αυτές όταν η ΚΟ 92/43 τέθηκε σε ισχύ. Σε περιπτώσεις επαναπροσδιορισμού 
της τιμής ικανοποιητικού πληθυσμού αναφοράς, είναι πολύ χρήσιμος ο συνδυασμός πληροφοριών για 
την ιστορική παρουσία και το πληθυσμιακό μέγεθος του είδους καθώς και η γνώμη ειδικών (expert 
opinion). 

Ένα επί πλέον βασικό κριτήριο που υπεισέρχεται στο σύστημα αξιολόγησης προκειμένου να 
προταθεί μια Ικανοποιητική Τιμή Αναφοράς είναι ότι ο πληθυσμός θα πρέπει τουλάχιστον να ισούται 
(και κατά προτίμηση να είναι μεγαλύτερος) του μεγέθους που ορίζεται από τον ελάχιστο βιώσιμο 
πληθυσμό (MVP = Minimum Viable Population), όπως αυτός ορίζεται από τα κριτήρια της IUCN: δέσμη 
κριτηρίων «D» (αριθμός ώριμων ατόμων) ή δέσμη κριτηρίων «E» (εκτίμηση κινδύνου εξαφάνισης 
(“extinction risk”) βασισμένη σε μια ποσοτική εκτίμηση του PVA (Population Viability Assessement), με 
<10% ρίσκο εξαφάνισης σε έναν χρονικό ορίζοντα 100 ετών. 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/natura2000/ec_guidance_2006_art17_appendix1.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/natura2000/ec_guidance_2006_art17_appendix1.pdf


 

 
www.edozoume.gr 

107 

Τέλος, με βάση τον ορισμό της «Ευνοϊκής Κατάστασης Διατήρησης – Favorable Conservation 
Status” (FCS) (δυνάμει της ΚΟ 92/43 (άρθρο 1) θεωρούμε ότι ένα σαρκοφάγο, όπως η καφέ αρκούδα, 
βρίσκεται στο επίπεδο του «FCS» όταν πληρούνται όλα τα κατωτέρω κριτήρια: 

1. Τα πληθυσμιακά δεδομένα υποδεικνύουν ότι το είδος διατηρείται σε μακροπρόθεσμη βάση ως 
μια βιώσιμη συνιστώσα του φυσικού ενδιαιτήματος (πληθυσμιακοί δείκτες σταθεροί ή αυξανόμενοι). 

2. Η φυσική γεωγραφική εξάπλωση του είδους δεν συρρικνώνεται ούτε πρόκειται να 
συρρικνωθεί στο προβλεπόμενο μέλλον. 

3. Υφίσταται και πιθανώς θα συνεχίσει να υφίσταται ένα επαρκώς ευρύ (χωρικά) ενδιαίτημα ικανό 
για να διατηρηθεί ο πληθυσμός σε μακροπρόθεσμη βάση. 

4. Το πληθυσμιακό μέγεθος και η κατανομή είναι μεγαλύτερα ή τουλάχιστον ίσα από την στιγμή 
που τέθηκε σε ισχύ η ΚΟ 92/43. 

5. Η απαιτούμενη στάθμη του FRP (Favorable Reference Population) έχει επιτευχθεί. 

6. Η απαιτούμενη έκταση του FRR (Favorable Reference Range) έχει καταληφθεί από το είδος. 

7. Η γεωγραφική συνδεσιμότητα μεταξύ πληθυσμών και υποπληθυσμών έχει διατηρηθεί ή 
ενισχύεται. 

Για τα μεγάλα σαρκοφάγα και για την καφέ αρκούδα ειδικά, ο γενικός επιθυμητός στόχος 
διατήρησης είναι: η εγκατάσταση (δημιουργία) ενός μεταπληθυσμού που θα προκύψει από 
διασυνδεδεμένους πληθυσμούς (υποπληθυσμούς), ο καθένας από τους οποίους βρίσκεται επάνω από 
το ελάχιστο όριο («κατώφλι») της «ευνοϊκής κατάστασης διατήρησης» (FCS) (Linnell et al., 2008). 

Ως παράλληλος γενικός επιθυμητός στόχος για την Ελλάδα είναι: Διατήρηση ενός βιώσιμου 
πληθυσμού καφέ αρκούδας στην Ελλάδα και εξασφάλιση των συνθηκών ομαλής συνύπαρξης του είδους 
με τον ανθρώπινο παράγοντα». Ο γενικός αυτός στόχος αναλύεται σε έξι επί μέρους ειδικούς 
στόχους/άξονες, γύρω από τους οποίους δομείται όλο το σκεπτικό της ανάπτυξης των μέτρων και 
δράσεων στο παρόν ΣΔ, και οι οποίοι ορίζονται ως εξής: 

1. Σταθεροποίηση / βελτίωση της πληθυσμιακής κατάστασης και διατήρηση της ανοδικής 
πληθυσμιακής τάσης του είδους. 

2.  Βελτίωση / διατήρηση της κατάστασης του ενδιαιτήματος του είδους. 

3. Διατήρηση ή /και αύξηση της γεωγραφικής κατανομής και του εύρους εξάπλωσης /ανάσχεση 
κατακερματισμού του ενδιαιτήματος και των υποπληθυσμών του είδους. 

4. Διατήρηση κρίσιμων συνδετικών ζωνών και διασφάλιση συνδεσιμότητας σε εθνική και 
διασυνοριακή κλίμακα. 

5. Βελτίωση στάσεων και απόψεων της κοινής γνώμης και ειδικών ομάδων αναφοράς. 
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6. Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη επιχειρησιακής ικανότητας αρμόδιων διαχειριστικών αρχών 
και φορέων.  
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8 Μέτρα προστασίας και διατήρησης 
 

Με βάση τις γενικές κατευθύνσεις - πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την καφέ 
αρκούδα, αλλά και με βάση τη στοχοθέτηση του πρώτου εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αρκούδα στην 
Ελλάδα (1996), ως γενικός στόχος - «ομπρέλα» του παρόντος Σχεδίου Δράσης για την καφέ αρκούδα 
την Ελλάδα μπορεί να τεθεί: «Η διατήρηση ενός βιώσιμου πληθυσμού καφέ αρκούδας στην Ελλάδα και 
η εξασφάλιση των συνθηκών ομαλής συνύπαρξης του είδους με τον ανθρώπινο παράγοντα». 

Η λειτουργική σύνδεση μεταξύ ειδικών στόχων/αξόνων – μέτρων – δράσεων αναπτύχθηκε από 
την ομάδα εργασίας ως εξής: κάτω από τον γενικό στόχο αναπτύχθηκαν έξι επί μέρους ειδικοί 
στόχοι/άξονες (έτσι όπως περιγράφονται στο κεφ. 7, οι οποίοι αναλύονται σε επί μέρους δέσμες 
μέτρων (ανά στόχο). Τα επί μέρους μέτρα με τη σειρά τους αναλύονται σε δέσμες δράσεων, 
εξυπηρετώντας όλα τον αρχικό ειδικό στόχο, με βάση το παρακάτω σχηματικό διάγραμμα ροής: 

 

 

Ακολουθεί μια παράθεση/περιγραφή της σύνδεσης στόχου/άξονα και δέσμης μέτρων (ανά στόχο) 
καθώς και δέσμης δράσεων ανά μέτρο που συνοψίζονται στους Πίνακες 3 – 8. 

1) Σταθεροποίηση / βελτίωση της πληθυσμιακής κατάστασης και διατήρηση της ανοδικής 
πληθυσμιακής τάσης του είδους 

1.1 Μείωση ζημιών από αρκούδα στην αγροτική οικονομία 

1.2 Βελτίωση συστήματος γεωργικής ασφάλισης - συσχέτιση με τη λήψη προληπτικών μέτρων 

1.3 Αντιμετώπιση της εκούσιας ανθρωπογενούς θνησιμότητας 

1.4 Διαχείριση περιστατικών αλληλεπίδρασης αρκούδας - ανθρώπου σε κατοικημένες περιοχές 
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1.5 Αντιμετώπιση του προβλήματος της χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων 

1.6 Διατήρηση αδιατάρακτων περιοχών χαμηλής όχλησης στον πληθυσμό της καφέ αρκούδας στην 
Ελλάδα 

1.7 Διαχείριση - περίθαλψη και επανένταξη τραυματισμένων και ορφανών ατόμων 

1.8 Μείωση ανθρωπογενούς θνησιμότητας από τροχαία ατυχήματα 

 

2) Βελτίωση / διατήρηση της κατάστασης του ενδιαιτήματος της αρκούδας 

2.1 Αναθεώρηση δασοπονικών - δασοκομικών πρακτικών 

2.2 Διατήρηση φυσικών τροφικών διαθέσιμων 

2.3 Θέσπιση κατευθυντήριων αξόνων στον Περιφερειακό Σχεδιασμό 

2.4 Θέσπιση κατευθυντήριων αξόνων στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 

2.5 Θέσπιση ζωνών αποκλεισμού για εγκατάσταση Α.Σ.Π.Η.Ε 
 

3) Διατήρηση ή/και αύξηση της γεωγραφικής κατανομής και του εύρους εξάπλωσης του 
είδους/Ανάσχεση κατακερματισμού ενδιαιτήματος, κατανομής και υποπληθυσμών της 
αρκούδας 

3.1 Εξασφάλιση/διαμόρφωση συνθηκών επέκτασης γεωγραφικής κατανομής και εύρους 
εξάπλωσης (περιοχές επαναποίκησης) 

3.2 Εξασφάλιση/διαμόρφωση συνθηκών αποφυγής/ανάσχεσης κατακερματισμού της 
χωροκατανομής 

3.3 Ελαχιστοποίηση κατακερματισμού από συγκοινωνιακά έργα (π.χ. αυτοκινητόδρομοι, 
σιδηροδρομικές γραμμές υψηλών ταχυτήτων) 

4) Διατήρηση κρίσιμων συνδετικών ζωνών / διασφάλιση συνδεσιμότητας σε εθνική και 
διασυνοριακή κλίμακα 

4.1 Διασφάλιση / βελτιστοποίηση βιογεωγραφικών και πληθυσμιακών παραμέτρων στους 
διασυνοριακούς πληθυσμούς του είδους 

4.2 Διασφάλιση / βελτιστοποίηση συνθηκών λειτουργικότητας των συνδετικών ζωνών 
 

5) Βελτίωση στάσεων και απόψεων της κοινής γνώμης και ειδικών ομάδων αναφοράς 

5.1 Εκστρατείες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης 
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5.2 Δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

5.3 Κινητοποίηση εθελοντών 

5.4 Πρόσδοση οικονομικής αξίας στην παρουσία και τη διατήρηση της αρκούδας 

5.5 Δημιουργία και λειτουργία μόνιμων δομών διαβούλευσης 
 

6) Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη επιχειρησιακής ικανότητας αρμόδιων διαχειριστικών 
αρχών και φορέων 

6.1 Νομοθετικές - κανονιστικές ρυθμίσεις / Θεσμική θωράκιση-ενίσχυση υφιστάμενων δομών και 
μηχανισμών 

6.2 Κατάρτιση προσωπικού διαχειριστικών αρχών και Ομάδων Άμεσης Επέμβασης 

6.3 Συστηματική συλλογή - καταγραφή σημαντικών παραμέτρων και δεικτών της βιολογίας και 
οικολογίας του είδους. 
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Πίνακας 3 Αντιστοίχιση ειδικών στόχων/αξόνων με δέσμες Μέτρων που εξυπηρετούν την επίτευξή τους 
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Πίνακας 4 Αντιστοίχιση μέτρων με δέσμες δράσεων για την επίτευξη του ειδικού στόχου 1 

Μέτρα για την επίτευξη του Στόχου 1: Σταθεροποίηση-βελτίωση της πληθυσμιακής κατάστασης και διατήρηση της ανοδικής πληθυσμιακής τάσης του είδους (Μέρος1/3)   
1 2 3 4 5 6 7 

1.1 Μείωση ζημιών από αρκούδα 
στην αγροτική οικονομία 

Διάδοση 
συστηματικής 
χρήσης 
ηλεκτροφόρων 
περιφράξεων 
(Η/Π) από 
μελισσοκόμους, 
κτηνοτρόφους 
και καλλιεργητές 

Δημιουργία και 
έναρξη 
λειτουργίας 
νέου Κέντρου 
Αναπαραγωγής 
ΣΦΚ στην Ήπειρο 
ή τη Θεσσαλία 

Κάλυψη ανελαστικών 
δαπανών λειτουργίας 
του υπάρχοντος 
Κέντρου Αναπαραγωγής 
ΣΦΚ στον Αετό 
Φλώρινας 

Συστηματοποίηση της 
χρήσης ΣΦΚ με 
αξιοποίηση/επέκταση 
υφιστάμενων 
δικτύων κατόχων 
ΣΦΚ και ανταλλαγής 
αυτών 

Εκπόνηση 
μελέτης για 
την 
πιστοποίηση 
Ελληνικών 
Φυλών 
Σκύλων 
Φύλαξης 
Κοπαδιών 

Δημιουργία 
"Εθνικού 
Μητρώου 
Ελληνικών 
Φυλών 
Σκύλων 
Φύλαξης 
Κοπαδιών" 
(ΣΦΚ) 

Επιχορήγηση 
αγοράς και 
διατήρησης 
Σκύλων 
Φύλαξης 
Κοπαδιών από 
κτηνοτρόφους 
που ζουν ή 
κινούνται σε 
περιοχές 
εξάπλωσης 
του είδους 

1.2 Βελτίωση συστήματος 
γεωργικής ασφάλισης - 
συσχέτιση με τη λήψη 
προληπτικών μέτρων 

Αναλογιστική 
μελέτη για την 
τεκμηρίωση της 
σκοπιμότητας και 
δυνατότητας 
τροποποιήσεων 
στους 
κανονισμούς 
ασφάλισης 
φυτικής 
παραγωγής και 
ζωικού 
κεφαλαίου του 
ΕΛΓΑ 

Απλούστευση 
της διαδικασίας 
αναγγελίας 
ζημιάς/ανάπτυξη 
εφαρμογής για 
συσκευές 
κινητής 
τηλεφωνίας, για 
ταχύτερη 
ειδοποίηση του 
ΕΛΓΑ 

Δημιουργία ειδικού 
ταμείου για κάλυψη 
ζημιών σε 
ανασφάλιστους 
παραγωγούς ορεινών 
και μειονεκτικών 
περιοχών 

Μελέτη συσχέτισης 
του ποσοστού 
κάλυψης των ζημιών 
στο κτηνοτρ. 
κεφάλαιο με μέτρα 
πρόληψης και 
ενεργητικής 
προστασίας, με βάση 
τον εκτιμώμενο 
κίνδυνο (predation 
risk assessment) 

Εκπόνηση 
μελέτης για 
πιλοτική 
εφαρμογή ex-
ante 
συστημάτων 
αποζημίωσης 
για ζημιές 
στην 
παραγωγή σε 
ΠΠ 

    

1.3 Αντιμετώπιση της εκούσιας 
ανθρωπογενούς 
θνησιμότητας 

Εκπόνηση και 
εφαρμογή 
σχεδίου για 
οργάνωση/ 
αναβάθμιση και 
ενεργοποίηση 
αποτελεσματικών 
μηχανισμών 
εποπτείας και 
φύλαξης  

Εκπόνηση και 
εφαρμογή 
ειδικού σχεδίου 
φύλαξης σε 
περιοχές με 
εντονότερο 
πρόβλημα 
λαθροθηρίας 
αρκούδας 

Οριστικοποίηση και 
εφαρμογή ειδικού 
πρωτοκόλλου 
εξιχνίασης/ιχνηλάτησης 
και εξακρίβωσης 
περιστατικών 
λαθροθηρίας αρκούδας  

Δημιουργία/τήρηση 
βάσης δεδομένων 
θνησιμότητας 
αρκούδας/συσχέτιση 
με ζημιές στην 
παραγωγή και με την 
αλληλεπίδραση με 
ανθρώπινο 
παράγοντα 
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Μέτρα για την επίτευξη του Στόχου 1: Σταθεροποίηση-βελτίωση της πληθυσμιακής κατάστασης και διατήρηση της ανοδικής πληθυσμιακής τάσης του είδους (Μέρος 2/3)   
1 2 3 4 5 6 7 

1.4 Διαχείριση περιστατικών 
αλληλεπίδρασης αρκούδας-
ανθρώπου σε κατοικημένες 
περιοχές 

Βελτίωση 
εφαρμογής της 
ΚΥΑ 104180/433, 
ΦΕΚ 272/07-02-
2014, για τη 
διαχείριση 
περιστατικών 
αλληλεπίδρασης 
αρκούδας 
ανθρώπου σε 
κατοικημένες 
περιοχές 

Σύνταξη ειδικής 
μελέτης 
ερμηνείας του 
φαινομένου 
προσέγγισης 
αρκούδων σε 
κατοικημένες 
περιοχές 

Ετήσια τεχνική 
αναφορά για οριζόντια 
αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας 
του μηχανισμού - 
βελτιστοποίηση 
πρωτοκόλλων και 
ενεργειών 

Διάδοση συστηματικής 
χρήσης ηλεκτροφόρων 
περιφράξεων (Η/Π) για 
αποτροπή προσέγγισης 
αρκούδων σε οικισμούς 
και ανθρωπογενείς 
τροφικές πηγές 

Χρήση 
απαραβίαστων 
από αρκούδες 
κάδων 
απορριμμάτων 
σε οικισμούς 
(τροποποίηση 
υπαρχόντων 
κάδων ή 
ενσωμάτωσή 
τους σε 
μεταλλικά 
κελύφη) 

Προμήθεια 
και 
εγκατάσταση 
ειδικών 
συσκευών 
για την 
αποτροπή 
προσέγγισης 
αρκούδων σε 
οικισμούς 

Χρήση 
Σκύλων 
Δίωξης 
Αρκούδας για 
την 
αντιμετώπιση 
περιστατικών 
προσέγγισης 
αρκούδων σε 
οικισμούς 

1.5 Αντιμετώπιση του 
προβλήματος της χρήσης των 
Δηλητηριασμένων 
δολωμάτων 

Θεσμοθέτηση 
οριζόντιου 
μηχανισμού 
Διαχείρισης και 
Άμεσης 
Επέμβασης για 
την εφαρμογή 
συγκεκριμένης 
δέσμης μέτρων 
που έχει 
προταθεί σε 
ειδική τεχνική 
έκθεση/υπόμνημα 
7 ΠΜΚΟ και 
Ακαδημαϊκών 
Φορέων 

Έλεγχος της 
παράνομης 
χρήσης των 
δηλητηριασμένων 
δολωμάτων για 
την μείωση της 
θνησιμότητας- 
δημιουργία και 
λειτουργία 6 
ομάδων με ειδικά 
εκπαιδευμένα 
σκυλιά για την 
ανίχνευση 
δηλητηριασμένων 
δολωμάτων 

Άμεση ενσωμάτωση 
στην Εθνική 
Στρατηγική της 
Ελλάδας ενάντια στα 
Δηλητήρια του 
Ευρωπαϊκού Σχεδίου 
Δράσης για την 
Καταπολέμηση της 
Παράνομης Χρήσης 
Δηλητηριασμένων 
Δολωμάτων 

Εγκατάσταση/λειτουργία 
μόνιμων σταθμών 
παροχής κυτίων πρώτων 
βοηθειών για την 
αντιμετώπιση της 
δηλητηρίασης (από 
φόλες) σε ΣΦΚ και 
κυνηγετικούς σκύλους, 
ζώα της άγριας πανίδας - 
Σεμινάρια κατάρτισης 
στη χρήση των κυτίων 
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Μέτρα για την επίτευξη του Στόχου 1: Σταθεροποίηση-βελτίωση της πληθυσμιακής κατάστασης και διατήρηση της ανοδικής πληθυσμιακής τάσης του είδους (Μέρος 3/3)   
1 2 3 4 5 6 7 

1.6 Διατήρηση αδιατάρακτων 
περιοχών χαμηλής όχλησης 
στον πληθυσμό του είδους 

Τεχνική μελέτη για 
την δημιουργία -
επέκταση και 
χωρική 
αναδιάρθρωση ΚΑΖ 
ειδικά στις ζώνες 
υψηλής 
σημαντικότητας για 
την αρκούδα. 
Εφαρμογή στα 
υφιστάμενα και νέα 
ΚΑΖ 

Αξιοποίηση 
υπαρχόντων 
στοιχείων και 
μελετών για την 
χαρτογράφηση 
και χωρικό 
προσδιορισμό 
περιοχών με 
χαμηλό δείκτη 
διάνοιξης από 
οδικό δίκτυο 
(roadless areas), 
με στόχο τη 
διατήρησή τους 

Οριζόντια 
επανενεργοποίηση 
της ειδικής διάταξης 
περί αποκλεισμού 
του δευτερεύοντος 
δασικού οδικού 
δικτύου σε 
τροχοφόρα κατά την 
αναπαραγωγική 
περίοδο/περίοδο 
διαχείμασης 

        

1.7 Διαχείριση-περίθαλψη και 
επανένταξη τραυματισμένων 
και ορφανών ατόμων 

Υποστήριξη 
λειτουργίας των 
υφιστάμενων 
δομών και 
επισημοποίηση των 
σχετικών 
πρωτοκόλλων 

            

1.8 Μείωση ανθρωπογενούς 
θνησιμότητας από τροχαία 
ατυχήματα 

Ειδική σήμανση, 
συστήματα 
συναγερμού, 
ράμπες διαφυγής 
κ.λπ. σε 
περιφραγμένους 
αυτοκινητόδρομους 

Ειδική σήμανση, 
εγκατάσταση 
αποτρεπτικών 
και ειδικών 
Συστημάτων 
Αποτροπής 
Σύγκρουσης 
Οχημάτων-
Ζώων (AVC-PS) 
σε μη-
περιφραγμένους 
δρόμους 
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Πίνακας 5 Αντιστοίχιση μέτρων με δέσμες δράσεων για την επίτευξη του ειδικού στόχου 2 
 

Μέτρα για την επίτευξη του Στόχου 2: Βελτίωση-διατήρηση της κατάστασης του ενδιαιτήματος της αρκούδας   
1 2 3 4 

2.1 Αναθεώρηση δασοπονικών-δασοκομικών 
πρακτικών 

Οριστικοποίηση της 
υφιστάμενης ειδικής 
μελέτης από 
Επιστημονική Επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων του 
ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΝ για 
βελτιώσεις του "Πλαισίου 
Σύνταξης νέων 
Προδιαγραφών Μελετών 
Δασών & Δασικών 
Οικοσυστημάτων" 

      

2.2 Διατήρηση φυσικών τροφικών διαθέσιμων Αξιοποίηση-σύνθεση 
υφιστάμενων μελετών 
για καταγραφή και 
ανάλυση φυσικών 
οπωρώνων, ειδικά στην 
δασογενή ζώνη - εκτίμηση 
τροφικής στάθμης 

Δημιουργία τράπεζας 
σπόρων για μελλοντικούς 
εμπλουτισμούς 

Διαχείριση και 
αξιοποίηση 
εγκαταλελειμμένων 
οπωρώνων και αυτοφυών 
καρποφόρων φυτών στην 
Οροσειρά Ροδόπης 

Διαχείριση και 
αξιοποίηση 
εγκαταλελειμμένων 
οπωρώνων και αυτοφυών 
καρποφόρων φυτών στον 
Γράμμο 

2.3 Παρεμβάσεις στον Χωρικό Σχεδιασμό Ενσωμάτωση κριτηρίων 
και προδιαγραφών για την 
διατήρηση του 
ενδιαιτήματος και τις 
οικολογικές απαιτήσεις 
της αρκούδας στα 
Περιφερειακά 
Χωροταξικά Πλαίσια 
(ΠΧΠ) και Ειδικά 
Χωροταξικά Πλαίσια 

Ενσωμάτωση ειδικών 
κριτηρίων και 
προδιαγραφών για την 
διατήρηση του 
ενδιαιτήματος της 
αρκούδας κατά τον 
σχεδιασμό αναπτυξιακών 
έργων 
υποδομών/μεταφορών 
(ΣΜΠΕ, ΜΠΕ) 

Θέσπιση ζωνών 
αποκλεισμού για 
εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ: 
Εκπόνηση ειδικής 
μελέτης για 
προσδιορισμό 
επιπτώσεων των ΑΣΠΗΕ 
στο ενδιαίτημα και 
πληθυσμό αρκούδας - 
καθορισμός ζωνών 
αποκλεισμού 
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Πίνακας 6 Αντιστοίχιση μέτρων με δέσμες δράσεων για την επίτευξη των ειδικών στόχων 3 και 4 
 

Μέτρα για την επίτευξη του Στόχου 3: Διατήρηση ή/και αύξηση της γεωγραφικής κατανομής και του εύρους εξάπλωσης του είδους - Ανάσχεση 
κατακερματισμού    

1 2 3 4 
3.1 Εξασφάλιση/διαμόρφωση συνθηκών επέκτασης 

γεωγραφικής κατανομής και εύρους εξάπλωσης 
(περιοχές επαναποίκησης) 

Εκπόνηση ειδικής μελέτης με 
τη χρήση μοντέλων 
πρόβλεψης της 
εξέλιξης/μεταβολής της 
γεωγραφικής κατανομής και 
του εύρους εξάπλωσης του 
είδους. Ενσωμάτωση των 
αποτελεσμάτων στον κεντρικό 
και περιφερειακό χωρικό 
σχεδιασμό 

Εκπόνηση ειδικής 
μελέτης για την 
αξιολόγηση της 
καταλληλότητας του 
ενδιαιτήματος της 
αρκούδας. Ενσωμάτωση 
των αποτελεσμάτων στον 
κεντρικό και 
περιφερειακό χωρικό 
σχεδιασμό 

Κατάρτιση-εφαρμογή 
ειδικού πλαισίου 
παρεμβάσεων σε 
περιοχές επαναποίκησης. 
Ενσωμάτωση των 
κατευθύνσεων στον 
χωρικό σχεδιασμό 

  

3.2 Ελαχιστοποίηση κατακερματισμού από 
συγκοινωνιακά έργα (αυτοκινητόδρομοι, 
σιδηροδρομικές γραμμές υψηλών ταχυτήτων) 

Κατασκευή υποδομών για 
ελαχιστοποίηση του 
κατακερματισμού βιοτόπων 
αρκούδας από συγκοινωνιακά 
έργα 

      

       
Μέτρα για την επίτευξη του Στόχου 4: Διατήρηση κρίσιμων συνδετικών ζωνών - διασφάλιση συνδεσιμότητας    

1 2 3 4 
4.1 Διασφάλιση/ βελτιστοποίηση συνθηκών 

λειτουργικότητας των συνδετικών ζωνών 
Εκπόνηση ειδικής μελέτης με 
την χρήση μοντέλων 
ανάλυσης/πρόβλεψης 
συνδεσιμότητας - ταυτοποίηση 
σημαντικών συνδετικών 
ζωνών. Ενσωμάτωση των 
αποτελεσμάτων στον κεντρικό 
και περιφερειακό χωρικό 
σχεδιασμό 

  
ενεργοποίηση της 
παραγράφου 4.3α του 
άρθρου 5 του νόμου για 
την Βιοποικιλότητα που 
αφορά την αναγνώριση 
των οικολογικών 
διαδρόμων ως ΚΑΖ 

 

    

4.2 Διασφάλιση/ βελτιστοποίηση βιογεωγραφικών 
και πληθυσμιακών παραμέτρων στους 
διασυνοριακούς πληθυσμούς του είδους 

Επικαιροποίηση και εφαρμογή 
Κοινού Σχεδίου Δράσης για την 
Αρκούδα στη διασυνοριακή 
περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας 
(Οροσειρά Ροδόπης) 

Επικαιροποίηση και 
εφαρμογή Κοινού Σχεδίου 
Δράσης για την Αρκούδα 
στη διασυνοριακή 
περιοχή Βαλκανικού 
Πάρκου Πρεσπών 

Διεθνής συνεργασία για 
την αντιμετώπιση του 
προβλήματος λαθραίας 
διακίνησης αρκούδων, με 
σκοπό την αιχμαλωσία και 
εμπορική εκμετάλλευσή 
τους 

Επανασύσταση και 
λειτουργία Βαλκανικού 
Δικτύου για την Αρκούδα 
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Πίνακας 7 Αντιστοίχιση μέτρων με δέσμες δράσεων για την επίτευξη του ειδικού στόχου 5 
 

Μέτρα για την επίτευξη του Στόχου 5: Βελτίωση στάσεων και απόψεων της κοινής γνώμης και ειδικών ομάδων αναφοράς   
1 2 3 

5.1 Εκστρατείες Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης Γενική εκστρατεία 
ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για τη 
συνύπαρξη του ανθρώπου με 
την αρκούδα 

Δράσεις ενημέρωσης 
αγροτών, κτηνοτρόφων, 
μελισσοκόμων και συναφών 
επαγγελμάτων για μέτρα του 
ΠΑΑ που υποστηρίζουν τη 
συνύπαρξη με την αρκούδα 

Δράσεις ενημέρωσης σχετικά 
με την ορθή διαχείριση 
περιστατικών 
αλληλεπίδρασης αρκούδας-
ανθρώπου σε κατοικημένες 
περιοχές 

5.2 Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανάπτυξη και υλοποίηση 
προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης σε σχολεία, ΚΠΕ, 
βιβλιοθήκες, ύπαιθρο κ.λπ. 

Χάραξη θεματικών 
μονοπατιών για την υλοποίηση 
προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 

  

5.3 Υποστήριξη οικοεθελοντών και πρακτικής άσκησης 
σπουδαστών 

Σχεδιασμός και υποστήριξη 
προγραμμάτων κινητοποίησης 
εθελοντών 

Υποστήριξη-απασχόληση 
φοιτητών που κάνουν την 
πρακτική τους άσκηση σε 
σχετικά θέματα 

  

5.4 Πρόσδοση οικονομικής αξίας στην παρουσία και τη 
διατήρηση της αρκούδας 

Ανάπτυξη προτύπου - σήματος 
ποιότητας προϊόντων και 
υπηρεσιών φιλικών προς την 
αρκούδα και το περιβάλλον 

Σήμανση και προώθηση 
προϊόντων και υπηρεσιών 
φιλικών προς την αρκούδα και 
το περιβάλλον 

Υποστήριξη ανάπτυξης ήπιων 
τουριστικών και 
οικοτουριστικών 
δραστηριοτήτων 

5.5 Δημιουργία και λειτουργία μόνιμων δομών διαβούλευσης Δημιουργία μόνιμης 
δομής/πλατφόρμας σε 
επίπεδο επικράτειας για την 
τακτική διαβούλευση 
κοινωνικών 
εταίρων/ενδιαφερόμενων 
ομάδων 

Δημιουργία περιφερειακών 
πλατφορμών για την τακτική 
διαβούλευση κοινωνικών 
εταίρων/ενδιαφερόμενων 
ομάδων 
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Πίνακας 8 Αντιστοίχιση μέτρων με δέσμες δράσεων για την επίτευξη του ειδικού στόχου 6 
 

Μέτρα για την επίτευξη του Στόχου 6: Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη επιχειρησιακής ικανότητας αρμόδιων διαχειριστικών αρχών και φορέων   
1 2 3 4 5 

6.1 Νομοθετικές-κανονιστικές ρυθμίσεις 
/ Θεσμική θωράκιση-ενίσχυση 
υφιστάμενων δομών & μηχανισμών 

Επεξεργασία υπομνήματος για 
την πλήρη και κατ’ απόλυτη 
αντιστοιχία εναρμόνιση της 
κείμενης εθνικής νομοθεσίας 
περί ΜΠΕ και ΕΟΑ, με το άρθρο 
6.3 της ΚΟ 92/43/ΕΟΚ 

Αυστηροποίηση του 
θεσμικού καθεστώτος σε 
ότι αφορά τις κυρώσεις και 
λοιπές διατάξεις για τη 
χρήση δηλητηριασμένων 
δολωμάτων 

Αυστηροποίηση των 
ανακριτικών 
διαδικασιών που 
διέπουν περιστατικά 
λαθροθηρίας 
αρκούδας - 
διεύρυνση 
αρμοδιοτήτων και σε 
άλλους 
ανακριτικούς φορείς 
(π.χ. αστυνομικές 
αρχές) 

Ενσωμάτωση 
ειδικών κριτηρίων 
για τον πληθυσμό και 
το ενδιαίτημα του 
είδους στην 
διαδικασία κήρυξης 
ΚΑΖ 

Ενσωμάτωση ή 
εξειδίκευση των 
μέτρων που 
προβλέπονται στο 
ΣΔ στα σχέδια 
διαχείρισης που 
αναμένεται να 
εκπονηθούν για τις 
περιοχές του 
δικτύου Natura 2000 
με φορέα 
υλοποίησης το ΥΠΕΝ 

6.2 Κατάρτιση προσωπικού 
διαχειριστικών αρχών και Ομάδων 
Άμεσης Επέμβασης 

Ανταλλαγή εμπειρίας, 
θεωρητική και πρακτική 
κατάρτιση προσωπικού 
Δασικής Υπηρεσίας, Εθνικών 
Πάρκων, Ομάδων Άμεσης 
Επέμβασης κ.λπ., στην 
εφαρμογή διαχειριστικών 
πρακτικών (τρεις κύκλοι 
κατάρτισης) 

Δικτύωση και ανταλλαγή 
εμπειρίας μεταξύ 
διαχειριστικών αρχών και 
φορέων ή δικαιούχων 
έργων LIFE στην Ελλάδα και 
την υπόλοιπη Ευρώπη 

      

6.3 Δημιουργία δομών παρακολούθησης 
σημαντικών παραμέτρων και 
δεικτών της βιολογίας και οικολογίας 
του είδους 

Δημιουργία και λειτουργία 
κεντρικής γεωβάσης 
δεδομένων για: 
[1] Καταχώρηση στοιχείων για 
την χωροχρονική παρουσία και 
κατάσταση των υπο-
πληθυσμών και του 
ενδιαιτήματος του είδους και 
την παρακολούθηση σχετικών 
μεταβολών.  
[2] Παρακολούθηση ειδικών 
πληθυσμιακών δεικτών 
(αναπαραγωγική επιτυχία, 
αναπαραγωγικό μεσοδιάστημα, 
θνησιμότητα κ.λπ.) 

Ενημέρωση-αξιοποίηση του 
"Εθνικού Μητρώου 
αρκούδας": Γενετική 
παρακολούθηση και 
ανάλυση του συνολικού 
πληθυσμού με έμφαση 
στους μεταπληθυσμούς 
(περιοχές επαναποίκησης) 
και τους πιο 
απομονωμένους 
πληθυσμιακούς πυρήνες, 
καθώς και στις 
διασυνοριακές περιοχές 
κατανομής του είδους. 
(εκπόνηση σχετικής 
αναφοράς) 

Εφαρμογή της 
μεθόδου 
τηλεμετρίας σε 
μεγάλη κλίμακα για 
μελέτη της χωρικής 
συμπεριφοράς, της 
φάσης διαχείμασης 
(συσχετισμός με 
κλιματική αλλαγή), 
της χρήσης του 
ενδιαιτήματος και 
της αλληλεπίδρασης 
με τον ανθρώπινο 
παράγοντα. 

Κατάρτιση 
πρωτόκολλου 
απόκρισης σε 
περιπτώσεις 
εύρεσης νεκρού ή 
τραυματισμένου 
θηλαστικού (κυρίως 
αρκούδα, αλλά και 
λύκος, ελάφι, 
ζαρκάδι) 

  

 



 

 
www.edozoume.gr 

120 

Στο Παράρτημα VI παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες με όλη την παραμετροποίηση / αντιστοίχιση 
των δράσεων με: Φορείς υλοποίησης, αξιολόγηση σημασίας, προτεραιότητα εφαρμογής, πληθυσμός / 
περιοχή εφαρμογής, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, κοστολόγηση, πηγές χρηματοδότησης. Η επεξήγηση 
των στηλών που περιλαμβάνονται στους εν λόγω πίνακες έχει ως εξής: 

 
Στόχοι: Πρόκειται για τους έξι ειδικούς στόχους που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 7 του ΣΔ, με 

τους οποίους αναμένεται να επιτευχθεί ο γενικός στόχος του ΣΔ («Διατήρηση ενός βιώσιμου 
πληθυσμού καφέ αρκούδας στην Ελλάδα και βελτίωση των όρων ομαλής συνύπαρξης του είδους με τον 
άνθρωπο»). 

Μέτρα: Κάθε μέτρο συσχετίζεται άμεσα με την επίτευξη συγκεκριμένου επιμέρους στόχου (σε 
μερικές περιπτώσεις περισσότερων του ενός) του ΣΔ. 

Δράσεις: Διακριτές δραστηριότητες - προγράμματα δραστηριοτήτων, παρεμβάσεων και 
πρωτοβουλιών, με διακριτό περιεχόμενο, φορέα/είς υλοποίησης και προϋπολογισμό κόστους που 
εντάσσεται στα Μέτρα που επιδιώκουν την επίτευξη του σχετικού επιμέρους στόχου (σε μερικές 
περιπτώσεις περισσότερων του ενός) του ΣΔ. 

Φορέας Υλοποίησης: Σημειώνεται ο φορέας που προγραμματίζεται να αναλάβει την υλοποίηση της 
συγκεκριμένης δράσης / μέτρου, σε συνεργασία με φορείς που επίσης σημειώνονται. Κατά την 
υλοποίησή της μπορεί να χρειαστεί η συνέργεια και άλλων φορέων. 

Αξιολόγηση σημασίας: Σημειώνεται η σημαντικότητα κάθε δράσης / μέτρου ως προς την 
υλοποίησή της με βάση της εξής κατηγοριοποίηση (τροποποιημένη στα παρόντα δεδομένα) που 
χρησιμοποιείται συχνά από την IUCN σε ανάλογα ΣΔ (βλ. IUCN and HCEFLCD, 2016): 

• Κρίσιμη: Κρίσιμης σημασίας δράση, απαιτείται άμεση δράση, αναγκαία για την επιτυχία του ΣΔ 

• Υψηλή: Πολύ σημαντική δράση, απαραίτητη για την επιτυχία του ΣΔ 

• Μεσαία: Σημαντική δράση, ιδιαίτερα επωφελής για την επιτυχία του ΣΔ 

• Χαμηλή: Χρήσιμη δράση, βοηθητική για την επιτυχία του ΣΔ 
Προτεραιότητα εφαρμογής: Σημειώνεται ο χρονικός ορίζοντας στον οποίο θεωρείται ότι πρέπει 

να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη δράση / μέτρο, σύμφωνα με την εξής κατηγοριοποίηση: 
• Άμεση: ορίζοντας υλοποίησης 1ος-2ος χρόνος, εδώ ωστόσο περιλαμβάνονται και δράσεις που 

επιβάλλεται να ξεκινήσουν άμεσα, αλλά η υλοποίησή τους έχει χρονικό ορίζοντα όλη τη διάρκεια του 
έργου (π.χ. δράση τηλεμετρίας) 

• Μεσοπρόθεσμη: ορίζοντας υλοποίησης 3ος-4ος χρόνος 

• Μακροπρόθεσμη: ορίζοντας υλοποίησης 5ος-6ος χρόνος 
Συνάρτηση/Συσχέτιση με τις υφιστάμενες απειλές-πιέσεις: Σημειώνεται η συγκεκριμένη 

υφιστάμενη πίεση / απειλή η οποία αναμένεται να περιοριστεί / αμβλυνθεί από την υλοποίηση της 
δράσης / μέτρου. 

Πληθυσμός/Περιοχή εφαρμογής: Σημειώνεται η γεωγραφική περιοχή στην οποία θα υλοποιηθεί η 
συγκεκριμένη δράση / μέτρο. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Σημειώνεται το σχεδιαζόμενο / εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης (με αναφορά στα έτη του έργου) της συγκεκριμένης δράσης/μέτρου. 

Συνολικό κόστος: Σημειώνεται το υπολογισθέν εκτιμώμενο κόστος (περιλαμβανομένων κόστους 
ανθρωποημερών, μετακινήσεων, εξοπλισμού κ.α.) για την πλήρη εφαρμογή της συγκεκριμένης 
δράσης/μέτρου. 
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Πηγές χρηματοδότησης: Προσδιορίζεται η πηγή/ές χρηματοδότησης της συγκεκριμένης δράσης / 
μέτρου. Για ορισμένες δράσεις οι πηγές χρηματοδότησης είναι ήδη γνωστές, τουλάχιστον για τη μερική 
υλοποίηση τους, οπότε αυτή σημειώνεται επακριβώς, ωστόσο για πολλές δράσεις δεν είναι δυνατό 
στην παρούσα φάση να προσδιοριστεί το χρηματοδοτικό εργαλείο από το οποίο μπορούν να αντληθούν 
πόροι για την υλοποίηση της. 

Δείκτες παρακολούθησης: Σημειώνονται οι δείκτες παρακολούθησης βάσει των οποίων θα γίνεται 
η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της επιτυχίας υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης/μέτρου. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή και ο συνδυασμός των προτεινόμενων 
μέτρων και δράσεων βασίσθηκε και σε προηγούμενες αντίστοιχες πιλοτικές δράσεις που 
υλοποιήθηκαν σε προηγούμενα ή εν εξελίξει έργα LIFE-Nature ή/και σε στοιχεία από αντίστοιχες 
τεχνικές αναφορές, μελέτες και άλλες πηγές (Godes, 1997; Ψαρούδας, 1999; Psaroudas, 2002; 
Ψαρούδας et al., 2004; Psaroudas, 2007). Επίσης, οι παραπάνω διευκρινίσεις βασίστηκαν, μετά από την 
αναγκαία προσαρμογή, στο κείμενο που συνοδεύει τον αντίστοιχο Πίνακα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 
για τρία πτωματοφάγα είδη ορνιθοπανίδας (γύπες) της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (2019).  
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9 Πρόγραμμα παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων 
 

Το πρόγραμμα παρακολούθησης είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησης των 
μέτρων και δράσεων και κατ’ επέκταση του βαθμού επίτευξης των ειδικών στόχων / αξόνων. Το 
πρόγραμμα αυτό είναι απαραίτητο για την αποτίμηση και αξιολόγηση της αρτιότητας και 
αποτελεσματικότητας του πλέγματος δράσεων / μέτρων που περιλαμβάνει το παρόν ΣΔ και θα 
υλοποιηθεί με τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών αξιολόγησης. 

Οι δείκτες αξιολόγησης, εξειδικευμένοι για κάθε δράση / μέτρο του ΣΔ, είναι και ποσοτικοί και 
ποιοτικοί (ανάλογα με τη φύση και τον χαρακτήρα του κάθε μέτρου / δράσης) και διακρίνονται σε δύο 
κατηγορίες: α) δείκτες εκροής (output) (ΔΕ), οι οποίοι αξιολογούν την πληρότητα εκτέλεσης κάθε 
δράσης/μέτρου και β) δείκτες αποτελεσματικότητας (ΔΑ), οι οποίοι εκτιμούν ακριβώς τον βαθμό στον 
οποίο η δράση / μέτρο έχει επιτύχει. Υπάρχει η σκέψη να χρησιμοποιηθεί και μια τρίτη κατηγορία 
δεικτών γ) δείκτες αντίκτυπου (impact) στο προστατευτέο είδος. Ωστόσο λόγω των βιολογικών και 
οικολογικών χαρακτηριστικών και παραμέτρων του υπό μελέτη είδους αλλά και του χρονικού ορίζοντα 
υλοποίησης του παρόντος ΣΔ, δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι η απόδοση της 3ης κατηγορίας δεικτών 
θα δώσει μια αρκούντος επαρκή εικόνα στον 6ετή χρονικό ορίζοντα υλοποίησης του ΣΔ. 

Έχει γίνει προσπάθεια καθορισμού των δύο προαναφερόμενων δεικτών αξιολόγησης α) και β) (και 
όπου αυτό είναι δυνατό), για κάθε δράση / μέτρο. Αν και η επιλογή των δεικτών εξαρτάται, όπως 
προαναφέραμε σε μεγάλο βαθμό από τον χαρακτήρα της δράσης / μέτρου (οπότε η 
αποτελεσματικότητά τους δεν θα είναι εύκολο δύσκολο να αποτιμηθεί στο χρονικό πλαίσιο της 6ετίας), 
ωστόσο έχει καταστεί η μεγίστη δυνατή προσπάθεια οι δείκτες αυτοί να συμβάλλουν στην αξιολόγηση 
της δράσης / μέτρου με όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό και μετρήσιμο τρόπο. 

Επιπρόσθετα θα ληφθούν υπόψη και τα αποτελέσματα όλων των επί μέρους δράσεων διαχείρισης 
/ διατήρησης που θα έχουν ολοκληρωθεί στο πλαίσιο έργων LIFE για τη διατήρηση της καφέ αρκούδας 
που είναι σε εξέλιξη και συγκεκριμένα τα έργα: LIFE15NAT/GR/001108, LIFE17NAT/IT/00462 και 
LIFE18NAT/GR/00768 τα οποία προβλέπουν δράσεις διατήρησης και διαχείρισης του είδους και είναι 
σε συνέργεια με τα προτεινόμενα μέτρα και δράσεις του παρόντος ΣΔ. 

Κρίνεται επίσης απαραίτητη μια μεσοπρόθεσμη αποτίμηση των αποτελεσματικότητας του ΣΔ στα 
μέσα της περιόδου υλοποίησής του, δηλαδή στο τέλος του 2023 ενώ η τελική αποτίμηση με την λήξη 
της υλοποίησής του (2026). Σε κάθε περίπτωση, η αποτίμηση του ΣΔ θα περιέχει επικαιροποιημένα 
στοιχεία για την εκτίμηση του πληθυσμού του είδους και της πληθυσμιακής του τάσης καθώς και της 
κατανομής και εξάπλωσής του. 

Η ενδιάμεση αποτίμηση/αξιολόγηση του ΣΔ θα περιλαμβάνει λεπτομερή αναφορά προόδου για τα 
αποτελέσματα των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί μέχρι το 2023, καθώς και προτάσεις για την 
αναθεώρηση τους ή τη βελτιστοποίηση τους, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα νέα στοιχεία και δεδομένα 
που θα προκύψουν στο μεσοδιάστημα. 

Η τελική αναφορά αξιολόγησης του παρόντος ΣΔ το 2026 θα συγκρίνει τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής του μέσω των σχετικών δεικτών εκροών των επιμέρους δράσεων και την αντιμετώπιση 
των αντίστοιχων απειλών. Μία δράση θα κρίνεται ως επιτυχής εφόσον πληρούνται επιτυχώς οι 
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ανάλογοι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων εντός του χρονοδιαγράμματος και από α) τη θετική 
πληθυσμιακή τάση, 2) την αύξηση της χωροκατανομής και 3) την ελάττωση των αρνητικών 
ανθρωπογενών παραγόντων. 

Η τελική αξιολόγηση του παρόντος ΣΔ (το 2026) θα είναι ενδελεχής και θα περιλαμβάνει 
λεπτομερή παρουσίαση και αποτίμηση όλων των επιμέρους αποτελεσμάτων των μέτρων και δράσεων 
καθώς και της επιτυχίας του στο να ενεργοποιήσει χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία για την εφαρμογή 
του, την επικοινωνιακή του προβολή καθώς και την αποδοχή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους 
κοινωνικούς εταίρους.  
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10 Αναθεώρηση του Σ.Δ. 
 

Κατά την πορεία της 6ετούς υλοποίησής του υπάρχει το ενδεχόμενο το παρόν ΣΔ να αποτελέσει 
αντικείμενο αναθεώρησης και αυτό θα συμβεί στον βαθμό που προκύψουν έκτακτες ή απρόβλεπτες 
καταστάσεις ή γεγονότα που θα έχουν να κάνουν με απότομες μεταβολές σε παραμέτρους / πιέσεις / 
απειλές που συνδέονται με την κατάσταση διατήρησης του είδους π.χ. υλοποίηση έργων σε κρίσιμα 
κατατμήματα του ενδιαιτήματος ή σε κρίσιμες περιοχές της κατανομής (συνδετικές ζώνες κ.λπ.), 
χειροτέρευση του προβλήματος της ανθρωπογενούς θνησιμότητας κ.λπ. 

Η αναθεώρηση αυτή μπορεί να αφορά: α) αλλαγή προτεραιοποίησης κάποιων μέτρων / δράσεων, 
β) χρονική ή και χωρική ανακατεύθυνση κάποιων μέτρων / δράσεων, γ) ανακατεύθυνση πόρων και δ) 
αναθεώρηση των αριθμητικών στόχων που έχει θέσει το ΣΔ. 

Ο χρονισμός με τον οποίο θα προκύψουν οι ενδεχόμενες αυτές μεταβολές θα είναι καθοριστικός 
για τον χρονισμό αναθεώρησης του παρόντος ΣΔ. Οπωσδήποτε μια χρονολογία ορόσημο για μια 
ενδεχόμενη αναθεώρηση θα αποτελέσει η 3ετία μεσούσης της υλοποίησής του (2023), οπότε και με 
αφορμή την ενδιάμεση αξιολόγηση/αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων και δράσεων θα 
υπάρξει και η βάση για τυχόν προτάσεις αναθεώρησης. Σε περίπτωση βέβαια που προκύψει μια ακόμη 
πιο απότομη μεταβολή (πριν την ολοκλήρωση της 3ετίας) τότε θα πρέπει να γίνει πιο εσπευσμένα 
αναθεώρηση συγκεκριμένων μέτρων/δράσεων προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μια 
νέα επείγουσα κατάσταση.  
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12 Χωρική βάση δεδομένων 
 

Στο πλαίσιο των εργασιών εκπόνησης του Σ.Δ. δημιουργήθηκε μια χωρική βάση δεδομένων 
(geodatabase), η οποία ενημέρωσε τη βάση δεδομένων της Εποπτείας που τηρείται από την αρμόδια 
υπηρεσία του Υ.Π.ΕΝ. Τα δεδομένα είναι σε μορφή *.shp (shapefile) και αποτελούν τους θεματικούς 
χάρτες του Σ.Δ. Όλοι οι χάρτες παραδόθηκαν και ψηφιακά σε αρχεία τύπου pdf.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Πίνακας 1 Κατάλογος των περιοχών Natura 2000, στων οποίων τα SDFs περιλαμβάνεται η καφέ 
αρκούδα 

Κωδικός 
Περιοχής 

Natura 2000 

Όνομα περιοχής Natura 2000 Βαθμός 
διατήρησης 

GR1120003 OROS CHAINTOU - KOULA KAI GYRO KORYFES B 

GR1120005 AISTHITIKO DASOS NESTOU C 

GR1140001 DASOS FRAKTOU A 

GR1140002 RODOPI (SIMYDA) A 

GR1140003 PERIOCHI ELATIA, PYRAMIS KOUTRA A 

GR1140004 KORYFES OROUS FALAKRO C 

GR1150005 
GR1150005 KORYFES OROUS PANGAIO – PIGAIA NERA 

KEFALARIOU FILIPPON- SPILAIO ARKOUDOSPILIA C 

GR1210001 OROS VERMIO C 

GR1210002 STENA ALIAKMONA C 

GR1220002 
DELTA AXIOU - LOUDIA - ALIAKMONA – EVRYTERI PERIOCHI - 

AXIOUPOLI B 

GR1240001 KORYFES OROUS VORA A 

GR1240002 ORI TZENA C 

GR1240004 LIMNI AGRA C 

GR1250001 OROS OLYMPOS B 

GR1250003 OROS TITAROS C 

GR1260005 KORYFES OROUS ORVILOS C 

GR1310001 VASILITSA B 

GR1310003 
ETHNIKOS DRYMOS PINDOU (VALIA KALNTA) - EVRΥTERI 

PERIOCHI A 

GR1320001 LIMNI KASTORIAS C 

GR1320002 KORYFES OROUS GRAMMOS A 

GR1340001 ETHNIKOS DRYMOS PRESPON C 

GR1340003 ORI VARNOUNTA B 

GR1340004 LIMNES VEGORITIDA - PETRON C 

GR1340005 LIMNES CHEIMADITIDA - ZAZARI A 

GR1340006 OROS VERNON - KORYFI VITSI A 

GR1410001 PERIOCHI LIMNIS TAVROPOU C 

GR1410002 AGRAFA C 

GR1420001 KATO OLYMPOS - KALLIPEFKI C 

GR1440001 ASPROPOTAMOS A 

GR1440002 KERKETIO OROS (KOZIAKAS) B 
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GR1440003 ANTICHASIA ORI KAI METEORA B 

GR2110002 ORI ATHAMANON (NERAIDA) B 

GR2120004 STENA KALAMA B 

GR2130001 ETHNIKOS DRYMOS VIKOU - AOOU B 

GR2130002 KORYFES OROUS SMOLIKAS A 

GR2130004 KENTRIKO TMIMA ZAGORIOU B 

GR2130005 LIMNI IOANNINON B 

GR2130006 PERIOCHI METSOVOU (ANILIO - KATARA)   

GR2130007 OROS LAKMOS (PERISTERI) C 

GR2130008 OROS MITSIKELI B 

GR2430001 OROS TYMFRISTOS (VELOUCHI) C 

GR2440002 KOILADA KAI EKVOLES SPERCHEIOU C 

GR2440003 FARANGI GORGOPOTAMOU B 

GR2440004 ETHNIKOS DRYMOS OITIS B 

GR2440006 OROS KALLIDROMO   

GR2450001 ORI VARDOUSIA C 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

Η σύνθεση του ενδιαιτήματος της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα από άποψη ζωνών βλάστησης 
απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα (Γκατζογιάννης et al. 1996). 

Πίνακας 2 Αναλογία των ζωνών βλάστησης κατά τομείς εξάπλωσης της αρκούδας (1=Ροδόπη, 
2=Περιστέρι – Βαρνούντας-Βέρνον, 3= Πίνδος). 

 

Α) Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης ή ζώνη της φυλλοβόλου δρυός 

Καταλαμβάνει το 50% περίπου των δασών της περιοχής εξάπλωσης της αρκούδας. Ως προς την 
οριζόντια κατανομή της, τη συναντάμε περισσότερο στη Ροδόπη και Πίνδο και λιγότερο στο Περιστέρι 
(13.1%). Η ζώνη αυτή συγκροτείται από δρυοδάση (84%), κυρίως αμιγή αλλά και μικτά με Οξιά, καστανιά, 
σφενδάμι, μαύρη πεύκη, γαύρο και φράξο. Είναι κυρίως πρεμνοφυή δάση χαμηλής παραγωγικότητας 
(54% επί του συνόλου). 

Β) Ζώνη Δασών Μαύρης Πεύκης 

Τα δάση της μαύρης πεύκης καταλαμβάνουν συνολικά το 18,5% των δασοσκεπών εκτάσεων και 
βρίσκονται κυρίως στον τομέα 3 (91%). Η μαύρη πεύκη σχηματίζει κυρίως αμιγείς συστάδες (70%) αλλά 
και μικτές με ελάτη, οξιά και δρυ. Οι συστάδες της έχουν κλειστή συγκόμωση, δε διακόπτονται από 
μεγάλα συμπαγή διάκενα και χαρακτηρίζονται από υψηλή παραγωγικότητα. 

Γ) Ζώνη Δασών Οξιάς - Ελάτης 

Η ζώνη αυτή αντιπροσωπεύει συνολικά το 30% των δασών και συντίθεται κυρίως από δάση Οξιάς 
(74%), τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται στον τομέα 3 (44%), όπου και το σύνολο των δασών της 
υβριδογενούς ελάτης. Στη Πίνδο και πολύ περισσότερο στο Περιστέρι, η Οξιάς βρίσκεται σε αμιγή 
μορφή, ενώ στη Ροδόπη οι αμιγείς και μικτές συστάδες βρίσκονται σε ίση αναλογία. Τα δάση της 
υβριδογενούς ελάτης σε ποσοστό 30% είναι μικτά κυρίως με Οξιάς και δρυ. 

Δ) Ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων - πλατύφυλλων 

Εδώ ανήκει το 6% των δασών, από το οποίο το 82% βρίσκεται στη Ροδόπη και σχηματίζεται από 
τα δάση ερυθρελάτης, δασικής πεύκης και σημύδας. Η ζώνη αυτή λείπει από τον τομέα 2, ενώ στην 
Πίνδο αντιπροσωπεύεται από τη λευκόδερμη πεύκη, η οποία σχηματίζει κυρίως αμιγείς συστάδες. 

 

Ζώνες Βλάστησης Τομέας 1 
(%) 

Τομέας 2 
(%) 

Τομέας 3 
(%) 

Σύνολο 
(%) 

Δρυοδάση 42,95 13,14 43,91 100 

Μαύρη πεύκη 7,13 1,92 90,25 100 

Οξιά-Ελάτη 22,86 18,66 58,48 100 

Ψυχρόβια κωνοφόρα 81,29 - 18,71 100 
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Αντίθετα, στη Ροδόπη κυριαρχούν οι μικτές συστάδες (91%), οι οποίες σχηματίζονται από τα παραπάνω 
είδη και στις οποίες συμμετέχουν η οξιά και σε μικρότερο ποσοστό η δρυς (Χάρτης 1). 

 

Χάρτης 1 Σύνθεση, ποικιλότητα και μωσαϊκότητα του ενδιαιτήματος της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα 
(Γκατζογιάννης et al. 1996) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

Σύνδεση ανθρωπογενούς θνησιμότητας αρκούδας και ζημιών στην αγροτική παραγωγή – 

κρίσιμες περιοχές στην ζώνη κατανομής 

Όπως προαναφέρθηκε, στο αντίστοιχο κεφάλαιο, οι ζημιές που προκαλούν οι αρκούδες στην Ελλάδα 
στην αγροτική παραγωγή και με δεδομένη την πληθυσμιακή και γεωγραφική ανάκαμψη του είδους στη 
χώρα μας, αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους σύγκρουσης αρκούδας - ανθρώπου. Δεδομένου 
ότι οι ζημιές από τις αρκούδες στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο παρουσίασαν αυξητικές τάσεις για μια 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Karamanlidis et al., 2011), καθώς και το γεγονός ότι λαμβάνουν χώρα 
σε όλη την εξάπλωση του είδους και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αφορώντας ένα ευρύ φάσμα της 
πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής, έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται και τα κρούσματα αυτοδικίας 
των ανθρώπων της υπαίθρου για να προστατέψουν τις περιουσίες τους με παράνομους τρόπους. Στη 
παρούσα φάση έγινε μια απόπειρα συσχετισμού της χωρικής κατανομής της έντασης των ζημιών με 
την χωρική κατανομή της έντασης της ανθρωπογενούς θνησιμότητας της αρκούδας που απεικονίζεται 
στον παρακάτω χάρτη. 

Για τον συνθετικό Χάρτη 2 της σημαντικότητας των ζωνών της αρκούδας (conflict), 
χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα του ΕΛΓΑ (κτηνοτροφικό/φυτικό 1999 - 2016) και τα σημεία 
θανατώσεων από το 1996-2019. Τα δεδομένα κανονικοποιήθηκαν έτσι ώστε να έχουν ίδια δομή 
γεωγραφικής βάσης και να αναφέρονται στην ίδια χρονική περίοδο. Για κάθε μια γεωγραφική βάση 
υπολογίσθηκαν στατιστικά η ένταση των ζημιών και των θανατώσεων (# περιστατικών / Δ.Δ). Το 
ζητούμενο ήταν να βρεθεί αν υπάρχει συσχέτιση της έντασης των ζημιών με αυτή των θανατώσεων. 
Για το λόγο αυτό υπολογίσθηκε το correlation value με correlation matrix table matrix, δηλαδή η 
συσχέτιση των δύο συνόλων κατηγοριών δεδομένων. Η ανάλυση έδειξε ότι το εύρος της συσχέτισης 
μπορεί να πάρει τιμές από -1 έως 1. 

• -1 σημαίνει τελείως αρνητική συσχέτιση 
• 0 υποδηλώνει καμιά ή αδύναμη συσχέτιση 
• 1 σημαίνει θετική συσχέτιση 
• 0,5 σημαίνει ήδη ισχυρή συσχέτιση 

Στην περίπτωση της ανάλυσης και συσχέτισης των 2 χρονοσειρών από τις 2 κατηγορίες 
δεδομένων, ο μέσος όρος της τιμής (r) είναι (0,3) πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει σχετική θετική 
συσχέτιση της έντασης των ζημιών με την ένταση των θανάτων. Αν ληφθεί υπόψη ότι το πραγματικό 
% θανατώσεων είναι υψηλότερο (αλλά λόγω καθεστώτος απόλυτης προστασίας του είδους 
αποκρύπτεται), τότε θα περιμένουμε ισχυρότερη συσχέτιση. Ένας ακόμη λόγος που η τιμή της 
συσχέτισης είναι οριακά ισχυρή είναι ότι στο δείγμα θανατώσεων εμπεριέχονται τα περιστατικά 
οδικής θνησιμότητας που δεν σχετίζονται με ζημιές στην αγροτική παραγωγή. 
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Χάρτης 2 Συσχέτισης συνολικών ζημιών αρκούδας στην αγροτική παραγωγή και κρουσμάτων 
ανθρωπογενούς θνησιμότητας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 

Η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης (Ο.Α.Ε) αποτελεί το τρίτο επιχειρησιακό επίπεδο του οριζόντιου 
μηχανισμού αντιμετώπισης και διαχείρισης των περιστατικών αλληλεπίδρασης αρκούδας ανθρώπου 
ειδικά κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Ο μηχανισμός αυτός θεσμοθετήθηκε το 2014 (ΦΕΚ 272/07-02-
2014 (ΚΥΑ 104180/433/5-2-2013). Από την εγκαθίδρυση του μηχανισμού αλλά και την προηγηθείσα 
περίοδο, η Ο.Α.Ε έχει επέμβει σε 76 περιστατικά (Μ.Ο. 13 περιστατικά/ετησίως, βλ. Χάρτη 3). Από το 
2018 με την υπ’ αριθ. 173596/1568/10-09-2018 απόφαση του Υ.Π.ΕΝ οι δαπάνες για αγορά ειδικού 
εξοπλισμού των Ο.Α.Ε και τα οδοιπορικά των μελών καλύπτονται από την Δασική Υπηρεσία μέσω του 
Πράσινου Ταμείου. 

Η επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ο.Α.Ε σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό υστερεί ακόμη λόγω του 
νομικού κενού σε ότι αφορά την εισαγωγή και χρήση εξειδικευμένων αποτρεπτικών μέσων που 
θεωρούνται οπλισμός και χρήζουν ειδικών αντίστοιχων αδειών. Πολύ πρόσφατα με την ΚΥΑ υπ’αριθ. 
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/30835/1524 (ΦΕΚ 1536/22-04-2020) εγκρίθηκε η άδεια μεταφοράς (εισαγωγής) ειδικών 
αποτρεπτικών μέσων από το εξωτερικό. 

Αναμένεται η προμήθεια από την Δασική Υπηρεσία του προαναφερόμενου εξοπλισμού εντός του 
επόμενου χρονικού διαστήματος προκειμένου να προωθηθεί στα κατά τόπους Δασαρχεία και να 
αποτελέσει αφενός το αντικείμενο ειδικής αδειοδότησης ως προς την χρήση από το προσωπικό των 
Ο.Α.Ε και αφετέρου ειδικών σεμιναρίων κατάρτισης για τη χρήση του από εντεταλμένο προσωπικό της 
δασικής υπηρεσίας και των Ο.Α.Ε. 
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Χάρτης 3 Περιστατικά επέμβασης της Ο.Α.Ε για την καφέ αρκούδα στην Ελλάδα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 
Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφείς υποδομές μεταφορών (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, 

σήραγγες) (E01) 
 
Συστηματική διερεύνηση των προτύπων κίνησης της καφέ αρκούδας με τηλεμετρικά δεδομένα σε 

ένα δείγμα 16 αρκούδων στην ΒΑ Πίνδο (Εικόνα 1) σε σχέση με το οδικό δίκτυο τόσο σε επίπεδο 
αποφυγής όσο και σε επίπεδο διάσχισης έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε πρόσφατη ερευνητική 
μεταπτυχιακή εργασία (Ψαραλέξη 2016). Τα ευρήματα αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακα, 
δίνοντας σημαντικές κατευθύνσεις από διαχειριστική άποψη σε ότι αφορά την αντιμετώπιση του 
σοβαρού προβλήματος της οδικής θνησιμότητας της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα. 

 

Εικόνα 1 Χαρακτηριστικό πρότυπο κίνησης ενήλικης θηλυκής αρκούδας σε σχέση με το πρωτεύον 
και επαρχιακό οδικό δίκτυο στην ΒΑ Πίνδο (© Followit Geo/Καλλιστώ). 

 
 
➢ Αποστάσεις από το οδικό δίκτυο: 
 
Με βάση την Ευκλείδεια απόσταση από τους δρόμους σε επίπεδο τοπίου, συγκρίθηκαν οι 

αποστάσεις των σημείων θέσης (ραδιοεντοπισμού) του κάθε ζώου με τις αποστάσεις που 
υπολογίστηκαν στο υπόβαθρο. Σε γενικές γραμμές δεν παρατηρείται ένα ξεκάθαρο και ενιαίο πρότυπο 
όσο αφορά την επιλογή κίνησης σε γειτνίαση με τις διάφορες κατηγορίες του οδικού δικτύου βάσει 
των αποστάσεων των ζώων από τα διαφορετικά δίκτυα στην κλίμακα της περιοχής μελέτης. 
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Πίνακας 3 Οι αποστάσεις προτίμησης από τις αρκούδες κατά την κίνησή τους (Ν = 16) λαμβάνοντας 
υπόψη όλες τις κατηγορίες του οδικού δικτύου. Οι αποστάσεις χωρίστηκαν σε 11 κλάσεις (d1-d11: 
100m, 200m … >1000m) και η προτίμηση σημειώνεται στα σκιασμένα κελιά. (Ψαραλέξη 2016). 

♂Φύλο Ηλικία 
Βάρος 
(kg) 

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 

♀ 5 92 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 >1000 

♀ 5.5 91 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 >1000 

♀ 8 100 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 >1000 

♀ 15 95 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 >1000 

♂ 4.5 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 >1000 

♂ 4.5 174 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 >1000 

♂ 6 130 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 >1000 

♂ 7 138 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 >1000 

♂ 7 180 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 >1000 

♂ 10 137 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 >1000 

♂ 10 214 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 >1000 

♂ 11 200 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 >1000 

♂ 12 200 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 >1000 

♂ 16 200 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 >1000 

♂ 17 180 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 >1000 

♂ 18 240 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 >1000 

 

Ωστόσο από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται να προκύπτει μια πρώτη τάση συσχέτισης φύλου, ηλικίας 
και μεγέθους (βάρους), του ζώου με τις προτιμήσεις γειτνίασης/εγγύτητας σε ότι αφορά τις 
διαφορετικές κατηγορίες του οδικού δικτύου. Τα θηλυκά αλλά και τα νεαρότερα άτομα δείχνουν γενικά 
μια προτίμηση σε περιοχές πιο κοντά σε οδικά δίκτυα (αποστάσεις 100-500m), ενώ τα αρσενικά και 
μεγαλύτερα σε ηλικία και μέγεθος άτομα μια σχετική αποφυγή αυτών (αποστάσεις 100->1000m) 
(Ψαραλέξη 2016).  
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➢ Σε ότι αφορά τις Διασχίσεις οδικών δικτύων από την αρκούδα στο 24ωρο 

 

Όπως αναφέρθηκε και στο αντίστοιχο κεφ. 4 του παρόντος, οι αρκούδες εμφανίζουν περιοδικότητα 
και στην 24ωρη δραστηριότητά τους και επομένως κίνησή τους στο ενδιαίτημα. Ως προς αυτό 
εξετάστηκε η περίπτωση της διάσχισης του οδικού δικτύου (διαφόρων κατηγοριών) αρχικά σε σχέση 
με την κιρκάδια διαφοροποίηση και στη συνέχεια με τον υπολογισμό ενός μέσου όρου καθ’ όλη την 
περίοδο παρακολούθησης του κάθε ατόμου με την μέθοδο της τηλεμετρίας. Σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα ο μέσος όρος διασχίσεων ανά 24ωρο σχετίζεται με την πυκνότητα οδικού δικτύου, όπως 
σχετίζεται και το ποσοστό των ημερήσιων διασχίσεων. 

Πίνακας 4 Συχνότητα διασχίσεων οδικού δικτύου σε σχέση με την πυκνότητα. Οι συνολικές διασχίσεις 
έχουν σταθμιστεί ανά ημέρα για λόγους σύγκρισης. Το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιήθηκε για το 
μέσο όρο διασχίσεων ανά ημέρα υπολογίστηκε ως οι ημέρες καταγραφής μείον τους μήνες που 
προσδιορίζουμε ως περίοδος χειμέριου λήθαργου για το εκάστοτε ζώο (Ψαραλέξη 2016). 

Αρκούδα 
Πυκνότητα οδικού 

δικτύου (km/km2) 

Ποσοστό 

ημερήσιων διασχίσεων 

Συνολικές 

διασχίσεις δρόμων 
24ωρα 

Μέσος όρος 
διασχίσεων/24ωρο 

♀ 1,05 49% 210 180 1,17 

♀ 3,20 52% 168 28 6,00 

♀ 3,47 35% 147 65 2,26 

♀ 1,84 52% 1848 362 5,10 

♂ 2,07 40% 1212 274 4,42 

♂ 1,97 47% 559 269 2,08 

♂ 2,99 46% 1355 204 6,64 

♂ 1,34 58% 139 38 3,66 

♂ 2,80 47% 1378 350 3,94 

♂ 1,53 49% 438 135 3,24 

♂ 1,53 42% 152 60 2,53 

♂ 1,96 33% 21 12 1,75 

♂ 2,72 43% 1530 303 5,05 

♂ 2,65 44% 923 127 7,27 
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♂ 2,61 29% 48 50 0,96 

♂ 1,50 50% 408 216 1,89 

 

Παρατηρείται ότι τα ζώα που κάνουν τις περισσότερες διασχίσεις, έχουν ζωτικούς χώρους με σχετικά 
πυκνό οδικό δίκτυο. Εξαίρεση αποτελούν μόνο δύο αρσενικά που αν και οι ζωτικοί τους χώροι έχουν 
το πιο πυκνό δίκτυο, φαίνεται να το αποφεύγουν. Όσο αφορά την πυκνότητα του οδικού δικτύου σε 
σχέση με το ποσοστό ημερήσιων διασχίσεων παρατηρείται ότι το ποσοστό είναι μεγαλύτερο στα ζώα 
των οποίων οι ζωτικοί χώροι περιλαμβάνουν τις πιο χαμηλές πυκνότητες οδικού δικτύου. Εδώ 
εξαίρεση αποτελεί ένα αρσενικό όπου το 52% των διασχίσεών του πραγματοποιούνται κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, ενώ έχει τη 2η μεγαλύτερη πυκνότητα οδικού δικτύου στο ζωτικό του χώρο (3,2 
χλμ./τ.χλμ.). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 
 

Πίνακας VI-1: Προτεινόμενα Μέτρα-Δράσεις για την επίτευξη των Στόχων του Σχεδίου Δράσης (και 
σχετικές παράμετροι εφαρμογής τους)
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Α/Α Στόχος-Μέτρο-Δράση Φορείς Υλοποίησης 

Α
ξι

ολ
όγ

ησ
η 

ση
μα

σί
ας

 

Π
ρο

τε
ρα

ιό
τη

τα
 

εφ
αρ

μο
γή

ς 

Συνάρτηση/συσχέτι
ση με τις 

υφιστάμενες 
απειλές/πιέσεις 
(κωδ. 92/43, άρθ. 

17) 

Πληθυσμός/Περιοχ
ή εφαρμογής 

Χρ
ον

οδ
ιά

γρ
αμ

μα
 

υλ
οπ

οί
ησ

ης
 

Συ
νο

λι
κό

 κ
όσ

το
ς 

Πηγές 
Χρηματοδότησ

ης 

Δείκτης 
εκροών 

Δείκτης 
αποτελέσματος 

1 Σταθεροποίηση-βελτίωση της πληθυσμιακής κατάστασης και διατήρηση της ανοδικής πληθυσμιακής τάσης του είδους 

1.1 Μείωση ζημιών από αρκούδα στην αγροτική οικονομία 

1.1.1 

Διάδοση συστηματικής 
χρήσης ηλεκτροφόρων 
περιφράξεων (Η/Π) 
από μελισσοκόμους, 
κτηνοτρόφους και 
καλλιεργητές για 
μείωση ζημιών στην 
αγροτική οικονομία. 

ΥΠΑΑΤ  
ΔΑΟΚ  
ΑΣΟΠ 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ 

ΠΜΚΟ 

ΥΨ
Η

ΛΗ
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Όλοι οι υπο-

πληθυσμοί (με 
έμφαση στις ΠΠ, 

συνδετικές ζώνες, 
περιοχές 

επαναποίκησης) 1ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

2.
00

0.
00

0 
€ 

ΥΠΑΑΤ / ΠΑΑ Αριθμός Η/Π 
Μείωση ζημιών από 

αρκούδες 

1.1.2 

Δημιουργία και έναρξη 
λειτουργίας νέου 
Κέντρου 
Αναπαραγωγής ΣΦΚ 
(ελληνικές φυλές 
ποιμενικών σκύλων) 
στην Ήπειρο ή τη 
Θεσσαλία, με τα 
επιθυμητά φαινοτυπικά 
χαρακτηριστικά και 
ιδιοσυγκρασία, 
απαλλαγμένων από 
λοιμώδη νοσήματα. 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ 

ΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔΡ. 
ΠΜΚΟ 

Μ
ΕΣ

Η
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Όλοι οι υπο-

πληθυσμοί (με 
έμφαση στις ΠΠ, 

συνδετικές ζώνες, 
περιοχές 

επαναποίκησης) 1ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

40
0.

00
0 

€ 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 
(ή ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) 

Αριθμός νέων 
Κέντρων 

Αριθμός 
χορηγηθέντων ΣΦΚ 

1.1.3 

Κάλυψη ανελαστικών 
δαπανών λειτουργίας 
του υπάρχοντος 
Κέντρου 
Αναπαραγωγής ΣΦΚ 
στον Αετό Φλώρινας 

ΥΠΕΝ 

ΥΠΑΑΤ 

ΠΜΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΔΗΜΟΙ 
ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ 

ΥΨ
Η

ΛΗ
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Όλοι οι υπο-

πληθυσμοί (με 
έμφαση στις ΠΠ, 

συνδετικές ζώνες, 
περιοχές 

επαναποίκησης) 1ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

51
0.

00
0 

€ 
ΠΕΠ ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Διατήρηση 
Κέντρου 

Αριθμός 
χορηγηθέντων ΣΦΚ 
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1.1.4 

Συστηματοποίηση της 
χρήσης ΣΦΚ με 
αξιοποίηση/επέκταση 
υφιστάμενων δικτύων 
κατόχων ΣΦΚ και 
ανταλλαγής αυτών  

ΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔΡ. 
ΠΜΚΟ 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ ΚΡ
ΙΣ

ΙΜ
Η

 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Όλοι οι υπο-

πληθυσμοί (με 
έμφαση στις ΠΠ, 

συνδετικές ζώνες, 
περιοχές 

επαναποίκησης) 1ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

25
0.

00
0 

€ 

LIFE IP4Natura 

- Αριθμός 

χορηγηθέντω
ν ΣΦΚ 

- % επιβίωσης 
στην 3-ετία 
και 6-ετία 

Μείωση ζημιών από 
αρκούδες 

1.1.5 

Εκπόνηση μελέτης για 
την πιστοποίηση 
Ελληνικών Φυλών 
Σκύλων Φύλαξης 
Κοπαδιών 
(προσδιορισμός 
γενετικού προφίλ και 
προδιάθεσης σε 
νοσήματα των 3 
βασικών 
παραδοσιακών φυλών 
ΣΦΚ στην Ελλάδα, με τη 
χρήση σύγχρονων 
μεθόδων μοριακής 
γενετικής) 

ΠΜΚΟ 

ΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔΡ. Μ
ΕΣ

Η
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Όλοι οι υπο-

πληθυσμοί (με 
έμφαση στις ΠΠ, 

συνδετικές ζώνες, 
περιοχές 

επαναποίκησης) 1ο
 έ

το
ς-

3ο
 έ

το
ς 

20
0.

00
0 

€ 

ΥΠΑΑΤ / ΠΑΑ 
Μελέτη 

  

Αριθμός σκύλων 
στους οποίους θα 

γίνει γενετική 
ανάλυση 

1.1.6 

Δημιουργία "Εθνικού 
Μητρώου Ελληνικών 
Φυλών Σκύλων 
Φύλαξης Κοπαδιών" 
(ΣΦΚ) 

ΥΠΑΑΤ 

ΥΠΕΝ 

ΠΜΚΟ 

ΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔΡ. 

ΥΨ
Η

ΛΗ
 

Μ
ΕΣ

Ο
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Εθνικό επίπεδο  
(Όλοι οι υπο-

πληθυσμοί - 
προτεραιότητα 

στις ΠΠ και 
περιοχές 

επαναποίκησης) 

1ο
 έ

το
ς-

3ο
 έ

το
ς 

20
0.

00
0 

€ 

LIFE IP4Natura Μητρώο 

Αριθμός σκύλων που 
θα ενταχθούν στο 

Μητρώο 

1.1.7 

Επιχορήγηση αγοράς 
και διατήρησης Σκύλων 
Φύλαξης Κοπαδιών από 
κτηνοτρόφους που 
ζουν ή κινούνται σε 
περιοχές εξάπλωσης 
του είδους 

ΥΠΑΑΤ (ΠΑΑ) 

ΚΡ
ΙΣ

ΙΜ
Η

 

Μ
ΑΚ

ΡΟ
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Όλοι οι υπο-

πληθυσμοί (με 
έμφαση στις ΠΠ, 

συνδετικές ζώνες, 
περιοχές 

επαναποίκησης) 5ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

1
.0

00
.0

00
 €

 

ΥΠΑΑΤ / ΠΑΑ 

Αριθμός 
χορηγηθέντω
ν ζευγών ΣΦΚ 

Μείωση ζημιών από 
αρκούδες 

1.2 Βελτίωση συστήματος γεωργικής ασφάλισης - συσχέτιση με τη λήψη προληπτικών μέτρων 
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1.2.1 

Αναλογιστική μελέτη 
για την τεκμηρίωση 
της σκοπιμότητας και 
δυνατότητας 
τροποποιήσεων στους 
κανονισμούς 
ασφάλισης φυτικής 
παραγωγής και ζωικού 
κεφαλαίου του ΕΛΓΑ 

ΕΛΓΑ 

ΥΠΑΑΤ 

ΚΡ
ΙΣ

ΙΜ
Η

 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Εθνικό επίπεδο 

1ο
 έ

το
ς 

15
.0

00
 €

 

ΕΛΓΑ 

Αναλογιστική 
μελέτη 

(παραδοτέο) 

Μεταβολή αριθμού 
αποζημιώσιμων 

συμβάντων 

1.2.2 

Απλούστευση της 
διαδικασίας 
αναγγελίας 
ζημιάς/ανάπτυξη 
εφαρμογής για 
συσκευές κινητής 
τηλεφωνίας, για 
ταχύτερη ειδοποίηση 
του ΕΛΓΑ 

ΕΛΓΑ 

ΥΠΑΑΤ 

ΥΠΕΝ ΧΑ
Μ

Η
ΛΗ

 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Εθνικό επίπεδο 

1ο
 έ

το
ς-

2ο
 έ

το
ς 

(α
νά

πτ
υξ

η 
ap

p)
  

3ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

λε
ιτ

ου
ργ

ία
 

10
.0

00
 €

 

ΕΛΓΑ 

Αριθμός 
χρηστών 

εφαρμογής 

Αριθμός ζημιών που 
αναφέρθηκαν μέσω 

της εφαρμογής 

1.2.3 

Δημιουργία ειδικού 
ταμείου για κάλυψη 
ζημιών σε 
ανασφάλιστους 
παραγωγούς ορεινών 
και μειονεκτικών 
περιοχών 

ΥΠΕΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ 

Μ
ΕΣ

Η
 

Μ
ΑΚ

ΡΟ
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Εθνικό επίπεδο 

3ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

40
0.

00
0 

€ 

ΥΠΑΑΤ 

(Κρατικές 
Ενισχύσεις) 

Αριθμός 
ωφελούμενω

ν 

Αξία αποζημιώσεων 

1.2.4 

Εκπόνηση μελέτης για 
την συσχέτιση του 
ποσοστού κάλυψης 
των ζημιών στο 
κτηνοτροφικό 
κεφάλαιο με μέτρα 
πρόληψης και 
ενεργητικής 
προστασίας, με βάση 
τον εκτιμώμενο 
κίνδυνο (predation risk 

assessment): 

Δημιουργία χαρτών 
επικινδυνότητας ανά 

ΕΛΓΑ 

ΥΠΑΑΤ 

ΥΠΕΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔΡ. 

ΥΨ
Η

ΛΗ
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Εθνικό επίπεδο  
(Όλοι οι υπο-

πληθυσμοί - 
προτεραιότητα 

στις ΠΠ και 
περιοχές 

επαναποίκησης) 

1ο
 έ

το
ς-

2ο
 έ

το
ς 

(μ
ελ

έτ
η)

 κ
αι

 ε
φ

αρ
μο

γή
 3

ο 
έτ

ος
-6

ο 
έτ

ος
 

50
.0

00
 €

 

ΥΠΑΑΤ  
ΕΛΓΑ 

Χάρτες 
επικινδυνότητ

ας-

ταυτοποίηση 
περιπτώσεων 
συνδυασμού 
πρόληψης-

αποζημίωσης 

Αύξηση 
συνδυαστικών 
περιπτώσεων/ 
μεταβολή στον 

αριθμό περιστατικών 
με ζημιές. 
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περιοχή και ανά 
παραγωγό. 

1.2.5 

Εκπόνηση μελέτης για 
πιλοτική εφαρμογή ex-

ante συστημάτων 
αποζημίωσης για 
ζημιές στην παραγωγή 
σε ΠΠ 

ΕΛΓΑ 

ΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔΡ. Μ
ΕΣ

Η
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Εθνικό επίπεδο  
(Όλοι οι υπο-

πληθυσμοί - 
προτεραιότητα 

στις ΠΠ και 
περιοχές 

επαναποίκησης) 

1ο
 έ

το
ς-

2ο
 έ

το
ς 

(μ
ελ

έτ
η)

  
κα

ι ε
φ

αρ
μο

γή
 3

ο 
έτ

ος
-6

ο 
έτ

ος
 

30
.0

00
 €

 

ΥΠΑΑΤ  
ΕΛΓΑ 

Πιλοτική 
εφαρμογή του 
συστήματος 

σε ένα αριθμό 
περιπτώσεων

/σε μια 
συγκεκριμένη 

περιοχή 

Συγκριτική 
αξιολόγηση με 

περιπτώσεις χωρίς 
ex-ante σύστημα 

1.3 Αντιμετώπιση της εκούσιας ανθρωπογενούς θνησιμότητα 

1.3.1 

Εκπόνηση και 
εφαρμογή σχεδίου για 
οργάνωση/ αναβάθμιση 
και ενεργοποίηση 
αποτελεσματικών 
μηχανισμών εποπτείας 
και φύλαξης 

ΥΠΕΝ 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ   
ΘΗΡΟΦ/ΚΥΝΗΓ.ΟΡΓ. 

Μ
ΕΣ

Η
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G13) 

Εθνικό επίπεδο  
(Όλοι οι υπο-

πληθυσμοί - 
προτεραιότητα 

στις ΠΠ και στις 
περιοχές με πιο 

έντονα φαινόμενα 
λαθροθηρίας) 

1ο
 έ

το
ς-

2ο
 έ

το
ς 

(ε
κπ

όν
ησ

η)
 3

ο 
έτ

ος
-2

6 
(ε

φ
αρ

μο
γή

) 

40
.0

00
 €

 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΑΣΩΝ 

(ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ), ΠΕΠ, 
ΠΔΕ - ΤΟΜΕΑΣ 

ΔΑΣΗ, 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡ. 
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 

Θέσπιση 
πρωτοκόλλου 
φύλαξης/αριθ

μός 
προσωπικού 

φύλαξης στην 
υλοποίηση 

Μεταβολές στον 
αριθμό κρουσμάτων 

λαθροθηρίας 
αρκούδας και 

θανάτωσης αρκούδων 
από δηλητηριασμένα 

δολώματα 

1.3.2 

Εκπόνηση και 
εφαρμογή ειδικού 
σχεδίου φύλαξης σε 
περιοχές με 
εντονότερο πρόβλημα 
λαθροθηρίας αρκούδας 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΘΗΡΟΦ/ΚΥΝΗΓ.ΟΡΓ. 
ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ ΥΨ

Η
ΛΗ

 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G13) 

Εθνικό επίπεδο  
(Όλοι οι υπο-

πληθυσμοί - 
προτεραιότητα 

στις ΠΠ και στις 
περιοχές με πιο 

έντονα φαινόμενα 
λαθροθηρίας) 

1ο
 έ

το
ς-

2ο
 έ

το
ς 

(ε
κπ

όν
ησ

η)
  

3ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

(ε
φ

αρ
μο

γή
) 

20
.0

00
 €

 

Όπως 
παραπάνω 

Θέσπιση 
ειδικού 

πρωτοκόλλου 
φύλαξης/αριθ

μός 
προσωπικού 

φύλαξης στην 
υλοποίηση 

Μεταβολές στον 
αριθμό κρουσμάτων 

λαθροθηρίας 
αρκούδας, ειδικά σε 
πιο προβληματικές 

περιοχές 

1.3.3 

Οριστικοποίηση και 
εφαρμογή ειδικού 
πρωτοκόλλου 
εξιχνίασης/ιχνηλάτηση
ς και εξακρίβωσης 

ΥΠΕΝ 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΘΗΡΟΦ/ΚΥΝΗΓ.ΟΡΓ. 
ΠΜΚΟ 

ΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔΡ. 

Μ
ΕΣ

Η
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G13) 

Εθνικό επίπεδο 

1ο
 έ

το
ς-

2ο
 έ

το
ς 

(Π
ρω

τό
κο

λλ
ο)

  
3ο

 έ
το

ς-
6ο

 έ
το

ς 
(ε

φ
αρ

μο
γή

) 
20

0.
00

0 
€ 

Όπως 
παραπάνω 

Κτηνιατροδικ
αστική 
έκθεση 

Αριθμός 
καταρτισθέντων 
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περιστατικών 
λαθροθηρίας αρκούδας 
- Σύνταξη 
κτηνιατροδικαστικής 
έκθεσης 

Τρεις κύκλοι 
κατάρτισης, ένας ανά 
δύο χρόνια Χ 3 
περιοχές 

1.3.4 

Δημιουργία/τήρηση 
βάσης δεδομένων 
θνησιμότητας 
αρκούδας/συσχέτιση 
με ζημιές στην 
παραγωγή και με την 
αλληλεπίδραση με 
ανθρώπινο παράγοντα 

ΥΠΕΝ 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΛΓΑ 

ΠΜΚΟ 

ΥΨ
Η

ΛΗ
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G13) 

Εθνικό επίπεδο 

1ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

54
.0

00
 €

 

Όπως 
παραπάνω 

Εγκατάσταση/ 
λειτουργία 

Βάσης 
Δεδομένων 

Συγκριτική 
αξιολόγηση 

αποτύπωσης του 
προβλήματος σε 

σχέση με την 
προηγούμενη περίοδο 

1.4 Διαχείριση περιστατικών αλληλεπίδρασης αρκούδας-ανθρώπου σε κατοικημένες περιοχές 

1.4.1 

Βελτίωση εφαρμογής 
της ΚΥΑ 104180/433, 
ΦΕΚ 272/07-02-2014, 

για τη διαχείριση 
περιστατικών 
αλληλεπίδρασης 
αρκούδας ανθρώπου σε 
κατοικημένες περιοχές 
(αναθεώρηση του 
θεσμικού πλαισίου, 
αναβάθμιση 
επιχειρησιακής 
ικανότητας, απόκτηση 
και χρήση 
εξειδικευμένων 
αποτρεπτικών μέσων 
κ.λπ.) 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΜΚΟ 

ΘΗΡΟΦ/ΚΥΝΗΓ.ΟΡΓ. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΔΗΜΟΙ 
ΑΣΤΥΝ. ΑΡΧΕΣ 

ΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔΡ. 

ΥΨ
Η

ΛΗ
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Εθνικό επίπεδο 

1ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

33
0.

00
0 

€ 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΑΣΩΝ 

(ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ), ΠΕΠ, 
ΠΔΕ - ΤΟΜΕΑΣ 

ΔΑΣΗ, 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡ. 
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 

Αριθμός 
επεμβάσεων 

από ΟΑΕ 

Αριθμός 
επιτυχημένων 
επεμβάσεων 
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1.4.2 

Σύνταξη ειδικής 
μελέτης ερμηνείας του 
φαινομένου 
προσέγγισης αρκούδων 
σε κατοικημένες 
περιοχές. Συσχέτιση 
με πληθυσμιακά 
δεδομένα σε 
απομακρυσμένες 
περιοχές, 
καταλληλότητας 
βιοτόπου, τροφικών 
διαθέσιμων, 
πληθυσμιακών 
πυκνοτήτων, βαθμού 
όχλησης και άλλων 
ανθρωπογενών 
δραστηριοτήτων . 

ΥΠΕΝ 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΜΚΟ 

ΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔΡ. 
Μ

ΕΣ
Η

 

Μ
ΕΣ

Ο
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Σε περιοχές όπου 
παρατηρείται πιο 

έντονα το 
φαινόμενο 

2ο
 έ

το
ς-

3ο
 έ

το
ς 

50
.0

00
 €

 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΑΣΩΝ 

(ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ), ΠΕΠ, 
ΠΔΕ - ΤΟΜΕΑΣ 

ΔΑΣΗ 

Μελέτη 

Αριθμός 
επιτυχημένων 
επεμβάσεων 

1.4.3 

Ετήσια τεχνική 
αναφορά για οριζόντια 
αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας 
του μηχανισμού - 
βελτιστοποίηση 
πρωτοκόλλων και 
ενεργειών. 

ΥΠΕΝ 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΘΗΡΟΦ/ΚΥΝΗΓ.ΟΡΓ. 
ΠΜΚΟ 

Λοιποί Φορείς ΦΕΚ 

Μ
ΕΣ

Η
 

Μ
ΑΚ

ΡΟ
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Όλοι οι υπο-

πληθυσμοί (έμφαση 
σε περιοχές με 

έντονο το 
φαινόμενο) 2ο

 έ
το

ς-
6ο

 έ
το

ς 

17
.0

00
 €

 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΑΣΩΝ 

(ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ), ΠΕΠ, 
ΠΔΕ - ΤΟΜΕΑΣ 

ΔΑΣΗ 

Ετήσιες 
εκθέσεις 

Αριθμός 
επιτυχημένων 
επεμβάσεων 

1.4.4 

Διάδοση συστηματικής 
χρήσης ηλεκτροφόρων 
περιφράξεων (Η/Π) για 
αποτροπή προσέγγισης 
αρκούδων σε 
οικισμούς και 
ανθρωπογενείς 
τροφικές πηγές 

ΟΤΑ 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ 

ΠΜΚΟ ΚΡ
ΙΣ

ΙΜ
Η

 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Όλοι οι υπο-

πληθυσμοί (με 
έμφαση στις ΠΠ, 

συνδετικές ζώνες, 
περιοχές 

επαναποίκησης) 1ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

1.
00

0.
00

0 
€ 

ΠΕΠ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ (σε 
ΠΠ) 

Αριθμός Η/Π 

Μείωση 
περιστατικών 
προσέγγισης 
αρκούδων σε 

οικισμούς 

1.4.5 

Χρήση απαραβίαστων 
από αρκούδες κάδων 
απορριμμάτων σε 
οικισμούς 
(τροποποίηση 

ΟΤΑ 

ΦΔΠΠ 

/ΟΦΥΠΕΚΑ 

ΠΜΚΟ 

Μ
ΕΣ

Η
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Σε περιοχές όπου 
παρατηρείται πιο 

έντονα το 
φαινόμενο 

1ο
 έ

το
ς-

2ο
 έ

το
ς 

(ε
κπ

όν
ησ

η 
σχ

εδ
ίο

υ)
 

 3
ο 

έτ
ος

-6
ο 

έτ
ος

 (ε
πέ

κτ
ασ

η 
μέ

τρ
ου

)
42

0.
00

0 
€ 

ΠΕΠ ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 

ΗΠΕΙΡΟΥ, 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 

ΣΤΕΡΕΑΣ 

Αριθμός 
εγκατεστημέν

ων κάδων 

Μείωση 
περιστατικών 
προσέγγισης 
αρκούδων σε 

οικισμούς 
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υπαρχόντων κάδων ή 
ενσωμάτωσή τους σε 
μεταλλικά κελύφη) 

ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΝ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚ
Α 

1.4.6 

Προμήθεια και 
εγκατάσταση ειδικών 
συσκευών για την 
αποτροπή προσέγγισης 
αρκούδων σε 
οικισμούς 

ΥΠΕΝ 

ΦΔΠΠ 

/ΟΦΥΠΕΚΑ 

ΟΤΑ 

ΑΠΟΚ.ΔΙΟΙΚ. 

Μ
ΕΣ

Η
 

Μ
ΕΣ

Ο
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Όλοι οι υπο-

πληθυσμοί (με 
έμφαση στις ΠΠ, 

συνδετικές ζώνες, 
περιοχές 

επαναποίκησης) 3ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

20
0.

00
0 

€ 

ΠΕΠ ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 

ΗΠΕΙΡΟΥ, 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 

ΚΕΝΤΡ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 

ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΝ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚ
Α 

Ποσότητα 
ειδικών 

αποτρεπτικώ
ν που 

προμηθεύτηκ
αν 

Αριθμός 
περιστατικών που 

διαχειρίστηκαν 

1.4.7 

Χρήση Σκύλων Δίωξης 
Αρκούδας για την 
αντιμετώπιση 
περιστατικών 
προσέγγισης αρκούδων 
σε οικισμούς από 
Φορείς/Μονάδες 
Διαχείρισης 
Προστατευόμενων 
Περιοχών. 

ΦΔΠΠ 

/ΟΦΥΠΕΚΑ Μ
ΕΣ

Η
 

Μ
ΕΣ

Ο
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Κεντρική Πίνδος 
(περιοχή ευθύνης 
ΕΠ Τζουμέρκων) 

3ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

15
0.

00
0 

€ 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚ
Α 

Μονάδα 
Σκύλων 
Δίωξης 

Αριθμός 
επιτυχημένων 
επεμβάσεων 

1.5 Αντιμετώπιση του προβλήματος της χρήσης των Δηλητηριασμένων δολωμάτων 

1.5.1 

Θεσμοποίηση 

οριζόντιου μηχανισμού 
Διαχείρισης και 
Άμεσης Επέμβασης για 
την εφαρμογή 
συγκεκριμένης δέσμης 
μέτρων που έχει 
προταθεί σε ειδική 
τεχνική 
έκθεση/υπόμνημα 7 

ΥΠΕΝ   
ΥΠΑΑΤ             

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΤΑ (Α & Β βαθμού) 
ΘΗΡΟΦ/ΚΥΝΗΓ.ΟΡΓ. 

ΑΣΟΠ 

ΠΜΚΟ 

ΑΣΤΥΝ. ΑΡΧΕΣ 

ΥΨ
Η

ΛΗ
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Εθνικό επίπεδο 

1ο
 έ

το
ς-

2ο
 έ

το
ς 

(ε
γκ

ατ
άσ

τα
ση

)  
3ο

 έ
το

ς-
6ο

 έ
το

ς 
(λ

ει
το

υρ
γί

α)
 

25
.0

00
 €

 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

ΚΥΑ 
θεσμοποίησης 

Ομάδων 
Επέμβασης 
για τα ΔΔ 

Αριθμός 
περιστατικών που 

διαχειρίστηκαν 
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ΠΜΚΟ και 
Ακαδημαϊκών Φορέων, 
με το υπ'αριθ. 16/ 07-

09-2016 διαβιβαστικό 
έγγραφο προς τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες. 

1.5.2 

Έλεγχος της 
παράνομης χρήσης των 
δηλητηριασμένων 
δολωμάτων για την 
μείωση της 
θνησιμότητας - 
δημιουργία και 
λειτουργία 6 ομάδων 
με ειδικά 
εκπαιδευμένα σκυλιά 
για την ανίχνευση 
δηλητηριασμένων 
δολωμάτων. 

ΥΠΕΝ   
ΥΠΑΑΤ             

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΘΗΡΟΦ/ΚΥΝΗΓ.ΟΡΓ. 
ΠΜΚΟ 

ΑΣΤΥΝ. ΑΡΧΕΣ 

ΚΡ
ΙΣ

ΙΜ
Η

 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Εθνικό επίπεδο 

1ο
 έ

το
ς-

3ο
 έ

το
ς 

(ε
κπ

αί
δε

υσ
η 

σκ
ύλ

ω
ν)

  
4ο

 έ
το

ς-
6ο

 έ
το

ς 
(λ

ει
το

υρ
γί

α 
μο

νά
δω

ν)
 

1.
10

0.
00

0 
€ 

ΠΕΠ ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 

ΗΠΕΙΡΟΥ, 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 

ΚΕΝΤΡ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 

ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΝ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚ
Α 

Αριθμός 
Ομάδων 
Σκύλων 

Ανίχνευσης 
ΔΔ 

Αριθμός 
περιστατικών που 

διαχειρίστηκαν, 
εξιχνιάσθηκαν και 
αντιμετωπίστηκαν 

1.5.3 

Άμεση 
ενσωμάτωση/εναρμόνι
ση στην Εθνική 
Στρατηγική της 
Ελλάδας ενάντια στα 
Δηλητήρια του 
Ευρωπαϊκού Σχεδίου 
Δράσης για την 
Καταπολέμηση της 
Παράνομης Χρήσης 
Δηλητηριασμένων 
Δολωμάτων που 
συντάχθηκε στο 
πλαίσιο του 
προγράμματος 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Ενάντια στο 
Περιβαλλοντικό 
Έγκλημα (European 

Network Against 

ΥΠΕΝ 

ΥΠΑΑΤ 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΤΑ (Α & Β βαθμού) 
ΑΣΤΥΝ. ΑΡΧΕΣ 

Μ
ΕΣ

Η
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Εθνικό επίπεδο 
1ο

 έ
το

ς-
2ο

 έ
το

ς 

17
.0

00
 €

 

LIFE IP4Natura 
Παραδοτέο 
υπόμνημα 

Θεσμοθέτηση 
εναρμόνισης / 
μεταβολές σε 
περιστατικά 
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Environmental Crime - 

ENEC). 

1.5.4 

Εγκατάσταση/λειτουργ
ία μόνιμων σταθμών 
παροχής κυτίων 
πρώτων βοηθειών για 
την αντιμετώπιση της 
δηλητηρίασης (από 
φόλες) σε ΣΦΚ και 
κυνηγετικούς σκύλους, 
ζώα της άγριας 
πανίδας - Σεμινάρια 
κατάρτισης στη χρήση 
των κυτίων 

ΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔΡ. 
ΠΜΚΟ 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ 

Μ
ΕΣ

Η
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Εθνικό επίπεδο 

1ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

15
0.

00
0 

€ 

ΠΕΠ ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 

ΗΠΕΙΡΟΥ, 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 

ΚΕΝΤΡ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 

ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΝ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚ
Α 

Αριθμός 
κυτίων που 

διανεμήθηκαν 

Αριθμός 
περιστατικών που 

διαχειρίστηκαν 

1.6 Διατήρηση αδιατάρακτων περιοχών χαμηλής όχλησης στον πληθυσμό του είδους 

1.6.1 

Τεχνική μελέτη για την 
δημιουργία -επέκταση 
και χωρική 
αναδιάρθρωση ΚΑΖ 
ειδικά στις ζώνες 
υψηλής 
σημαντικότητας για 
την αρκούδα- 

Εφαρμογή της μελέτης 
στα υφιστάμενα και νέα 
ΚΑΖ 

ΥΠΕΝ 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚ. Μ
ΕΣ

Η
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Όλοι οι υπο-

πληθυσμοί (με 
έμφαση στις ΠΠ, 

συνδετικές ζώνες, 
περιοχές 

επαναποίκησης) 

1ο
 έ

το
ς-

2ο
 έ

το
ς 

(ε
κπ

όν
ησ

η)
  

3ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

(ε
φ

αρ
μο

γή
) 

28
.0

00
 €

 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΑΣΩΝ 

(ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ), ΠΕΠ, 
ΠΔΕ - ΤΟΜΕΑΣ 

ΔΑΣΗ, 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡ. 
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 

Παραδοτέο 
υπόμνημα 

Αριθμός νέων ΚΑΖ σε 
σημαντικές ζώνες για 

το είδος 

1.6.2 

Αξιοποίηση 
υπαρχόντων στοιχείων 
και μελετών για την 
χαρτογράφηση και 
χωρικό προσδιορισμό 
περιοχών με χαμηλό 
δείκτη διάνοιξης από 
οδικό δίκτυο (roadless 

areas), με στόχο τη 
διατήρησή τους. 

ΥΠΕΝΔΑΣΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΑΠΟΚ. 

ΔΙΟΙΚ. Μ
ΕΣ

Η
 

Μ
ΕΣ

Ο
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Όλοι οι υπο-

πληθυσμοί (με 
έμφαση στις ΠΠ, 

συνδετικές ζώνες, 
περιοχές 

επαναποίκησης) 1ο
 έ

το
ς-

3ο
 έ

το
ς 

75
.0

00
 €

 

Όπως 
παραπάνω 

Παραδοτέο με 
ταυτοποίηση 
RA στην ζώνη 

κατανομής-

εξάπλωσης 
της αρκούδας 

Διατήρηση των 
περιοχών αυτών στην 

ίδια κατάσταση 
αδιατάρακτου 



 

 

 
www.edozoume.gr 

166 

1.6.3 

Οριζόντια επανε-

νεργοποίηση της 
ειδικής διάταξης περί 
αποκλεισμού του 
δευτερεύοντος 
δασικού οδικού 
δικτύου σε τροχοφόρα 
κατά την 
αναπαραγωγική 
περίοδο/περίοδο 
διαχείμασης ειδικά 
στις ζώνες υψηλής 
σημαντικότητας για 
την αρκούδα 

ΥΠΕΝ 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔΡ. ΥΨ
Η

ΛΗ
 

Μ
ΕΣ

Ο
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Όλοι οι υπο-

πληθυσμοί (με 
έμφαση στις ΠΠ, 

συνδετικές ζώνες, 
περιοχές 

επαναποίκησης) 1ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

20
0.

00
 €

 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΑΣΩΝ 

(ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ), ΠΕΠ, 
ΠΔΕ - ΤΟΜΕΑΣ 

ΔΑΣΗ, 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡ. 
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 

Εγκύκλιος 
επανενεργοπο

ίησης του 
μέτρου 

Αριθμός μπαρών που 
εγκαταστάθηκαν - 

χλμ. δασικού οδικού 
δικτύου που 

αποκλείστηκε από 
τροχοφόρα 

1.7 Διαχείριση/περίθαλψη και επανένταξη τραυματισμένων και ορφανών ατόμων 

1.7.1 

Υποστήριξη 
λειτουργίας της 
υφιστάμενης δομής 
περίθαλψης στο 
Νυμφαίο και 
επισημοποίηση των 
σχετικών 
πρωτοκόλλων 

ΥΠΕΝ 

ΠΜΚΟ ΥΨ
Η

ΛΗ
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Εθνικό επίπεδο 

1ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

28
8.

00
0 

€ 

ΠΕΠ ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Διατήρηση 
Δομής 

Αριθμός 
περιστατικών που 

διαχειρίστηκαν 

1.8 Μείωση ανθρωπογενούς θνησιμότητας από τροχαία ατυχήματα 

1.8.1 

Ειδική σήμανση, 
συστήματα 
συναγερμού, ράμπες 
διαφυγής, διαμόρφωση 
περασμάτων κ.λπ. σε 
περιφραγμένους 
αυτοκινητόδρομους 

Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
ΠΜΚΟ 

Μ
ΕΣ

Η
 

Μ
ΕΣ

Ο
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Κατασκευές οδικών 
αξόνων (E01) 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Σε επιλεγμένες 
ζώνες υψηλής 

σημαντικότητας/ζ
ώνες 

σύνδεσης/ζώνες 
επαναποίκησης 3ο

 έ
το

ς-
6ο

 έ
το

ς 

1.
26

0.
00

0 
€ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Μήκος σε 
χλμ. των 

τμημάτων στα 
οποία έγινε 
παρέμβαση 

Μείωση τροχαίων 
ατυχημάτων στα 

οποία εμπλέκονται 
αρκούδες 

1.8.2 

Ειδική σήμανση, 
εγκατάσταση 
αποτρεπτικών και 
ειδικών Συστημάτων 
Αποτροπής 
Σύγκρουσης Οχημάτων-

Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
ΠΜΚΟ 

ΥΨ
Η

ΛΗ
 

Μ
ΑΚ

ΡΟ
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Κατασκευές οδικών 
αξόνων (E01) 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Σε επιλεγμένες 
ζώνες υψηλής 

σημαντικότητας/ζ
ώνες 

σύνδεσης/ζώνες 
επαναποίκησης 5ο

 έ
το

ς-
6ο

 έ
το

ς 

90
0.

00
0 

€ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Μήκος σε 
χλμ. των 

τμημάτων στα 
οποία έγινε 
παρέμβαση 

Μείωση τροχαίων 
ατυχημάτων στα 

οποία εμπλέκονται 
αρκούδες 
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Ζώων (AVC-PS) σε μη-

περιφραγμένους 
δρόμους 

2 Βελτίωση-διατήρηση της κατάστασης του ενδιαιτήματος της αρκούδας 

2.1 Αναθεώρηση δασοπονικών-δασοκομικών πρακτικών 

2.1.1 

Οριστικοποίηση της 
υφιστάμενης ειδικής 
μελέτης από 
Επιστημονική Επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων του 
ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΝ για 
βελτιώσεις του 
"Πλαισίου Σύνταξης 
νέων Προδιαγραφών 
Μελετών Δασών & 
Δασικών 
Οικοσυστημάτων ". 
Εφαρμογή της στα νέα 
διαχειριστικά σχέδια. 

ΥΠΑΑΤ 

ΥΠΕΝ 

ΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔΡ. Μ
ΕΣ

Η
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Αποψιλωτικές 
υλοτομίες (B09) 

Παράνομες 
υλοτομίες (B10) 

Δασοκομικές 
πρακτικές / 

σύντομος χρόνος 
περιφοράς (B15) 

Μεταφορά 
ξυλείας/διανοίξεις 

δρόμων (B16) 

Ειδικά στις 
περιοχές υψηλής 
σημαντικότητας / 

συνδετικές ζώνες-

περιοχές 
επαναποίκησης 

1ο
 έ

το
ς-

2ο
 έ

το
ς 

(ο
ρι

στ
ικ

οπ
οί

ησ
η)

 3
ο 

έτ
ος

 -6
ο 

έτ
ος

 (ε
φ

αρ
μο

γή
) 

25
.0

00
 €

 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΑΣΩΝ 

(ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ) ή ΠΔΕ 

- ΤΟΜΕΑΣ 
ΔΑΣΗ, 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡ. 
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 

Κύρωση 
μελέτης 

(θεσμοθέτηση
) 

Ενσωμάτωση 
ρυθμίσεων στα 

Δασικά Διαχειριστικά 
Σχέδια 

2.2 Διατήρηση φυσικών τροφικών διαθέσιμων 

2.2.1 

Αξιοποίηση-σύνθεση 
υφιστάμενων μελετών 
για καταγραφή και 
ανάλυση φυσικών 
οπωρώνων, ειδικά 
στην δασογενή ζώνη - 
εκτίμηση τροφικής 
στάθμης 

ΥΠΕΝ 

ΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔΡ. 
ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ 

ΠΜΚΟ 

Μ
ΕΣ

Η
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Εγκατάλειψη 
παραδοσιακών 
δασοκομικών 

πρακτικών (Β04) 
Αποψιλωτικές 

υλοτομίες (B09) 

Παράνομες 
υλοτομίες (B10) 

Δασοκομικές 
πρακτικές-σύντομος 
χρόνος περιφοράς 

(B15) 

Μεταφορά 

Σε επιλεγμένες 
ζώνες υψηλής 

σημαντικότητας/ζ
ώνες 

σύνδεσης/ζώνες 
επαναποίκησης 1ο

 έ
το

ς-
2ο

 έ
το

ς 

25
.0

00
 €

 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΑΣΩΝ 

(ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ) ή ΠΔΕ 

- ΤΟΜΕΑΣ 
ΔΑΣΗ, 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡ. 
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 

Μελέτη Υιοθέτηση πρακτικών 
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ξυλείας/διανοίξεις 
δρόμων (B16) 

2.2.2 

Δημιουργία τράπεζας 
σπόρων για 
μελλοντικούς 
εμπλουτισμούς 

ΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔΡ. 
ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΧΑ
Μ

Η
ΛΗ

 

Μ
ΕΣ

Ο
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Εγκατάλειψη 
παραδοσιακών 
δασοκομικών 

πρακτικών (Β04) 
Αποψιλωτικές 

υλοτομίες (B09) 

Παράνομες 
υλοτομίες (B10) 

Δασοκομικές 
πρακτικές-σύντομος 
χρόνος περιφοράς 

(B15) 

Μεταφορά 
ξυλείας/διανοίξεις 

δρόμων (B16) 

Σε επιλεγμένες 
ζώνες υψηλής 

σημαντικότητας/ζ
ώνες 

σύνδεσης/ζώνες 
επαναποίκησης 3ο

 έ
το

ς-
4ο

 έ
το

ς 

50
.0

00
 €

 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΑΣΩΝ 

(ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ) ή ΠΔΕ 

- ΤΟΜΕΑΣ 
ΔΑΣΗ 

Τράπεζα 
σπόρων 

Αριθμός 
περιπτώσεων χρήσης 

του υλικού 

2.2.3 

Διαχείριση και 
αξιοποίηση 
εγκαταλελειμμένων 
οπωρώνων και 
αυτοφυών 
καρποφόρων φυτών 
στην Οροσειρά 
Ροδόπης 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ 

ΠΜΚΟ 

Μ
ΕΣ

Η
 

Μ
ΑΚ

ΡΟ
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Εγκατάλειψη 
αειφόρων 

πρακτικών χρήσης 
αγροτικών και 
αγροδασικών 

συστημάτων (Α07) 

Οροσειρά Ροδόπης 

3ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

40
0.

00
0 

€ 

ΥΠΑΑΤ/ΠΑΑ 

Interreg 

Έκταση 
περιοχών 

στις οποίες 
έγινε 

επέμβαση 

Εκτίμηση ποσότητας 
διαθέσιμων 

τροφικών πηγών 

2.2.4 

Διαχείριση και 
αξιοποίηση 
εγκαταλελειμμένων 
οπωρώνων και 
αυτοφυών 
καρποφόρων φυτών 
στον Γράμμο 

ΥΠΑΑΤ 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔΡ. 
ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ 

ΠΜΚΟ 

Μ
ΕΣ

Η
 

Μ
ΑΚ

ΡΟ
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Εγκατάλειψη 
αειφόρων 

πρακτικών χρήσης 
αγροτικών και 
αγροδασικών 

συστημάτων (Α07) 

Οροσειρά Ροδόπης 

3ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

25
0.

00
0 

€ 

ΥΠΑΑΤ/ΠΑΑ 

Interreg 

Έκταση 
περιοχών 

στις οποίες 
έγινε 

επέμβαση 

Εκτίμηση ποσότητας 

διαθέσιμων 
τροφικών πηγών 

2.3 Παρεμβάσεις στον Χωρικό Σχεδιασμό 



 

 

 
www.edozoume.gr 

169 

2.3.1 

Θέσπιση 
Κατευθυντήριων 
αξόνων στον 
Περιφερειακό 
Σχεδιασμό: 
Ενσωμάτωση 
κριτηρίων-

προδιαγραφών για την 
διατήρηση του 
ενδιαιτήματος και τις 
οικολογικές 
απαιτήσεις της 
αρκούδας κατά την 
εκπόνηση των 
Περιφερειακών και 
Ειδικών Χωροταξικών 
Πλαισίων 

ΥΠΕΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΔΗΜΟΙ 
ΠΜΚΟ 

Μ
ΕΣ

Η
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Μετατροπή 
φυσικών ή 

ημιφυσικών 
εκτάσεων σε 

εντατικές 
καλλιέργειες (Α01)  

Εγκατάλειψη 
αειφόρων 

πρακτικών χρήσης 
αγροτικών και 
αγροδασικών 

συστημάτων (Α07) 

Ειδικά στις 
περιοχές υψηλής 
σημαντικότητας / 

συνδετικές ζώνες-

περιοχές 
επαναποίκησης 1ο

 έ
το

ς-
3ο

 έ
το

ς 

17
.0

00
 €

 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ Παραδοτέο 

βαθμός 
ενσωμάτωσης στα 

ΠΠΧΣ και ΕΠΧΣ 

2.3.2 

Θέσπιση 
Κατευθυντήριων 
αξόνων στον 
Αναπτυξιακό 
Σχεδιασμό: 
Ενσωμάτωση ειδικών 
κριτηρίων και 
προδιαγραφών για την 
διατήρηση του 
ενδιαιτήματος της 
αρκούδας κατά τον 
σχεδιασμό 
αναπτυξιακών έργων 
υποδομών/μεταφορών 
(ΣΜΠΕ, ΜΠΕ) 

ΥΠΕΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΠΜΚΟ 

Μ
ΕΣ

Η
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Κατασκευές οδικών 
αξόνων (E01) 

Ειδικά στις 
περιοχές υψηλής 
σημαντικότητας / 

συνδετικές ζώνες-

περιοχές 
επαναποίκησης 1ο

 έ
το

ς-
6ο

 έ
το

ς 

0 
€ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ-

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Παραδοτέο 

Βαθμός 
ενσωμάτωσης στις 

ΜΕΟ 

2.3.3 

Θέσπιση ζωνών 
αποκλεισμού για 
εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ: 
Εκπόνηση ειδικής 
μελέτης για 
προσδιορισμό 
επιπτώσεων των 

ΥΠΕΝ 

ΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔΡ. 
ΠΜΚΟ ΥΨ

Η
ΛΗ

 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Κατασκευή 
υποδομών για ΑΠΕ 

(D01) 

Σε όλη την περιοχή 
κατανομής του 

είδους 

1ο
 έ

το
ς-

2ο
 έ

το
ς 

16
8.

00
0 

€ 

LIFE IP4Natura Παραδοτέο 

Προσδιορισμός 
ζωνών αποκλεισμού-

ενσωμάτωση στα 
κριτήρια 

αδειοδότησης ΑΣΠΗΕ 
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ΑΣΠΗΕ στο ενδιαίτημα 
και πληθυσμό 
αρκούδας - καθορισμός 
ζωνών αποκλεισμού 

 

 

 

 

 

 

3 Διατήρηση ή/και αύξηση της γεωγραφικής κατανομής και του εύρους εξάπλωσης του είδους - Ανάσχεση κατακερματισμού του ενδιαιτήματος και των υποπληθυσμών αρκούδας 

3.1 Εξασφάλιση/διαμόρφωση συνθηκών επέκτασης γεωγραφικής κατανομής και εύρους εξάπλωσης (περιοχές επαναποίκησης) 

3.1.1 

Εκπόνηση ειδικής 
μελέτης με τη χρήση 
μοντέλων πρόβλεψης 
της 
εξέλιξης/μεταβολής 
της γεωγραφικής 
κατανομής και του 
εύρους εξάπλωσης του 
είδους. Ενσωμάτωση 
των αποτελεσμάτων 
στον κεντρικό και 
περιφερειακό χωρικό 
σχεδιασμό 

ΥΠΕΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔΡ.ΠΜΚ
Ο 

Μ
ΕΣ

Η
 

Μ
ΕΣ

Ο
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Κατασκευές οδικών 
αξόνων 

(E01)Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, 

G13)Μετατροπή 
φυσικών ή 

ημιφυσικών 
εκτάσεων σε 

εντατικές 
καλλιέργειες 

(Α01)Εγκατάλειψη 
αειφόρων 

πρακτικών χρήσης 
αγροτικών και 
αγροδασικών 
συστημάτων 

(Α07)Αποψιλωτικές 
υλοτομίες 

(B09)Παράνομες 
υλοτομίες 

(B10)Δασοκομικές 
πρακτικές / 

σύντομος χρόνος 
περιφοράς (B15) 

Εθνικό επίπεδο 

1ο
 έ

το
ς-

2ο
 έ

το
ς 

(ε
κπ

όν
ησ

η)
 3

ο 
έτ

ος
-6

ο 
έτ

ος
 (ε

νσ
ω

μά
τω

ση
) 

30
.0

00
 €

 

ΥΠΕΝ Παραδοτέο 

βαθμός 
ενσωμάτωσης στα 

ΠΠΧΣ και 
ΕΠΧΣ/κριτήριο για 

αναθεώρηση 
σχεδιασμού/αριθμός 

τέτοιων 
περιπτώσεων 
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3.1.2 

Εκπόνηση ειδικής 
μελέτης για την 
αξιολόγηση της 
καταλληλότητας του 
ενδιαιτήματος της 
αρκούδας. 
Ενσωμάτωση των 
αποτελεσμάτων στον 
κεντρικό και 
περιφερειακό χωρικό 
σχεδιασμό 

ΥΠΕΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΠΜΚΟ 

ΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔΡ. 

Μ
ΕΣ

Η
 

Μ
ΕΣ

Ο
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Κατασκευές οδικών 
αξόνων (E01) 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Μετατροπή 
φυσικών ή 

ημιφυσικών 
εκτάσεων σε 

εντατικές 
καλλιέργειες (Α01) 

Εγκατάλειψη 
αειφόρων 

πρακτικών χρήσης 
αγροτικών και αγρο-

δασικών 
συστημάτων (Α07) 

Αποψιλωτικές 
υλοτομίες (B09) 

Παράνομες 
υλοτομίες (B10) 

Δασοκομικές 
πρακτικές / 

σύντομος χρόνος 
περιφοράς (B15) 

Εθνικό επίπεδο 

1ο
 έ

το
ς-

2ο
 έ

το
ς 

(ε
κπ

όν
ησ

η)
  

3ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

(ε
νσ

ω
μά

τω
ση

) 

50
.0

00
 €

 

ΥΠΕΝ Παραδοτέο 

βαθμός 
ενσωμάτωσης στα 

ΠΠΧΣ και 
ΕΠΧΣ/κριτήριο για 

αναθεώρηση 
σχεδιασμού/αριθμός 

τέτοιων 
περιπτώσεων 

3.1.3 

Κατάρτιση-εφαρμογή 
ειδικού πλαισίου 
παρεμβάσεων σε 
περιοχές 
επαναποίκησης - 
Ενσωμάτωση των 
κατευθύνσεων στον 
χωρικό σχεδιασμό, 
καθώς και στον 
σχεδιασμό 
αναπτυξιακών έργων 
υποδομής. 

ΥΠΕΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΠΜΚΟ 

ΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔΡ. 

ΥΨ
Η

ΛΗ
 

Μ
ΕΣ

Ο
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Κατασκευές οδικών 
αξόνων (E01), 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13), 

Μετατροπή 
φυσικών ή 

ημιφυσικών 
εκτάσεων σε 

εντατικές 
καλλιέργειες (Α01), 

Εγκατάλειψη 
αειφόρων 

πρακτικών χρήσης 

περιοχές 
επαναποίκησης 

1ο
 έ

το
ς-

3ο
 έ

το
ς 

(μ
ελ

έτ
η)

  
4ο

 έ
το

ς-
5ο

 έ
το

ς 
(ε

νσ
ω

μά
τω

ση
) 

28
.0

00
 €

 
ΥΠΕΝ Παραδοτέο 

Βαθμός 
ενσωμάτωσης στα 

ΠΠΧΣ και 
ΕΠΧΣ/κριτήριο για 

αναθεώρηση 
σχεδιασμού 
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αγροτικών και αγρο-

δασικών 
συστημάτων (Α07), 

Αποψιλωτικές 
υλοτομίες (B09), 

Παράνομες 
υλοτομίες (B10), 

Δασοκομικές 
πρακτικές / 

σύντομος χρόνος 
περιφοράς (B15) 

3.2 Ελαχιστοποίηση κατακερματισμού από συγκοινωνιακά έργα (αυτοκινητόδρομοι, σιδηροδρομικές γραμμές υψηλών ταχυτήτων)  

3.2.1 

Κατασκευή υποδομών 
για ελαχιστοποίηση 
του κατακερματισμού 
βιοτόπων αρκούδας 
από συγκοινωνιακά 
έργα (σήραγγες, 
κοιλαδογέφυρες, 
πράσινες γέφυρες, Άνω 
& Κάτω Διαβάσεις 
Πανίδας, ειδική 
σήμανση, περίφραξη 
αυτοκινητοδρόμων, 
διαμόρφωση 
υπαρχόντων 
περασμάτων κ.λπ.) 

Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών 

(ΙΜΕΤ) 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 

ΥΨ
Η

ΛΗ
 

Μ
ΑΚ

ΡΟ
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Κατασκευές οδικών 
αξόνων (E01) 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Εθνικό επίπεδο 

1ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

2.
00

0.
00

0 
€ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ-

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Μήκος σε 
χλμ. των 

τμημάτων στα 
οποία έγινε 
παρέμβαση 

Αύξηση 
διαπερατότητας των 
αυτοκινητοδρόμων 

4 Διατήρηση κρίσιμων συνδετικών ζωνών - διασφάλιση συνδεσιμότητας σε εθνική και διασυνοριακή κλίμακα 

4.1 Διασφάλιση/ βελτιστοποίηση συνθηκών λειτουργικότητας των συνδετικών ζωνών 

4.1.1 

Εκπόνηση ειδικής 
μελέτης με την χρήση 
μοντέλων 
ανάλυσης/πρόβλεψης 
συνδεσιμότητας - 
ταυτοποίηση 
σημαντικών 

ΥΠΕΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΠΜΚΟ 

ΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔΡ. 

ΥΨ
Η

ΛΗ
 

Μ
ΕΣ

Ο
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 Κατασκευές οδικών 

αξόνων (Ε01) 
Κατασκευή 

υποδομών για ΑΠΕ 
(D01) 

Μετατροπή 
φυσικών ή 

Συνδετικές ζώνες 

1ο
 έ

το
ς-

3ο
 έ

το
ς 

(μ
ελ

έτ
η)

  
4ο

 έ
το

ς-
5ο

 έ
το

ς 
(ε

νσ
ω

μά
τω

ση
) 

33
.0

00
 €

 

LIFE IP4Natura Εφαρμογή ΣΔ 

Αριθμός ζωνών με 
ικανοποιητικό βαθμό 

διατήρησης 
λειτουργικότητας 
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συνδετικών ζωνών. 
Ενσωμάτωση των 
αποτελεσμάτων στον 
κεντρικό και 
περιφερειακό χωρικό 
σχεδιασμό. 

ημιφυσικών 
εκτάσεων σε 

εντατικές 
καλλιέργειες (Α01) 

Εγκατάλειψη 
αειφόρων 

πρακτικών χρήσης 
αγροτικών και αγρο-

δασικών 
συστημάτων (Α07) 

Αποψιλωτικές 
υλοτομίες (B09) 

Παράνομες 
υλοτομίες (B10) 

Δασοκομικές 
πρακτικές / 

σύντομος χρόνος 
περιφοράς (B15) 

4.2 Διασφάλιση/ βελτιστοποίηση βιογεωγραφικών και πληθυσμιακών παραμέτρων στους διασυνοριακούς πληθυσμούς του είδους  

4.2.1 

Επικαιροποίηση και 
εφαρμογή Κοινού 
Σχεδίου Δράσης για 
την Αρκούδα στη 
διασυνοριακή περιοχή 
Ελλάδας-Βουλγαρίας 
(Οροσειρά Ροδόπης) 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ 

ΠΜΚΟ 

ΟΜΟΛΟΓΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
ΑΠΌ ΤΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ 

ΚΡΑΤΗ 

Μ
ΕΣ

Η
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Κατασκευές οδικών 
αξόνων (E01) 

Κατασκευή 
υποδομών για ΑΠΕ 
(D01) Μετατροπή 

φυσικών ή 
ημιφυσικών 

εκτάσεων σε 
εντατικές 

καλλιέργειες (Α01) 
Εγκατάλειψη 

αειφόρων 
πρακτικών χρήσης 

αγροτικών και αγρο-

δασικών 
συστημάτων (Α07) 

Διασυνοριακοί 
τομείς της 

κατανομής του 
είδους 

1ο
 έ

το
ς-

2ο
 έ

το
ς 

(Ε
πι

κα
ιρ

οπ
οί

ησ
η 

ΣΔ
)  

3ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

(ε
φ

αρ
μο

γή
) 

56
.0

00
 €

 

LIFE IP4Natura 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

Εφαρμογή ΣΔ 

Βελτίωση 
κατάστασης 

διατήρησης στους 
διασυνοριακούς 
πληθυσμούς του 

είδους 
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Αποψιλωτικές 
υλοτομίες (B09) 

Παράνομες 
υλοτομίες (B10) 

Δασοκομικές 
πρακτικές / 

σύντομος χρόνος 
περιφοράς (B15) 

Μεταφορά 
ξυλείας/διανοίξεις 

δρόμων (B16) 

4.2.2 

Επικαιροποίηση και 
εφαρμογή Κοινού 
Σχεδίου Δράσης για 
την Αρκούδα στη 
διασυνοριακή περιοχή 
Βαλκανικού Πάρκου 
Πρεσπών. 

Βαλκανικό Πάρκο 
ΠρεσπώνΦΔΠΠ/ΟΦΥ

ΠΕΚΑΠΜΚΟ 

Μ
ΕΣ

Η
 

Μ
ΕΣ

Ο
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, 

G13)Κατασκευές 
οδικών αξόνων 
(E01)Κατασκευή 

υποδομών για ΑΠΕ 
(D01) Μετατροπή 

φυσικών ή 
ημιφυσικών 
εκτάσεων σε 

εντατικές 
καλλιέργειες 

(Α01)Εγκατάλειψη 
αειφόρων 

πρακτικών χρήσης 
αγροτικών και αγρο-

δασικών 
συστημάτων 

(Α07)Αποψιλωτικές 
υλοτομίες 

(B09)Παράνομες 
υλοτομίες 

(B10)Δασοκομικές 
πρακτικές / 

σύντομος χρόνος 
περιφοράς 

(B15)Μεταφορά 

Διασυνοριακοί 
τομείς της 

κατανομής του 
είδους 

1ο
 έ

το
ς-

2ο
 έ

το
ς 

(Ε
πι

κα
ιρ

οπ
οί

ησ
η 

ΣΔ
) 3

ο 
έτ

ος
-6

ο 
έτ

ος
 (ε

φ
αρ

μο
γή

) 

22
0.

00
0 

€ 

LIFE 

IP4NaturaΠΡΑΣ
ΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Εφαρμογή ΣΔ 

Βελτίωση 
κατάστασης 

διατήρησης στους 
διασυνοριακούς 
πληθυσμούς του 

είδους 
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ξυλείας/διανοίξεις 
δρόμων (B16) 

4.2.3 

Διεθνής συνεργασία για 
την αντιμετώπιση του 
προβλήματος λαθραίας 
διακίνησης αρκούδων, 
με σκοπό την 
αιχμαλωσία και 
εμπορική 
εκμετάλλευσή τους 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ 

Βαλκανικό Πάρκο 
Πρεσπών ΥΨ

Η
ΛΗ

 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13 

Διασυνοριακοί 
τομείς της 

κατανομής του 
είδους 

1ο
 έ

το
ς-

2ο
 έ

το
ς 

(σ
ύσ

τα
ση

)  
3ο

 έ
το

ς-
6ο

 έ
το

ς 
(λ

ει
το

υρ
γί

α)
 

28
.0

00
 €

 

ΥΠΕΞ 

ΥΠΕΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

Ειδικό Σχέδιο 
Δράσης 

Αριθμός 
επιτυχημένων 
επεμβάσεων 

4.2.4 

Επανασύσταση και 
λειτουργία Βαλκανικού 
Δικτύου για την 
Αρκούδα (τακτικές 
συναντήσεις για την 
ανταλλαγή γνώσης και 
εμπειρίας και ανάπτυξη 
συνεργασιών για την 
διατήρηση των 
πληθυσμών και 
ενδιαιτημάτων είδους 
στις διασυνοριακές 
περιοχές). 

ΥΠΕΝ 

ΥΠΕΞ 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ 

ΠΜΚΟ 

ΟΜΟΛΟΓΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
ΑΠΌ ΤΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ 

ΚΡΑΤΗ 

Μ
ΕΣ

Η
 

Μ
ΑΚ

ΡΟ
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Aνθρωπογ. 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Κατασκευές οδικών 
αξόνων (E01) 

Κατασκευή 
υποδομών για ΑΠΕ 
(D01) Μετατροπή 

φυσικών ή 
ημιφυσικών 
εκτάσεων σε 

εντατικές 
καλλιέργειες (Α01) 

Εγκατάλειψη 
αειφόρων 

πρακτικών χρήσης 
αγροτικών και αγρο-

δασικών 
συστημάτων (Α07) 

Αποψιλωτικές 
υλοτομίες (B09) 

Παράνομες 
υλοτομίες (B10) 

Δασοκομικές 
πρακτικές / 

σύντομος χρόνος 
περιφοράς (B15) 

Διασυνοριακοί 
τομείς της 

κατανομής του 
είδους 

2ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

15
0.

00
0 

€ 

ΥΠΕΞ 

ΥΠΕΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

Αριθμός 
συναντήσεων 
στο πλαίσιο 

του Δικτύου-

συμμετεχόντ
ων 

Αριθμός κοινών 
δράσεων 
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Μεταφορά 
ξυλείας/διανοίξεις 

δρόμων (B16) 

5 Βελτίωση στάσεων και απόψεων της κοινής γνώμης και ειδικών ομάδων αναφοράς 

5.1 Εκστρατείες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης 

5.1.1 

Γενική εκστρατεία 
ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για 
τη συνύπαρξη του 
ανθρώπου με την 
αρκούδα (εκδηλώσεις, 
ημερίδες, έντυπα, 
οπτικοακουστικό 
υλικό, ηλεκτρονικές 
εφαρμογές, 
καταχωρήσεις σε ΜΜΕ 
και social media κ.λπ.) 

ΟΤΑ 

ΠΜΚΟ 

(ΥΠΕΝ, ΥΠΑΑΤ, ΥΜΕ, 
ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ) 

ΚΡ
ΙΣ

ΙΜ
Η

 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Κατασκευές οδικών 
αξόνων (E01) 

Κατασκευή 
υποδομών για ΑΠΕ 

(D01) 

Παράνομες 
υλοτομίες (B10) 

Εθνικό επίπεδο 

1ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

12
5.

00
0 

€ 

LIFE IP4Natura 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ (σε 
ΠΠ) 

1) Αριθμός 
εκδηλώσεων 

2) Αριθμός 
φυλλαδίων  
3) Αριθμός 

ακολούθων σε 
μέσα 

κοινωνικής 
δικτύωσης 

1) Αριθμός ατόμων 
που ενημερώθηκαν 

συνολικά από τη 
δράση 

5.1.2 

Δράσεις ενημέρωσης 
αγροτών, 
κτηνοτρόφων, 
μελισσοκόμων και 
συναφών 
επαγγελμάτων για 
μέτρα του ΠΑΑ που 
υποστηρίζουν τη 
συνύπαρξη με την 
αρκούδα (εκδηλώσεις, 
ημερίδες, έντυπα, 
οδηγοί, 
οπτικοακουστικό 
υλικό, τεχνικά 
σεμινάρια, προβολή σε 
επαγγελματικές 
εκθέσεις και έντυπα, 
συμβουλευτικές 
υπηρεσίες κ.λπ.) 

ΥΠΑΑΤ  
ΕΛΓΑ  

(ΔΑΟΚ, 
ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ, 

ΠΜΚΟ) 

ΥΨ
Η

ΛΗ
 

Μ
ΕΣ

Ο
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Ανθρωπογενής 

θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Μετατροπή 
φυσικών ή 

ημιφυσικών 
εκτάσεων σε 

εντατικές 
καλλιέργειες (Α01) 

Εγκατάλειψη 
αειφόρων 

πρακτικών χρήσης 
αγροτικών και αγρο-

δασικών 
συστημάτων (Α07) 

Παράνομες 
υλοτομίες (B10) 

Όλοι οι υπο-

πληθυσμοί (με 
έμφαση στις ΠΠ, 

συνδετικές ζώνες, 
περιοχές 

επαναποίκησης) 3ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

82
.3

00
 €

 

LIFE IP4Natura 

ΥΠΑΑΤ (ΠΑΑ) 

1) Αριθμός 
workshops 

2) Αριθμός 
συμμετεχόντ

ων στα 
workshops 

1) Αριθμός χρηστών 
εφαρμογής 
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5.1.3 

Δράσεις ενημέρωσης 
σχετικά με την ορθή 
διαχείριση 
περιστατικών 
αλληλεπίδρασης 
αρκούδας-ανθρώπου σε 
κατοικημένες περιοχές 
(εκδηλώσεις, ημερίδες, 
έντυπα, 
οπτικοακουστικό υλικό 
κ.λπ.) 

ΟΤΑ 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ 

ΠΜΚΟ ΥΨ
Η

ΛΗ
 

Μ
ΕΣ

Ο
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Εγκατάλειψη 
αειφόρων 

πρακτικών χρήσης 
αγροτικών και αγρο-

δασικών 
συστημάτων (Α07) 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Κατασκευές οδικών 
αξόνων (E01) 

Κατασκευή 
υποδομών για ΑΠΕ 

(D01) 

Παράνομες 
υλοτομίες (B10) 

Όλοι οι υπο-

πληθυσμοί (με 
έμφαση στις ΠΠ, 

συνδετικές ζώνες, 
περιοχές 

επαναποίκησης) 1ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

55
.5

00
 €

 

LIFE IP4Natura 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚ
Α 

1) Αριθμός 
εκδηλώσεων 

2) Αριθμός 
φυλλαδίων 

1) Αριθμός ατόμων 
που ενημερώθηκαν 

συνολικά από τη 
δράση 

5.2 Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

5.2.1 

Ανάπτυξη και 
υλοποίηση 
προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης σε 
σχολεία, ΚΠΕ, 
βιβλιοθήκες, ύπαιθρο 
κ.λπ. 

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ/ΚΠΕ 

ΠΜΚΟ 

(ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ, 
ΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔΡ.) 

Μ
ΕΣ

Η
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Κατασκευές οδικών 
αξόνων (E01) 

Κατασκευή 
υποδομών για ΑΠΕ 

(D01)  

Παράνομες 
υλοτομίες (B10) 

Σε Θεσσαλονίκη, 
Αθήνα και σε 

περιφερειακές 
ενότητες με έντονη 

παρουσία 
πληθυσμού 1ο

 έ
το

ς-
6ο

 έ
το

ς 

12
6.

30
0 

€ 

LIFE IP4Natura 

ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

1) Αριθμός 
προγραμμάτω

ν ΠΕ 

1) Αριθμός σχολείων 

5.2.2 

Χάραξη θεματικών 
μονοπατιών για την 
υλοποίηση 
προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 

ΠΜΚΟ 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ 

(ΑΠΟΚ.ΔΙΟΙΚ., ΔΑΟΚ) Μ
ΕΣ

Η
 

Μ
ΕΣ

Ο
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Κατασκευές οδικών 
αξόνων (E01) 

Κατασκευή 
υποδομών για ΑΠΕ 

(D01)  

Παράνομες 
υλοτομίες (B10) 

Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 2ο

 έ
το

ς 

33
.5

80
 €

 ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚ
Α 

1) Αριθμός 
μονοπατιών 

1) Αριθμός ατόμων 
που επισκέπτονται το 

μονοπάτι / έτος 

2) Αριθμός 
φυλλαδίων που 

μοιράστηκαν 
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5.3 Υποστήριξη οικοεθελοντών και πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

5.3.1 

Σχεδιασμός και 
υποστήριξη 
προγραμμάτων 
κινητοποίησης 
οικοεθελοντών για την 
υποστήριξη δράσεων 
ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης 
(όπως παραγωγή και 
διανομή ενημερωτικού 
υλικού, τεχνική και 
γραμματειακή στήριξη 
εκδηλώσεων, 
συνδρομή σε δράσεις 
περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης κ.ά.), 
επικουρική συμμετοχή 
σε δράσεις εποπτείας 
ή διαχείρισης (όπως 
πυροπροστασία, 
πρόληψη χρήσης 
δηλητηριασμένων 
δολωμάτων κ.ά.) και 
έμπρακτη συνδρομή σε 
Φορείς Διαχείρισης και 
ΠΜΚΟ (όπως 
συμμετοχή στην 
παρακολούθηση των 
πληθυσμών και των 
βιοτόπων της καφέ 
αρκούδας, στην 
ανάλυση-επεξεργασία 
δεδομένων κ.ά.). 

ΠΜΚΟ 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ 

(ΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔΡ.) ΧΑ
Μ

Η
ΛΗ

 

Μ
ΕΣ

Ο
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Περιφέρεια 
Θεσσαλίας και σε 

περιοχές 
επαναποίκησης πχ. 
Οίτη, Βόρρας κ.λπ. 4ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

46
.5

00
 €

 

LIFE IP4Natura 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

LIFE Nature & 

Biodiversity 

1) Αριθμός 
εθελοντικών 
προγραμμάτω

ν 

1) Αριθμός 
εθελοντών 

5.3.2 

Υποστήριξη-

καθοδήγηση-

απασχόληση φοιτητών 
που κάνουν την 

ΠΜΚΟΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔ
Ρ.(ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ) 

ΧΑ
Μ

Η
ΛΗ

 

Μ
ΕΣ

Ο
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 Ανθρωπογενής 

θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Σε όλη την περιοχή 
κατανομής του 

είδους 1ο
 έ

το
ς-

6ο
 

έτ
ος

 

21
.6

00
 €

 

ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

1) Αριθμός 
προγραμμάτω
ν πρακτικής 

άσκησης 

1) Συνολικός αριθμός 
φοιτητών/ριών που 

συμμετείχαν 
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πρακτική τους άσκηση 
(προπτυχιακές ή 
μεταπτυχιακές 
σπουδές) σε θέματα 
σχετικά με την 
διατήρηση του είδους 
και τη συνύπαρξή του 
με τον άνθρωπο 

5.4 Πρόσδοση οικονομικής αξίας στην παρουσία και τη διατήρηση της αρκούδας 

5.4.1 

Ανάπτυξη προτύπου - 
σήματος ποιότητας 
προϊόντων και 
υπηρεσιών φιλικών 
προς την αρκούδα και 
το περιβάλλον 

ΥΠΑΑΤ/ΠΑΑ 

(ΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔΡ., 
ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ, 

OTA, ΕΜΠ.ΕΠΙΜΕΛ.) 

Μ
ΕΣ

Η
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Εθνικό επίπεδο 

1ο
 έ

το
ς 

50
.5

60
 €

 

ΥΠΑΑΤ/ΠΑΑ 

1) Έκταση 
περιοχών με 
πρόγραμμα 
σήμανσης 

1) Αριθμός 
συμμετεχόντων 

5.4.2 

Σήμανση και προώθηση 
προϊόντων και 
υπηρεσιών φιλικών 
προς την αρκούδα και 
το περιβάλλον 

ΥΠΑΑΤ/ΠΑΑ 

(ΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔΡ., 
ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ, 

OTA, ΕΜΠ.ΕΠΙΜΕΛ.) 

ΥΨ
Η

ΛΗ
 

Μ
ΕΣ

Ο
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Σε όλη την περιοχή 
κατανομής του 

είδους 

2ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

49
.7

64
 €

 

ΥΠΑΑΤ/ΠΑΑ 

1) Αριθμός 
υπηρεσιών 

2) Αριθμός 
προϊόντων 

1) Αριθμός 
πιστοποιήσεων 

5.4.3 

Υποστήριξη ανάπτυξης 
ήπιων τουριστικών και 
οικοτουριστικών 

δραστηριοτήτων 
(σεμινάρια κατάρτισης 
για την πρόσδοση 
οικονομικής αξίας στα 
προϊόντα/υπηρεσίες 
από την παρουσία 
αρκούδας, workshops 

και οργανωμένες 
ξεναγήσεις για 
επαγγελματίες 
τουρισμού στα 
μονοπάτια της 
Συνύπαρξης) 

ΥΠ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ΕΟΤ 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ  
OTA  

(ΕΜΠ.ΕΠΙΜΕΛ., 
ΕΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ 

ΚΛΠ) 

Μ
ΕΣ

Η
 

Μ
ΕΣ

Ο
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Σε όλη την περιοχή 
κατανομής του 

είδους 
2ο

 έ
το

ς-
6ο

 έ
το

ς 

18
.4

10
 €

 

ΥΠ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
/ΕΟΤ, 

ΥΠΑΑΤ/ΠΑΑ 

1) Αριθμός 
συμμετεχόντ
ων στη δράση 

1) Αριθμός 
τουριστών/ριων που 

επισκέφτηκαν τις 
μονάδες στις 

περιοχές κατανομής 

5.5 Δημιουργία και λειτουργία μόνιμων δομών διαβούλευσης 
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5.5.1 

Δημιουργία μόνιμης 
δομής/πλατφόρμας σε 
επίπεδο επικράτειας 
για την τακτική 
διαβούλευση 
κοινωνικών 
εταίρων/ενδιαφερόμεν
ων ομάδων  
(Συντονισμός δράσεων 
σε επίπεδο 
επικράτειας από όλους 
τους κοινωνικούς 
εταίρους/τις 
ενδιαφερόμενες 
ομάδες) 

ΥΠΕΝ 

ΥΠΑΑΤ 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ 

ΠΜΚΟ 

ΚΡ
ΙΣ

ΙΜ
Η

 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13),  

Εγκατάλειψη 
αειφόρων 

πρακτικών χρήσης 
αγροτικών και αγρο-

δασικών 
συστημάτων (Α07) 

Εθνικό επίπεδο 

1ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

(π
ρό

βλ
εψ

η 
γι

α 
επ

ικ
αι

ρο
πο

ίη
ση

 / 
αν

αμ
όρ

φ
ω

ση
 Ε

πι
χε

ιρ
ησ

ια
κο

ύ 
Σχ

εδ
ίο

υ 
με

τά
 τ

ην
 π

ρώ
τη

 τ
ρι

ετ
ία

) 

27
3.

20
0 

€ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

(1) Αριθμός 
κοινωνικών 

εταίρων/ενδι
αφερόμενων 
ομάδων που 
συμμετέχουν 
τακτικά στις 
συνεδριάσεις 

της 
Πλατφόρμας       
(2) Αριθμός 

κοινών 
δράσεων που 

έχουν 
αναπτυχθεί 

από τους 
κοινωνικούς 

εταίρους/ενδι
αφερόμενες 
ομάδες μέσα 
σε ένα έτος 
λειτουργίας 

της 
Πλατφόρμας 

για την 
επίτευξη 

κοινά 
συμφωνημέν
ων στόχων   

για την 
προστασία και 

διαχείριση 
του 

πληθυσμού 
της Καφέ 
Αρκούδας             

(3) Αριθμός 
ημερίδων που 

έχουν 

(1) Αριθμός 
συμμετεχόντων στις 
ημερίδες που έχουν 

διεξαχθεί σε ένα έτος 
λειτουργίας της 

Πλατφόρμας             
(2) Ποσοστό των 

μελών των 
κοινωνικών 

εταίρων/ενδιαφερόμ
ενων ομάδων που 

εφαρμόζουν καλές 
πρακτικές για τη 

διαχείριση και 
προστασία του 

πληθυσμού της Καφέ 
Αρκούδας μετά από 

κάθε έτος 
λειτουργίας της 

Πλατφόρμας 
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διεξαχθεί σε 
ένα έτος 

λειτουργίας 
της 

Πλατφόρμας 

5.5.2 

Δημιουργία 
περιφερειακών 
πλατφορμών για την 
τακτική διαβούλευση 
κοινωνικών 
εταίρων/ενδιαφερόμεν
ων ομάδων 

 

 

Η δράση μπορεί να 
συνδυαστεί:  
(1) με την πιλοτική 
λειτουργία 
πλατφορμών σε έργα 
LIFE (π.χ. LIFE 

ARCPROM) και να 
αποτελέσει συνέχεια 
των συγκεκριμένων 
έργων, και  
(2) με την πρόβλεψη 
Συμβουλίων 
Διαχείρισης, τα οποία 
θα πλαισιώσουν τη 
λειτουργία των ΜΔΠΠ 
στο προσεχές μέλλον. 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ 

Μ
ΕΣ

Η
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13),  

Εγκατάλειψη 
αειφόρων 

πρακτικών χρήσης 
αγροτικών και αγρο-

δασικών 
συστημάτων (Α07) 

Όλοι οι υπο-

πληθυσμοί (με 
έμφαση στις ΠΠ, 

συνδετικές ζώνες, 
περιοχές 

επαναποίκησης) 

1ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

(π
ρό

βλ
εψ

η 
γι

α 
επ

ικ
αι

ρο
πο

ίη
ση

 / 
αν

αμ
όρ

φ
ω

ση
 Ε

πι
χε

ιρ
ησ

ια
κο

ύ 
Σχ

εδ
ίο

υ 
με

τά
 τ

ην
 π

ρώ
τη

 
τρ

ιε
τί

α)
 

35
0.

60
0 

€ 

ΥΜΕΠΕΑΡΑΑ 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚ
Α 

(1) Αριθμός 
κοινωνικών 

εταίρων/ενδι
αφερόμενων 
ομάδων που 
συμμετέχουν 
τακτικά στις 
συνεδριάσεις 

των 
Πλατφορμών       
(2) Αριθμός 

κοινών 
δράσεων που 

έχουν 
αναπτυχθεί 

από τους 
κοινωνικούς 

εταίρους/ενδι
αφερόμενες 
ομάδες μέσα 
σε ένα έτος 
λειτουργίας 

των 
Πλατφορμών 

για την 
επίτευξη 

κοινά 
συμφωνημέν
ων στόχων   

για την 
προστασία ης 

Καφέ 
Αρκούδας             

(3) Αριθμός 

(1) Αριθμός 
συμμετεχόντων στις 
ημερίδες που έχουν 

διεξαχθεί σε ένα έτος 
λειτουργίας των 

Πλατφορμών             
(2) Ποσοστό των 

μελών των 
κοινωνικών 

εταίρων/ενδιαφερόμ
ενων ομάδων που 

εφαρμόζουν καλές 
πρακτικές για τη 

διαχείριση και 
προστασία του 

πληθυσμού της Καφέ 
Αρκούδας μετά από 

κάθε έτος 
λειτουργίας των 

Πλατφορμών 
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ημερίδων σε 
ένα έτος 

λειτουργίας 
Πλατφορμών 

6 Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη επιχειρησιακής ικανότητας αρμόδιων διαχειριστικών αρχών και φορέων 

6.1 Νομοθετικές-κανονιστικές ρυθμίσεις / Θεσμική θωράκιση-ενίσχυση υφιστάμενων δομών & μηχανισμών 

6.1.1 

Επεξεργασία 
υπομνήματος για την 
πλήρη και κατ' απόλυτη 
αντιστοιχία εναρμόνιση 
της κείμενης εθνικής 
νομοθεσίας περί ΜΠΕ 
και ΕΟΑ, με το άρθρο 
6.3 της ΚΟ 92/43/ΕΟΚ 

ΥΠΕΝ 

ΥΠ.  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

Μ
ΕΣ

Η
 

Μ
ΕΣ

Ο
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Κατασκευές οδικών 
αξόνων (Ε01)   
Κατασκευή 

υποδομών για ΑΠΕ 
(D01) 

Εθνικό επίπεδο 

1ο
 έ

το
ς-

2ο
 έ

το
ς 

8.
40

0 
€ 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΑΣΩΝ 

(ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ) 

παραδοτέο 

μεταβολές στις 
προδιαγραφές των 

ΜΠΕ και ΕΟΑ 

6.1.2 

Αυστηροποίηση του 
θεσμικού καθεστώτος 
σε ότι αφορά τις 
κυρώσεις και λοιπές 
διατάξεις για τη χρήση 
δηλητηριασμένων 
δολωμάτων 

ΥΠΕΝ 

ΥΠΑΑΤ 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Μ
ΕΣ

Η
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Εθνικό επίπεδο 

1ο
 έ

το
ς-

2ο
 έ

το
ς 

5.
60

0 
€ 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΑΣΩΝ 

(ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ) 

θεσμοθέτηση 
νέων 

διατάξεων 

Μείωση 
περιστατικών 

6.1.3 

Αυστηροποίηση των 
ανακριτικών 
διαδικασιών που 
διέπουν περιστατικά 
λαθροθηρίας αρκούδας 
- διεύρυνση 
αρμοδιοτήτων και σε 
άλλους ανακριτικούς 
φορείς (π.χ. 
αστυνομικές αρχές) 

ΥΠΕΝΥΠ. 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΔΑΣΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Μ
ΕΣ

Η
 

Μ
ΕΣ

Ο
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Εθνικό επίπεδο 
1ο

 έ
το

ς-
2ο

 έ
το

ς 

5.
60

0 
€ 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΑΣΩΝ 

(ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ) 

Θεσμοθέτηση 
νέων 

διατάξεων 

Αριθμός 
περιστατικών που 

τελεσιδικούν 

6.1.4 

Ενσωμάτωση ειδικών 
κριτηρίων για τον 
πληθυσμό και το 
ενδιαίτημα του είδους 

ΥΠΕΝ 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΧΑ
Μ

Η
ΛΗ

 

Μ
ΕΣ

Ο
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Εθνικό επίπεδο 

1ο
 έ

το
ς-

5ο
 έ

το
ς 

5.
60

0 
€ 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΑΣΩΝ 

(ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ) 

Ενσωμάτωση 
νέων 

κριτηρίων 

δημιουργία/ κήρυξη 
πιο 

αντιπροσωπευτικών 
ΚΑΖ στην ζώνη 
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στην διαδικασία 
κήρυξης ΚΑΖ. 

κατανομής του 
είδους. 

6.1.5 

Ενσωμάτωση ή 
εξειδίκευση των 
μέτρων που 
προβλέπονται στο ΣΔ 
στα σχέδια διαχείρισης 
που αναμένεται να 
εκπονηθούν για τις 
περιοχές του δικτύου 
Natura 2000 με φορέα 
υλοποίησης το ΥΠΕΝ. 
Διοργάνωση 5 
σχετικών συναντήσεων 
εργασίας (Ήπειρος, Δ. 
Μακεδονία, Θεσσαλία, 
Κ. Μακεδονία, Αν. 
Μακεδονία-Θράκη) 

ΥΠΕΝ 

ΚΡ
ΙΣ

ΙΜ
Η

 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13), 

Κατασκευές οδικών 
αξόνων (Ε01), 

Κατασκευή 
υποδομών για ΑΠΕ 
(D01), Μετατροπή 

φυσικών ή 
ημιφυσικών 
εκτάσεων σε 

εντατικές 
καλλιέργειες (Α01), 

Εγκατάλειψη 
αειφόρων 

πρακτικών χρήσης 
αγροτικών και αγρο-

δασικών 
συστημάτων (Α07), 

Αποψιλωτικές 
υλοτομίες (B09), 

Παράνομες 
υλοτομίες (B10), 

Δασοκομικές 
πρακτικές / 

σύντομος χρόνος 
περιφοράς (B15), 

Μεταφορά 
ξυλείας/διανοίξεις 

δρόμων (B16) 

Εθνικό επίπεδο 

1ο
 έ

το
ς-

2ο
 έ

το
ς 

1
3

.5
00

 €
 

LIFE IP4Natura 

Αριθμός 
σχετικών 

συναντήσεων 
εργασίας 

Ενσωμάτωση ή 
εξειδίκευση των 

μέτρων στα σχέδια 
διαχείρισης 

6.2 Κατάρτιση προσωπικού διαχειριστικών αρχών, φορέων και Ομάδων Άμεσης Επέμβασης 
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6.2.1 

Ανταλλαγή εμπειρίας, 
θεωρητική και 
πρακτική κατάρτιση 
προσωπικού Δασικής 
Υπηρεσίας, Εθνικών 
Πάρκων, Ομάδων 
Άμεσης Επέμβασης 
κ.λπ., στην εφαρμογή 
διαχειριστικών 
πρακτικών (τρεις 
κύκλοι κατάρτισης) 

ΕΠΙΣΤ./ΕΡΕΥΝ. ΙΔΡ. 
ΠΜΚΟ 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ 

(ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, 
ΕΛΓΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, 
ΘΗΡΟΦ/ΚΥΝΗΓ.ΟΡΓ. 

κ.λπ.) 

ΚΡ
ΙΣ

ΙΜ
Η

 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Όλοι οι υπο-

πληθυσμοί (με 
έμφαση στις ΠΠ, 

συνδετικές ζώνες, 
περιοχές 

επαναποίκησης) 

Τρ
ει

ς 
κύ

κλ
οι

 κ
ατ

άρ
τι

ση
ς:

 1
ο 

έτ
ος

, 
3ο

 έ
το

ς 
& 

5ο
 έ

το
ς 

24
0.

00
0 

€ 

LIFE IP4Natura 

Κύκλοι 
κατάρτισης, 

αριθμός 
καταρτισθέντ

ων 

Βελτίωση γνώσεων - 
δεξιοτήτων 

καταρτισθέντων 
(αποτέλεσμα 
αξιολόγησης) 

6.2.2 

Δικτύωση και 
ανταλλαγή εμπειρίας 
μεταξύ διαχειριστικών 
αρχών και φορέων ή 
δικαιούχων έργων LIFE 

στην Ελλάδα και την 
υπόλοιπη Ευρώπη 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ 

ΠΜΚΟ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΩΝ 
LIFE 

(ΕΠΙΣΤ./ΕΡΕΥΝ. ΙΔΡ., 
ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, 
ΥΠΕΝ, ΥΠΑΑΤ, ΙΜΕΤ, 

ΕΟΑΕ κ.λπ.) 

Μ
ΕΣ

Η
 

Μ
ΑΚ

ΡΟ
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Εθνικό επίπεδο 

1ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

15
0.

00
0 

€ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚ
Α 

Πρόγραμμα 
LIFE 

Δράσεις 
κατάρτισης, 

αριθμός 
καταρτισθέντ

ων 

Βελτίωση γνώσεων - 
δεξιοτήτων 

καταρτισθέντων 
(αποτέλεσμα 
αξιολόγησης) 

6.3 Δημιουργία δομών παρακολούθησης σημαντικών παραμέτρων και δεικτών της βιολογίας και οικολογίας του είδους  

6.3.1 

Δημιουργία και 
λειτουργία κεντρικής 
γεωβάσης δεδομένων 
για: 
[1] Καταχώρηση  
στοιχείων για την 
χωροχρονική παρουσία 
και κατάσταση των 
υπο-πληθυσμών και του 
ενδιαιτήματος του 
είδους και την 
παρακολούθηση 
σχετικών μεταβολών.  
[2] Παρακολούθηση 
ειδικών πληθυσμιακών 
δεικτών 
(αναπαραγωγική 
επιτυχία, 

ΥΠΕΝ 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔΡ. 
ΠΜΚΟ 

Μ
ΕΣ

Η
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13), 

Κατασκευές οδικών 
αξόνων (Ε01), 

Κατασκευή 
υποδομών για ΑΠΕ 
(D01), Μετατροπή 

φυσικών ή 
ημιφυσικών 

εκτάσεων σε 
εντατικές 

καλλιέργειες (Α01), 
Εγκατάλειψη 

αειφόρων 
πρακτικών χρήσης 

αγροτικών και αγρο-

δασικών 

Εθνικό επίπεδο 
1ο

 έ
το

ς-
6ο

 έ
το

ς 

40
.0

00
 €

 

LIFE IP4Natura 

Εγκατάσταση 
/ λειτουργία 

Βάσης 
Δεδομένων 

Βελτιστοποίηση της 
εικόνας του βαθμού 

διατήρησης και 
κατάστασης 

διατήρησης του 
είδους 
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αναπαραγωγικό 
μεσοδιάστημα, 
θνησιμότητα κ.λπ. 

συστημάτων (Α07), 
Αποψιλωτικές 

υλοτομίες (B09),  

Παράνομες 
υλοτομίες (B10), 

Δασοκομικές 
πρακτικές / 

σύντομος χρόνος 
περιφοράς (B15), 

Μεταφορά 
ξυλείας/διανοίξεις 

δρόμων (B16) 

6.3.2 

Ενημέρωση-αξιοποίηση 
του "Εθνικού Μητρώου 
αρκούδας": Γενετική 
παρακολούθηση και 
ανάλυση του συνολικού 
πληθυσμού με έμφαση 
στους μεταπληθυσμούς 
(περιοχές 
επαναποίκησης), 
καθώς και τους πιο 
απομονωμένους 
πληθυσμιακούς 
πυρήνες και στις 
διασυνοριακές 
περιοχές κατανομής 
του είδους (εκπόνηση 
σχετικής αναφοράς). 

ΥΠΕΝ 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΜΚΟ 

Μ
ΕΣ

Η
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Εθνικό επίπεδο 

1ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

27
0.

00
0 

€ 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΑΣΩΝ 

(ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ) 

Δημιουργία 
Μητρώου 

Βελτίωση 
γνώσης/πληροφορίας 

για την επίδραση 
κομβικών 

παραμέτρων στην 
κατάσταση 

διατήρησης του 
είδους. 

6.3.3 

Εφαρμογή της μεθόδου 
τηλεμετρίας σε μεγάλη 
κλίμακα για μελέτη της 
χωρικής 
συμπεριφοράς, της 
φάσης διαχείμασης 
(συσχετισμός με 
κλιματική αλλαγή), της 
χρήσης του 
ενδιαιτήματος και της 

ΥΠΕΝ 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΜΚΟ  
ΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔΡ. 

ΥΨ
Η

ΛΗ
 

Μ
ΕΣ

Ο
Π

ΡΟ
Θ

ΕΣ
Μ

Η
 

Κατασκευές οδικών 
αξόνων (Ε01) 
Κατασκευή 

υποδομών για ΑΠΕ 
(D01) 

Μετατροπή 
φυσικών ή 

ημιφυσικών 
εκτάσεων σε 

εντατικές 

Όλοι οι υπο-

πληθυσμοί (με 
έμφαση στις ΠΠ, 

συνδετικές ζώνες, 
περιοχές 

επαναποίκησης) 
 

Εναλλακτικά: 
Έμφαση σε 
περιοχές 

1ο
 έ

το
ς-

6ο
 έ

το
ς 

20
0.

00
0 

€ 

LIFE IP4Natura 
Ραδιοσήμανση 

20 ατόμων 

Βελτίωση 
γνώσης/πληροφορίας 

για την επίδραση 
κομβικών 

παραμέτρων στην 
κατάσταση 

διατήρησης του 
είδους. 
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αλληλεπίδρασης με τον 
ανθρώπινο παράγοντα. 

καλλιέργειες (Α01)  
Εγκατάλειψη 

αειφόρων 
πρακτικών χρήσης 

αγροτικών και αγρο-

δασικών 
συστημάτων (Α07) 

Αποψιλωτικές 
υλοτομίες (B09)  

Παράνομες 
υλοτομίες (B10) 

Δασοκομικές 
πρακτικές / 

σύντομος χρόνος 
περιφοράς (B15) 

Μεταφορά 
ξυλείας/διανοίξεις 

δρόμων (B16) 

επαναποίκησης και 
περιοχές στις 

οποίες δεν 
υπάρχουν αρκετά 

στοιχεία 

6.3.4 

Κατάρτιση 
πρωτόκολλου 
απόκρισης σε 
περιπτώσεις εύρεσης 
νεκρού ή 
τραυματισμένου 
θηλαστικού (κυρίως 
αρκούδα, αλλά και 
λύκος, ελάφι, 
ζαρκάδι…) 

ΠΜΚΟ  
ΠΑΝ/ΕΡΕΥΝ.ΙΔΡ. 

ΜΟΥΣΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Μ
ΕΣ

Η
 

ΑΜ
ΕΣ

Η
 

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13) 

Εθνικό επίπεδο 

1ο
 έ

το
ς-

2ο
 έ

το
ς 

22
.6

00
 €

 

LIFE IP4Natura 

(1) 

Πρωτόκολλο 
απόκρισης σε 

περίπτωση 
τραυματισμέν

ου ζώου  
(2) 

Πρωτόκολλο 
απόκρισης σε 

περίπτωση 
νεκρού ζώου 

Βελτίωση 
γνώσης/πληροφορίας 

για την επίδραση 
κομβικών 

παραμέτρων στην 
κατάσταση 

διατήρησης του 
είδους. 
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