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Πρόλογος 

 

Η επάνοδος των μεγάλων σαρκοφάγων στην Ευρώπη τις τελευταίες λίγες δεκαετίες και του λύκου 

ειδικότερα, σηματοδοτεί ένα ελπιδοφόρο γεγονός- την επανάκαμψη των ορεινών και ημιορεινών 

χερσαίων οικοσυστημάτων- ως  αποτέλεσμα εφαρμογής πολιτικών προστασίας της φύσης αλλά και 

άλλων σημαντικών κοινωνικό-οικονομικών αλλαγών, όπου ο λύκος ως φυσικός θηρευτής 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Ως εκ τούτου, η επανάκαμψη αυτή χαιρετίσθηκε θετικά από 

επιστημονικούς και περιβαλλοντικούς φορείς αλλά και το σύνολο σχεδόν των πολιτών σε αστικές 

κυρίως περιοχές.  

Παρόλα αυτά, όταν τα μεγάλα σαρκοφάγα και ιδιαίτερα ο λύκος συνυπάρχουν με ανθρώπινες 

δραστηριότητες,  η συνύπαρξη αυτή δεν είναι εύκολη. Ο λύκος στις συνειδήσεις των περισσοτέρων 

ανθρώπων πέρα από σύμβολο της άγριας ζωής ταυτίζεται επίσης με τη σύγκρουση και όχι πάντα 

αδικαιολόγητα.  

Η επανάκαμψη του είδους σε περιοχές όπου είχε εξαφανισθεί για δεκαετίες ή διατηρούσε 

χαμηλούς πληθυσμούς, έχει προκαλέσει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της 

Ευρώπης πολλές αντιδράσεις από κτηνοτρόφους και κυνηγετικές οργανώσεις, κυρίως εξαιτίας των 

αυξημένων επιθέσεων και απωλειών σε κτηνοτροφικά ζώα ή κυνηγετικούς σκύλους αντίστοιχα ή 

ακόμα και εξαιτίας του ίδιου του φόβου για τους λύκους. 

Η σύγκρουση αυτή είναι από τη φύση της αρκετά πολυσχιδής και πολύ-επίπεδη τόσο στην 

ερμηνεία όσο και στην αντιμετώπισή της, καθώς εμπλέκονται ζητήματα που αφορούν τόσο τις 

βιολογικές (π.χ. πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις λύκου με τα θηράματα του) όσο και τις κοινωνικές, 

οικονομικές, νομικές και ηθικές παραμέτρους του ζητήματος. Η πολυπλοκότητά αυτή συχνά δεν 

γίνεται εύκολα αντιληπτή ενώ υπάρχουν αρκετές παρανοήσεις που συνοδεύονται από κοινωνική 

ένταση, γεγονός που δυσχεραίνει και καθυστερεί τις διαδικασίες επίλυσης και μετριασμού των 

επιπτώσεων της.  

Στόχοι της παρούσας ανασκόπησης-έκθεσης είναι να παρέχει μια συνολική και συνοπτική 

ενημέρωση για την κατάσταση διατήρησης του λύκου στην Ελλάδα αλλά και την φύση των 

ζητημάτων σύγκρουσης προτείνοντας ταυτόχρονα δράσεις και ενέργειες  που μπορούν να την 

μετριάσουν. 
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1.Εισαγωγή 
 

Οι συγκρούσεις λύκου και κτηνοτροφίας και πιο πρόσφατα λύκου και κυνηγετικής δραστηριότητας  

αποτελούν αιτίες έντονων αντιδράσεων από τις τοπικές κοινωνίες τα τελευταία χρόνια καθώς 

φαίνεται να έχουν επανέλθει ή ενταθεί σε αρκετές περιοχές της χώρας, αν και σε άλλες 

παρουσιάζουν ύφεση. Η σύγκρουση των μεγάλων σαρκοφάγων με τη γεωργική και κτηνοτροφική 

παραγωγή αποτελεί φαινόμενο το οποίο απασχολεί πολλές  Ευρωπαϊκές χώρες και σχετίζεται με 

την επανάκαμψη των πληθυσμών τους τις τελευταίες δεκαετίες2, ενώ παρόμοια ζητήματα έχουν 

προκύψει και με άλλα μη σαρκοφάγα είδη όπως ο αγριόχοιρος και το ελάφι. Παρόλα αυτά, 

φαίνεται ότι ο λύκος είναι που προκαλεί δυσανάλογα μεγάλες αντιδράσεις. Για παράδειγμα, στην 

Ιταλία αν και οι ζημιές στην παραγωγή από αγριόχοιρους είναι συγκριτικά πολλαπλάσιες, τα 

περισσότερα παράπονα και κοινωνικές εντάσεις αφορούν τους λύκους.   

Η ένταση των συγκρούσεων δεν μπορεί να ερμηνευθεί αποκλειστικά από μια και μόνο παράμετρο, 

αυτή δηλαδή του πληθυσμιακού μεγέθους του λύκου, κάτι το οποίο επιχειρείται συχνά σε σχετικά 

διαδικτυακά δημοσιεύματα και χωρίς να τεκμηριώνεται. Άλλες σημαντικές αιτίες όπως αλλαγές 

στον τύπο των δραστηριοτήτων και την ένταση χρήσης των βιοτόπων από την κτηνοτροφία (π.χ. 

μείωση εκτατικής κτηνοτροφίας) ως αποτέλεσμα κοινωνικό-οικονομικών αλλαγών, μπορεί να 

έχουν ως αποτέλεσμα ανακατανομή τόσο των τροφικών διαθέσιμων για το λύκο και επομένως του 

προτύπου μετακίνησης και χρήσης βιοτόπου από το είδος. Επίσης ο ίδιος αριθμός λύκων μπορεί να 

προκαλεί δυσανάλογα μεγάλες απώλειες σε μη επαρκώς προστατευμένα κτηνοτροφικά ζώα 

συγκριτικά με άλλες περιοχές. Επίσης η συνεχιζόμενη και σε μερικές περιοχές εντεινόμενη 

λαθροθηρία του λύκου διασπά την κοινωνική οργάνωση των αγελών που επιφέρουν συνέπειες στη 

θηρευτική συμπεριφορά  και την δυναμική του πληθυσμού του.  

Παρόλο που το ζήτημα της σύγκρουσης με το λύκο είναι αρκετά σύνθετο ως προς την ερμηνεία και 

επίλυσή του σχετικές δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο παρουσιάζουν συχνά μια μονομερή και 

υποκειμενική εκτίμηση των αιτιών του ζητήματος της σύγκρουσης επηρεάζοντας την κοινή γνώμη 

υπέρμετρα αρνητικά για τους λύκους, γεγονός το οποίο δεν συνεισφέρει στην επίλυσή της. 

Η διαχείριση της σύγκρουσης μεταξύ του λύκου και της πρωτογενούς παραγωγής ή με 

δραστηριότητες αναψυχής όπως η κυνηγετική δραστηριότητα, όπου και όταν αυτή εμφανίζεται 

αποτελεί προτεραιότητα για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς αφορά άμεσα και απασχολεί χιλιάδες 

ανθρώπους κυρίως παραγωγούς. Είναι επίσης καθοριστικής σημασίας και για την διατήρηση του 

λύκου καθώς χωρίς την ανοχή των τοπικών κοινωνιών δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η μακρόχρονη 

επιβίωση του είδους.  

 

2 Chapron, G, P Kaczensky, JDC. Linnell, MVArx, D, Huber, H, Andron, JV Lopez-Bao.  M. Adamic, F. Αlvares, O. Anderson, 
L Bal?iauskas , VaidasBalys , Peter Bed? , Ferdinand Bego , J.C. Blanco , U. Breitenmoser , H. Br?seth , L. Bufka , R. 
Bunikyte , P. Ciucci , A. Dutsov, T. Engleder, C. Fuxjger , C. Groff, K. Holmala, B. Hoxha, Y. Iliopoulos, O. Ionescu, J. Jeremi, 
K. Jerina, G. Kluth, F. Knauer, I. Kojola, Ι. Kos, M. Krofel, J. Kubala, S. Kunovac, J. Kusak, M. Kutal, O. Liberg, P. Mannil, R. 
Manz, E. Marboutin, F. Marucco, D. Melovski, K. Mersini, Y. Mertzanis, R.W. Mysjajek, S. Nowak, J. Odden, J. Ozolins, G. 
Palomero, M. Paunovic, J. Persson, H. Potocnik, P.Y Quenette, G. Rauer, I. Reinhardt, R. Rigg, A. Ryser, V. Salvatori, T. 
Skrbinjek, A. Majic, A. Stojanov, J. E. Swenson, L. Szemethy, A. Trajce, E. Tzingarska, M. a, R. Veeroja, P. Wabakken, M. 
Wolfl, S. Wolfl, F. Zimmermann, D. Zlatanova & L. Boitani. "(2014):  

Recovery of large carnivores in Europe's modern human-dominated landscapes." Science 346, no. 6216 1517-1519. 
http://www.sciencemag.org/content/346/6216/1517.short 
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Γι’ αυτό το λόγο απαιτεί ψύχραιμη και τεκμηριωμένη αντιμετώπιση με εφαρμογή πρακτικών και 

δράσεων, που θα βελτιώσουν τις συνθήκες  άσκησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων και θα 

μετριάσουν τα ζητήματα σύγκρουσης. Στην Ελλάδα όπως και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπου οι 

ανθρώπινες δραστηριότητες συνυπάρχουν με την παρουσία των μεγάλων σαρκοφάγων στον ίδιο 

χώρο και επικαλύπτονται σε μεγάλο ποσοστό, η αντιμετώπιση της σύγκρουσης δεν είναι εύκολη. 

Επιπλέον στην χώρα μας υπάρχουν σημαντικές ακόμα ελλείψεις σε βασικές πληροφορίες και 

πρακτικές στο ζήτημα της διαχείρισης της σύγκρουσης  οι οποίες δεν μπορούν να αναπληρωθούν 

σε διάστημα λίγων μηνών. Η επίλυση των ζητημάτων όμως αν και συχνά κινητοποιείται, δεν 

μπορεί να καθορίζεται απόλυτα από κοινωνικές πιέσεις καθώς απαιτεί σχεδιασμό, διάρκεια και 

συνέπεια στην εφαρμογή τους για να αποφέρει μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα3.  

Η παρούσα έκθεση δεν υποκαθιστά ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης αντιμετώπισης της 

σύγκρουσης ή ένα σχέδιο δράσης για το είδος.  

Έχει όμως ως κύριους στόχους: 

α) Να παρέχει ενημέρωση με συνολικό και συνοπτικό τρόπο για την κατάσταση διατήρησης του 

λύκου στην Ελλάδα, τα βασικότερα ζητήματα που αφορούν την παρουσία των λύκων, τις 

συγκρούσεις που αυτή δημιουργεί σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο και δυναμικό κοινωνικό 

περιβάλλον και πιθανούς τρόπους επίλυσης χρησιμοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και επιστημονική 

τεκμηρίωση συνυπολογίζοντας ταυτόχρονα και τις τοπικές συνθήκες. 

β) Να θέσει ένα προτεινόμενο πλαίσιο πάνω στο οποίο θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν 

δράσεις και ενέργειες για την άμβλυνση της σύγκρουσης.  

Απώτερος στόχος παραμένει η διατήρηση της βιοποικιλότητας, ή διατήρηση και ενίσχυση των 

οικολογικών διεργασιών κάτω από τις νέες συνθήκες, σε συνδυασμό με την παρουσία ενός 

βιώσιμου πρωτογενούς τομέα παροχής υψηλής ποιότητας προϊόντων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Linnell, John & Boitani, Luigi. (2012). Building biological realism into wolf management policy: The development of the 
population approach in Europe. Hystrix. 23. 80-91. 10.4404/hystrix-23.1-4676. 
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2. Η κατάσταση διατήρησης του λύκου στην Ελλάδα. 
 

2.1Νομοθεσία. 
 

Εθνικές διατάξεις: Στο Ν.Δ. 86 του 1969 και σε πολλά άρθρα του (258) συναντάται η έννοια του 

«επιβλαβούς» είδους. Σύμφωνα  με το αρθρ. 259, ο λύκος κατατασσόταν στα επιβλαβή είδη και η 

θήρα αυτού ανταμειβόταν χρηματικά (αθρ. 257 παρ.5) Η έννοια του επιβλαβούς είδους δεν 

προσδιορίζεται νομικά. Επιβλαβή είδη θεωρήθηκαν κυρίως αυτά που προκαλούσαν ζημιές στην 

κτηνοτροφία και τη γεωργία. Οι ρυθμιστικές αποφάσεις για τη θήρα αναφέρουν για τελευταία 

φορά τον λύκο ως «επιβλαβές» είδος το 1993. Κατόπιν προσφυγής περιβαλλοντικών οργανώσεων 

στο Στ.Ε εκδίδεται η 641/93 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας με την οποία διατάσσεται η 

αναστολή της ρυθμιστικής απόφασης ως προς τη θήρα επιβλαβών ειδών. Από αυτό το χρονικό 

σημείο και μετά δε ξαναγίνεται αναφορά σε επιβλαβή είδη στις ρυθμιστικές αποφάσεις του 

κυνηγιού. 

Διεθνείς Διατάξεις.  

Σύμβαση της Βέρνης. Η Ελλάδα έχει επικυρώσει με τον νόμο 1335/83 την Ευρωπαϊκή σύμβαση της 

Βέρνης η οποία περιλαμβάνει τον λύκο στο σχετικό πίνακα (παράρτημα ΙΙ) των αυστηρά 

προστατευόμενων ειδών. Σύμφωνα με τη σύμβαση της Βέρνης απαγορεύεται η σύλληψη, κατοχή 

και φόνος ατόμων του είδους, το εμπόριο του ζώου (νεκρού ή ζωντανού) ή τμημάτων αυτού και η 

υποβάθμιση ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής του είδους. Η σύμβαση υποχρεώνει τα 

συμβαλλόμενα κράτη να λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή /και διοικητικά μέτρα για την 

προστασία των βιοτόπων του είδους.  

Σύμβαση CITES. Σύμφωνα με τη σύμβαση της Ουάσινγκτον για τη ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου 

των απειλούμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας (CITES)  η οποία επικυρώθηκε από την Ελλάδα το 

1984, ο λύκος περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ, των εν δυνάμει απειλούμενων ειδών, όπου το 

διεθνές εμπόριο ατόμων του είδους ή τμημάτων του ελέγχεται αυστηρά 

Οδηγία 92/43 Ε.Ε. Σύμφωνα επίσης με την οδηγία 92/43 της Ε.Ε. για τη διατήρηση των φυσικών 

οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας ο λύκος θεωρείται  ως απόλυτα προστατευόμενο 

είδος (παράρτημα IV) ενώ απαιτείται η διατήρηση των βιοτόπων του (παράρτημα ΙΙ) στην περιοχή 

της κατανομής του, νότια του 39ο παράλληλου ενώ για πάνω από αυτόν (βορειότεροι πληθυσμοί) 

το  καθεστώς προστασίας του είδους ανήκει στο παράρτημα V (άρθρ.: 13, 14 /ΚΥΑ / 11-12-98 - 

εναρμόνιση με την 92/43 οδηγία). 
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2.2 Κατανομή και μέγεθος του πληθυσμού. 
 

Εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού  του λύκου 

πραγματοποιήθηκε το 2014, η οποία επικαιροποιήθηκε με 

επιπλέον δεδομένα το 2016,  στο πλαίσιο υλοποίησης του 

οριζόντιου προγράμματος παρακολούθησης ειδών 

ενδιαφέροντος4  που περιλαμβάνονται στην οδηγία 92/43 

χρησιμοποιώντας στοιχεία από την εφαρμογή 

διαφορετικών μεθοδολογιών συλλογής πρωτογενών 

δεδομένων πεδίου και συγκεκριμένα:  

Α) Για την χαρτογράφηση της έκτασης κατανομής της 

παρουσίας του είδους σε εθνικό επίπεδο 

χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα επιβεβαιωμένων και 

αποζημιωθέντων κατασπαράξεων στο κτηνοτροφικό 

κεφάλαιο από λύκους (ΕΛΓΑ -Οργανισμός Ελληνικών 

Γεωργικών Ασφαλίσεων). Τα συγκεκριμένα δεδομένα 

παρουσίας-απουσίας αναλύθηκαν με την μέθοδο 

occupancy modelling5 ώστε να συμπεριληφθούν στην 

κατανομή και περιοχές όπου το είδος είναι παρόν μεν 

αλλά δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις 

επιθέσεων στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο.  

Β) Για τον υπολογισμό της μέσης έκτασης των επικρατειών 

αγελών λύκου, στην Ελλάδα, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα 

δορυφορικής τηλεμετρίας και δεδομένα κατανομής στον 

χώρο των περιοχών πυρήνων των επικρατειών των 

αγελών λύκου (ν= 55 αγέλες με μέση έκταση επικράτειας= 

338 τετ.χλμ). Οι επικράτειες των λύκων είναι σχεδόν 

αποκλειστικές με μικρό ποσοστό επικάλυψης.  

Γ) Το ελάχιστο μέσο μέγεθος αγελών λύκου (Pack size), υπολογίσθηκε με βάση χειμερινές 

καταγραφές του μεγέθους τους,  από δείγμα >26 αγελών από όλη την επικράτεια με τη χρήση 

αυτόματων υπέρυθρων καμερών καθώς και καταγραφών ιχνών στο χιόνι. Υπολογίσθηκε σε 

5.4±0.6 ζώα ανά αγέλη κατά τη διάρκεια του χειμώνα μετά δηλαδή την αναπαραγωγή και την 

περίοδο καλοκαιρινής θνησιμότητας των κουταβιών λύκου της χρονιάς και πριν την διασπορά των 

νεαρών λύκων. Το μεγαλύτερο μέγεθος αγέλης που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα με αυτόματες 

φωτογραφικές καταγραφικές διατάξεις (του συγκεκριμένου δείγματος) είναι 8 άτομα, ενώ αγέλη 

 

4 Iliopoulos Y, Astaras C , Petridou M, Pylidis Ch, Sideri E, Giannakopoulos A, Lazarou Y (2016). Estimates of population 
size and distribution area of wolves (Canis lupus l.) in Greece based on multimethod presence detection. 8th Congress 
of Hellenic Ecological Society. 20-23 October 2016, Thessaloniki, Greece (oral presentation). Results from: Papamichael, 
G., Arapis, T., and Petkidi, K., 2014. Deliverables B Phase, considering Wolf (Canis lupus) in Study 7: "Monitoring and 
evaluation of conservation status mammal species of Community interest in Greece." Ministry of Environment, Energy 
and Climatic Change, Athens, Callisto, scholars Partnership and consultancy firms' ARAPIS THOMAS EYAGGELOY, 
GEOANALYSI S.A. and PAPACHARISI ALEXANDRA THEODORA ", Athens.                                                              

5 Royle, J. A., Nichols, J. D. and Kerry, M. (2005), Modelling occurrence and abundance of species when detection is 
imperfect. Oikos, 110: 353-359. doi:10.1111/j.0030-1299.2005.13534.x 

 

Σήμανση αρσενικού λύκου στη περιοχή του 

Δομοκού με κολάρο GPS-GSM (Φώτο: Γ. 

Ηλιόπουλος, Μ. Πετρίδου Λαζάρου Καλλιστώ 

Π.Ο),  

 

Μεσοχειμωνιάτικη καταγραφή αγέλης οκτώ 

λύκων στη περιοχή της Καβάλας με τη χρήση 

αυτόματης φωτογραφικής διάταξης. (Φώτο Γ. 

Ηλιόπουλος, Μ. Πετρίδου) 
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15 λύκων έχει παρατηρηθεί στην -ΧΤΑΠ (Χώρος Τροφοληψίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών) των 

γυπών του Δάσους Δαδιάς το 1996 πριν την τοποθέτηση της περίφραξης (παρατηρήσεις από WWF 

Ελλάς) και στον Εθνικό δρυμό Πάρνηθας πρόσφατα6. Μεγάλες αγέλες λύκων, δηλαδή των 10-15 

ατόμων, έχουν παρατηρηθεί, αλλά σπάνια.  

Το μέγεθος των αγελών επηρεάζεται και  διαμορφώνεται κάθε χρόνο από τον ανταγωνισμό μεταξύ 

των ατόμων εντός της αγέλης,  από την διαθεσιμότητα τροφής εντός της επικράτειας και το 

μέγεθος του κοινότερου θηράματος. Αγέλες που ζουν σε περιοχές με συνολικά μεγάλη 

διαθεσιμότητα τροφής και παρουσία μεγάλων σε  μέγεθος οπληφόρων ζώων τείνουν να είναι 

μεγαλύτερες σε μέγεθος, καθώς ο ανταγωνισμός και επομένως η διασπορά των νεαρών ατόμων 

λύκου περιορίζεται.  

Δεδομένα από έρευνες και καταγραφές των τελευταίων 20 ετών χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον για 

να αξιολογήσουν την κατάσταση και προοπτική διατήρησης του είδους στην Ελλάδα. Για την 

υπολογισμό του ελάχιστου δηλαδή πληθυσμιακού μεγέθους του είδους σε εθνικό επίπεδο έγιναν οι 

αντίστοιχες αναγωγές στο σύνολο της επικράτειας7,8 και πραγματοποιήθηκαν εν συνεχεία 

συγκρίσεις των αποτελεσμάτων με περιοχές όπου έχει πραγματοποιηθεί γενετική ανάλυση ή/και 

περισσότερο εντατικές καταγραφές του αριθμού των αγελών λύκου.  

 

6 Giannatos G. Bogdanowicz W., Linardaki I., Panagiotopoulou H., Patrzyk M., Siekiera A.. Ioannidis I., Reppa C., 
Alivizatos C., Gourlas K., Kotsifis I., Grivas K. 2019. Monitoring of wolf presence, activity patterns and predation on 
autochthonous red deer (Cervus elaphus) in the Parnitha National Park, Greece. 104pp. 
7 Ausband, D. E., L. N. Rich, E. M. Glenn, M. S. Mitchell, P. Zager, D. A. W. Miller, L. P. Waits, B. B. Ackerman, and C. M. 
Mack. 2014. Monitoring gray wolf populations using multiple survey methods. Journal of Wildlife Management 78:335-
34 

8 Rich, L. N., R. E. Russell, E. M. Glenn, M. S. Mitchell, J. A. Gude, K. M. Podruzny, C. A. Sime, K. Laudon, D. E. Ausband, 
and J. D. Nichols. 2013. Estimating occupancy and predicting numbers of gray wolf packs in Montana using hunter 
surveys. Journal of Wildlife Management 77:1280-1289.  

  

 

Κατανομή του λύκου το έτος 2015. Αποτελέσματα ανάλυσης 

occupancy modelling  βασισμένης στις απώλειες κτηνοτροφικού 

κεφαλαίου και σε συνδυασμό με καταγραφές πεδίου5 

Εκτιμώμενη έκταση κατανομής του λύκου στην 

Ελλάδα την δεκαετία του 1960 την εποχή που το 

είδος ήταν θηρεύσιμο, επικηρυγμένο και η 

καταπολέμηση του γινόταν και με χρήση 

δηλητηρίων (χάρτης Γ. Ηλιόπουλος σε Chapron et 

al, 2014) 
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Η κατανομή του λύκου καταλαμβάνει έκταση  περίπου 60.000. O λύκος στην Πελοπόννησο είχε 

εξαφανισθεί από την δεκαετία του 1950 καθώς αποτελούσε απομονωμένο υπο-πληθυσμό σε σχέση 

με τον υπόλοιπο Βαλκανικό πληθυσμό του λύκου, οπότε η ικανότητα διασποράς και επαναποίκισης 

ήταν μειωμένη.  

Ο ελάχιστος αριθμός αγελών λύκων με βάση εκτιμήσεις του 20169 ανέρχεται σε 189 και το 

εκτιμώμενο ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος σε 1020 άτομα λύκου (95% C.I, 875-1362 άτομα) και 

μόνο για τα άτομα που διαβιούν σε κοινωνικές ομάδες (αγέλες) κατά τη διάρκεια του χειμώνα 

(περίοδος υψηλής θνησιμότητας). Ο αριθμός των μοναχικών λύκων σε διασπορά δεν 

περιλαμβάνεται στην εκτίμηση καθώς είναι δύσκολο να υπολογισθεί και μπορεί να αποτελεί 

ποσοστό της τάξεως του 10-20% του συνολικού πληθυσμού.  

Με βάση τις εκτιμώμενες αυτές τιμές η μέση ελάχιστη πυκνότητα των λύκων στην Ελλάδα 

(χειμερινή εκτίμηση) εκτιμάται μεταξύ 2 και 3 ατόμων ανά 100km2 και αντιστοιχεί στην μέση 

πυκνότητα των λύκων στην Ευρώπη όπου το εύρος πυκνοτήτων κυμαίνεται από 0.5 έως ~5 

άτομα/100km2 10,11,12,13,14. Οι πυκνότητες λύκου που εκτιμήθηκαν σε μικρότερης έκτασης περιοχές 

με καταγραφές που βασίσθηκαν στη χρήση πολλαπλών μεθόδων αντιστοιχούν σε ελάχιστες 

πυκνότητες από 1.5 έως 3 άτομα ανά 100km2 στις περισσότερες περιοχές,  με εξαίρεση τον Ε.Δ 

Πάρνηθας που παρουσιάζει υψηλή πυκνότητα λύκου καθώς το μέγεθος των αγελών είναι 

σημαντικά μεγαλύτερο στην περιοχή και αντίστοιχο με των χωρών της Β. Αμερικής όπου οι λύκοι 

θηρεύουν επίσης μεγάλου μεγέθους θηράματα (κόκκινο ελάφι). Στον παρακάτω πίνακα 

αναφέρονται επιμέρους ελάχιστες πληθυσμιακές εκτιμήσεις ανά περιοχή με τις σχετικές 

πληροφορίες. 

Ως βασική μονάδα μέτρησης του πληθυσμού του είδους προτείνεται από τους περισσότερες 

ερευνητές πλέον, η χρήση της «αναπαραγωγικής αγέλης» (αριθμός αναπαραγωγικών 

αγελών/100km2). 

 

 

 

 

9 Iliopoulos Y, Astaras C , Petridou M, Pylidis Ch, Sideri E, Giannakopoulos A, Lazarou Y (2016).).Estimates of population 
size and distribution area of wolves (Canis lupus l.) in Greece based on multimethod presence detection. 8th Congress of 
Hellenic Ecological Society. 20-23 October 2016, Thessaloniki, Greece (oral presentation 

10 Sabina NOWAK, S, MYSJAJEK R, and JEDRZEJEWSKA B, 2008. Density and demography of wolf, Canis lupus population 
in the western-most part of the Polish Carpathian Mountains, 1996-2003. Folia Zool. - 57(4): 392-402 

11 Mattioli, L., Canu, A., Passilongo, D. et al. Estimation of pack density in grey wolf (Canis lupus) by applying spatially 
explicit capture-recapture models to camera trap data supported by genetic monitoring. Front Zool 15, 38 (2018). 
https://doi.org/10.1186/s12983-018-0281-x 

12 Mech D.L, Boitani L., 2003. Wolf social ecology. [In: Wolves: behavior, ecology and conservation. L. D. Mech and L. 
Boitani, Eds]. The University of Chicago Press, Chicago: 161-191. 

13 López-Bao, J.V., Godinho, R., Pacheco, C. et al. Toward reliable population estimates of wolves by combining spatial 
capture-recapture models and non-invasive DNA monitoring. Sci Rep 8, 2177 (2018). https://doi.org/10.1038/s41598-
018-20675-9 

14 Jędrzejewski W, Schmidt K, Theuerkauf J, Jędrzejewska BJ, Kowalczyk R. Territory size of wolves Canis lupus: linking 
local (Białowieża primeval Forest, Poland) and Holarctic-scale patterns. Ecography. 2007;30:66–76 
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Πληθυσμιακές εκτιμήσεις λύκου με τη χρήση πολλαπλών μεθόδων καταγραφής σε επιλεγμένες 

περιοχές της κατανομής του είδους στην Ελλάδα 

Περιοχή 
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Ελάχιστη 
πυκνότητα 
/100km2 

Εθνικό Πάρκο Πρεσπών15 2017 400 Χ Χ Χ   Χ  6 1.50 

Εθνικό Πάρκο Ε.Δ Πάρνηθας16 2017 500 Χ  Χ  Χ   25 5 

Εθνικό πάρκο Τζουμέρκων 17 2015 1231 Χ Χ Χ     28 2.27 

Εθνικό πάρκο Καλαμά-
Αχέροντα/Θεσπρωτία 18 

2014 2200 Χ Χ Χ   Χ  44 2.00 

Εθνικό πάρκο Οίτης19 2012 300 Χ Χ Χ     7 2.33 

Κεντρική Ελλάδα- Δομοκός 20 
2010-
2012 

1000 Χ Χ Χ  Χ Χ Χ 17-20 1.7-2 

Εθνικό πάρκο Β. Πίνδου21 2008 2800 Χ Χ  Χ  Χ Χ 55 1.96 

Όρος Αντιχάσια22 2002 960 Χ Χ  Χ    28 2.92 

Όρος Όθρυς23 1999 892 Χ Χ  Χ  Χ Χ 20 2.24 

 

15 Iliopoulos Y., Petridou M. (2017). Assessment of wolf and bear conflicts with livestock farming in Prespes national 
Park.  Management body of Prespes National Park. 

16 Giannatos G. Bogdanowicz W., Linardaki I., Panagiotopoulou H., Patrzyk M., Siekiera A.. Ioannidis I., Reppa C., 
Alivizatos C., Gourlas K., Kotsifis I., Grivas K. 2019. Monitoring of wolf presence, activity patterns and predation on 
autochthonous red deer (Cervus elaphus) in the Parnitha National Park, Greece. 104pp. 

17 Iliopoulos Y., 2015. Population assessment of wolf, brown bear, roe deer, wild boar populations and status in 
Tzoumerka National Park. Management authority of Tzoumerka National Park, Epirus S.A (in Greek). 

18 Iliopoulos Y., Mertzanis Y., 2014. Population assessment of wolf and brown bear populations and status in Aheron-
Kalamas National Park. Management authority of Kalamas-Aheron NP, OIKOS S.A, Kallisto NGO (in Greek).Βάλε όλες 
αυτές τις βιβλιογραφίες στα Ελληνικά καθώς και ένα link εάν υπάρχει να μπορούμε να τις δούμε 

19 Iliopoulos Y., Petridou M., 2012. Population assessment of wolf and brown bear populations and preliminary 
assessment of damage prevention methods in Oiti National Park. Management authority of Oiti NP, (in Greek). 

20 Pylidis C., Iliopoulos Y., van Ash B., Alves C., Karaiskou N., Petridou M, Lazarou Y. 2018.Population size and fitness 
estimates of a local wolf population under risk of fragmentation from a multi-barrier infrastructure system in central 
Greece using genetic markers (unpublished report) 

21 Iliopoulos Y., 2008. "Distribution, population estimates, conservation problems and management of wolf, in Northern 
Pindus National Park", pp 100. Callisto NGO, Management authority of Northern Pindus National Park. In: Special 
Environmental study (monitoring) of the Northern Pindus National Park. 

22 Iliopoulos, Y., 2003: "Distribution of the wolf (Canis lupus L.) in Antihasia mountains - important breeding areas". 
Project ETERPS: "Free livestock raising and conservation of endangered vulture species and large carnivores in the 
Natura 2000 site Antihasia mountains- GR1440003", Arcturos, Hellenic Ortnithological Society, Greek Ministry of 
Environment and Public Works. 

23 Iliopoulos,Y., et. al., 1999. "Distribution and population estimates of the wolf in Greece"- Project report (in Greek) 
Arcturos, Thessaloniki, Greece - Project LIFE "Lycos" NAT97-GR04249: Conservation of the wolf (Canis lupus L.) and its 
habitats in Greece (Arcturos, EC DGEnv, Greek Ministry of Agriculture). 
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2.3 Τάση του πληθυσμού και επαναποίκιση. 
 

Συγκριτικά με τις εκτιμήσεις της προηγούμενης εξαετούς αναφοράς εφαρμογής της Οδηγίας 92/43 

(2006) που βασίσθηκαν σε πληθυσμιακές καταμετρήσεις τη διετία 1998-199924 ο εκτιμώμενος 

πληθυσμός παρουσιάζεται αυξημένος από 31% έως 40%, ενώ το εύρος εξάπλωσης  κατά ~6.000 

τετραγωνικά χιλιόμετρα και σχετίζεται με την επανεμφάνιση του είδους στην Στερεά Ελλάδα 

(Βοιωτίας από το 2005 και Αττικής από 2011-2014). Ο λύκος επανεμφανίσθηκε σε αυτές τις 

περιοχές μετά από απουσία 50-60 ετών25. Αντίστοιχες αυξομειώσεις των πληθυσμών του λύκου 

καταγράφηκαν σε όλη την Ευρώπη με την μεγαλύτερη μείωση  να παρατηρείται τις δεκαετίες 

1950-197026 

 

  
Νεαρά άτομα λύκων της χρονιάς στον Ε.Δ Πάρνηθας  (Φώτο: Γ. Ηλιόπουλος, Ν. Κατσιμπέρης) 

 

24 Iliopoulos,Y., et. al., 1999. "Distribution and population estimates of the wolf in Greece"- Project report (in Greek) 
Arcturos, Thessaloniki, Greece - Project LIFE "Lycos" NAT97-GR04249: Conservation of the wolf (Canis lupus L.) and its 
habitats in Greece (Arcturos, EC DGEnv, Greek Ministry of Agriculture). 

25 Καλλίρης Παναγιώτης., 2016. 3η αναφορά περί εμφάνισης Λύκου (Wolf - Canis lupus) στα Γεράνεια Όρη περιοχής 

Π.Ε. Κορινθίας. Διεύθυνση Δασών Π.Ε Κορινθίας. 

26 Chapron, G, P Kaczensky, JDC. Linnell, et al 2014."Recovery of large carnivores in Europe's modern human-dominated 
landscapes." Science 346, no. 6216 (2014): 1517-1519. http://www.sciencemag.org/content/346/6216/1517.short 

27 Giannatos G. Bogdanowicz W., Linardaki I., Panagiotopoulou H., Patrzyk M., Siekiera A.. Ioannidis I., Reppa C., 
Alivizatos C., Gourlas K., Kotsifis I., Grivas K. 2019. Monitoring of wolf presence, activity patterns and predation on 
autochthonous red deer (Cervus elaphus) in the Parnitha National Park, Greece. 104pp. 

 

Πρώτη επιβεβαίωση παρουσίας λύκων στον Ε.Δ Πάρνηθας: Ημερήσια καταγραφή ενήλικου αρσενικού ατόμου λύκου 

στον πυρήνα του Ε.Δ Πάρνηθας. Το χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο 2014 έως και τον Μάιο 2015 κατόπιν 

αιτήματος του Δασαρχείου Πάρνηθας στην περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ»,  πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες 

πεδίου στην βορειοανατολική Πάρνηθα (πυρήνα του Ε.Δ) όπου επιβεβαίωσαν την παρουσία και αναπαραγωγή αγέλης 

λύκων στον πυρήνα του Εθνικού δρυμού μετά από απουσία τουλάχιστον 60 ετών. Έκτοτε ο πληθυσμός του λύκου 

αποτελείται από δυο αγέλες με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα (201827) 

http://www.sciencemag.org/content/346/6216/1517.short
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Η επαναποίκιση του λύκου στην Στερεά Ελλάδα αποτέλεσε μια αργή και σταδιακή διαδικασία που 

ξεκίνησε ήδη από την δεκαετία του 1980. Οι πιθανοί λόγοι επανάκαμψης του πληθυσμού και 

επέκτασης της κατανομής του είδους τα τελευταία 15 έτη αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω: 

1. Διατήρηση ενός ευνοϊκού νομικού πλαισίου για την προστασία της βιοποικιλότητας με 

ταυτόχρονη απαγόρευση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων και της θήρας του λύκου 

που συντέλεσαν στη μείωση της συστηματικής ανθρωπογενούς θνησιμότητας. 

2. Αύξηση της έκτασης του αναπαραγωγικού βιοτόπου για το λύκο. Η εκτεταμένη 

εγκατάλειψη μεγάλων εκτάσεων τις τελευταίες δεκαετίες που παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν 

ως ορεινές καλλιέργειες και η μείωση της πίεσης στα δασικά οικοσυστήματα σε πολλές 

περιοχές της χώρας, έφερε ως αποτέλεσμα την φυσική δάσωση μεγάλων εκτάσεων (κυρίως 

μεσογειακών θαμώνων με αείφυλλα πλατύφυλλα) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. 

Συμπαγείς και μη κατατμημένοι θαμνώδεις και δασικές εκτάσεις επιλέγεται από τους λύκους 

για φωλεοποίηση28. 

3. Διατήρηση των παραδοσιακών μεθόδων πρόληψης των επιθέσεων από μεγάλα σαρκοφάγα 

που επέτρεψαν την αντιμετώπιση των συγκρούσεων σε μεγάλη έκταση της κατανομής του 

είδους. 

4. Βελτίωση συστήματος αποζημίωσης του ΕΛΓΑ. Το εθνικό σύστημα αποζημίωσης βασίζεται σε 

ενιαίο κανονισμό και σε όλη την επικράτεια, σε αντίθεση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπου η 

εφαρμογή του διαφοροποιείται αναλόγως της περιοχής και του καθεστώτος προστασίας, με 

αποτέλεσμα να καλύπτει το σύνολο της κατανομής του λύκου. Παρόλα αυτά το σύστημα 

αποζημίωσης του ΕΛΓΑ επιδέχεται πάρα πολλών βελτιώσεων (βλ. κεφ. 4.3) 

5. Πληθυσμιακή επανάκαμψη άγριων οπληφόρων (αγριόχοιρος, ζαρκάδι, ελάφι, αγριόγιδο) 

είδη από τα οποία ο λύκος τρέφεται όταν οι διαθεσιμότητές τους είναι υψηλές. Τις τελευταίες 

δυο δεκαετίες η μείωση της πίεσης στους βιοτόπους των αγριογούρουνου και του ζαρκαδιού 

λόγω εγκατάλειψης των ορεινών καλλιεργειών, της μείωσης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου 

καθώς και αλλαγών στους τρόπους άσκησης της κτηνοτροφίας,  είχε ως αποτέλεσμα την 

βελτίωση της διαθεσιμότητας κατάλληλου ενδιαιτήματος για τροφοληψία και αναπαραγωγή29.  

Αύξηση και επέκταση της κατανομής σε μεγάλη έκταση και κλίμακα σχετίζεται συνήθως με 

συνολική αύξηση του πληθυσμού ενός είδους παρόλα αυτά η σχέση δεν είναι απόλυτη για τον 

λύκο. Επέκταση της κατανομής μπορεί να συμβεί επίσης:  

α) με αύξηση της έκτασης των επικρατειών λύκου, όταν δηλαδή ο αριθμός των αγελών λύκου 

παραμένει ο ίδιος, αλλά αυξάνεται απλώς η περιοχή που καταλαμβάνουν οι επικράτειες τους 

συνολικά. Το μέγεθος της επικράτειας των αγελών εξαρτάται τόσο από την διαθεσιμότητα των 

οπληφόρων θηλαστικών, τα τροφικά γενικά διαθέσιμα για το είδος και τον ανταγωνισμό μεταξύ 

των αγελών, ενώ επίσης και β) από την ανθρωπογενή θνησιμότητα που όσο αυτή αυξάνεται 

τείνει να αυξάνει και το μέγεθος των επικρατειών λύκου, ο χώρος δηλαδή που χρειάζονται οι 

αγέλες για να επιβιώσουν30,31 

 

28 Iliopoulos, Y., Youlatos, D., Sgardelis, S., 2013. Selection of wolf rendezvous sites in Greece is mainly affected by 
anthropogenic landscape features. European journal of wildlife research 60:23_34. (DOI: 10.1007/s10344-013-0746-3)  

29 Ntolka E, Petridou M, Poursanidis D, Stamellou A, Galanaki A, Iliopoulos Y, Tsaparis D (2016). Estimation of roe deer 
population density in mountain Oiti. 8th Congress of Hellenic Ecological Society. 20-23 October 2016, Thessaloniki, 
Greece (poster). 

30 Schmidt, J Theuerkauf, R Kowalczyk - Ecography, 2007. Territory size of wolves Canis lupus: linking local (Bia?owie?a 
Primeval Forest, Poland) and Holarctic?scale patterns K Schmidt, J Theuerkauf, R Kowalczyk - Ecography, 2007 
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2.4 Επιλογή βιοτόπου και τροφικές συνήθειες 

 

Η επιλογή βιοτόπου από τους λύκους εξαρτάται κυρίως 

από τη διαθεσιμότητα, προσβασιμότητα και κατανομή 

των τροφικών διαθεσίμων του είδους αλλά και την 

παρουσία ασφαλών θέσεων αναπαραγωγής.  

Στη νότια Ευρώπη, σε περιοχές με σημαντική 

κτηνοτροφική παραγωγή και όπου τα άγρια οπληφόρα 

βρίσκονται σε σχετικά χαμηλές πυκνότητες, οι λύκοι 

εξαρτώνται τροφικά σε σημαντικό βαθμό  από τα 

κτηνοτροφικά ζώα 33,34.  

Οι λύκοι στην Ελλάδα με τις μέχρι τώρα παρατηρήσεις 

που προέρχονται από τη τηλεμετρία λύκων και τις 

πρόσφατες τροφικές αναλύσεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής35,36,37 βασίζονται ακόμη 

σημαντικά στα  κτηνοτροφικά ζώα, σε πτώματα ζώων 

που ανευρίσκονται στα βοσκοτόπια ή κοντά σε 

εγκαταστάσεις με σταβλισμένα βοοειδή ή χοίρους και 

σπανιότερα επιτίθενται σε κυνηγετικούς ή αδέσποτους 

σκύλους.  Τουλάχιστον 11 από τις 23 αγέλες στην 

Στερεά Ελλάδα που μελετήθηκαν πιο συστηματικά κατά 

τη διάρκεια του προγράμματος LIFE «Λύκος» χρησιμοποιούσαν σκουπιδότοπους και άλλους 

χώρους απόθεσης ζωικών υπολειμμάτων για να τραφούν38.  

Παρόλα αυτά, σε περιοχές με σημαντική επανάκαμψη και υψηλές πυκνότητές άγριων οπληφόρων 

(π.χ. Εθνικό Πάρκο λίμνης Κερκίνης, Ε.Π Ε.Δ Πάρνηθας, Ε.Π Δαδιάς Λευκίμμης- Σουφλίου, Ε.Π 

 

31 Lindsey N. Rich, Michael S. Mitchell, Justin A. Gude, Carolyn A. Sime; Anthropogenic mortality, intraspecific 
competition, and prey availability influence territory sizes of wolves in Montana, Journal of Mammalogy, Volume 93, 
Issue 3, 28 June 2012, Pages 722-731. 

32 Iliopoulos Y, Petridou M., Lazarou Y., Selinides M., 2012. Wolf (Canis lupus L.) activity patterns in Central and 

Northern Greece studied with satellite telemetry. International Congress on the Zoogeography, Ecology and Evolution of 
Southeastern Europe and the Eastern Mediterranean. Athens June 18 -22, Greece 

33 Vos, J. (2000). Food habits and livestock depredation of two Iberian wolf packs (Canis lupus signatus) in the north of 
Portugal. Journal of Zoology 251, 457-462. 

34 Pezzo F., Parigi L. and Fico R. 2003. Food habits on wolves in central Italy based on stomach and intestine analyses. 
Acta Theriologica 48: 265-270. 

35 Iliopoulos, Y. (2010). Wolf biology and ecology in Central Greece. Habitat selection, movement patterns and effects on 
livestock. PhD Thesis. (Department of Zoology, School of Biology, University of Thessaloniki: Thessaloniki, Greece). 

36 Migli, D., Youlatos, D., and Iliopoulos, Y. (2005). Winter food habits of wolves in central Greece. Journal of Biological 
Research 4, 217-220. 

37 Petridou Μ, Youlatos D,  Lazarou Y, Selinides K, Pylidis C, Giannakopoulos  A, Kati V, & Iliopoulos Y., (2019). Wolf diet 
and livestock selection in central Greece. Mammalia. 83. 10.1515/mammalia-2018-0021. 

38 Iliopoulos Y. &  Godes, C., 1999. "The use of garbage dumps as food sources from wolf packs in Central Greece"- 
Project report (in Greek) Arcturos, Thessaloniki, Greece - Project LIFE "Lycos" NAT97-GR04249: Conservation of the wolf 
(Canis lupus L.) and its habitats in Greece (Arcturos, EC DGEnv, Greek Ministry of Agriculture). 

 

Τμήμα χειμερινών  μετακινήσεων (Ιανουάριος 

2011) ραδιοσημασμένου λύκου σε αγροτική 

περιοχή της Καρδίτσας (για τροφοληψία σε χώρο 

απόρριψης νεκρών ζώων)- απεικόνιση 

δορυφορικών εντοπισμών  32 
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οροσειράς Ροδόπης) παρατηρείται ή εκτιμήθηκε πρόσφατα μεταστροφή των τροφικών συνηθειών 

των λύκων προς τη θήρευση άγριων οπληφόρων39, 40(ζαρκάδι, αγριόχοιρος, ελάφι). 

Στην Ελλάδα ο λύκος ζει και κινείται σε μια μεγάλη ποικιλία βιοτόπων, από τα μεικτά ορεινά δάση 

της Β. Πίνδου, την αλπική ζώνη πάνω από το δασοόριο σε υψόμετρα άνω των 2000 μ., μέχρι και 

τις παρυφές των πεδιάδων και των πόλεων προς αναζήτηση τροφής. Οι λύκοι με τα μέχρι τώρα 

δεδομένα δορυφορικής τηλεμετρίας που είναι διαθέσιμα, (της παρακολούθησης δηλαδή των λύκων 

με τη χρήση κολάρων GPS-GSM που τοποθετούνται στα ζώα αφού συλληφθούν με ειδικές παγίδες 

και ναρκωθούν), δεν ακολουθούν τα νομαδικά κοπάδια στις μετακινήσεις τους. Οι αγέλες που 

ζουν σε ορεινές περιοχές, κατά τη διάρκεια του χειμώνα διατηρούν τις επικράτειες τους, 

πραγματοποιώντας μικρές εποχιακές μετακινήσεις σε μικρότερα υψόμετρα, αναζητώντας τροφή 

κοντά σε χωριά.  

Οι εμφανίσεις λύκων σε περιαστικές περιοχές συνδέονται με  ημερήσιες μετακινήσεις των ζώων 

προς εξεύρεση τροφής41,οι οποίες μπορεί να είναι της τάξεως των αρκετών χιλιομέτρων, με 

αναχώρηση και επιστροφή από και προς τις περιοχές ανάπαυσης τους ενώ σπανιότερα σε 

αναπαραγωγή λύκων κοντά σε κατοικημένες περιοχές με υψηλή αφθονία τροφής 

Η εμφάνιση λύκων σε πεδινές και περιαστικές περιοχές συνδέεται και σχετίζεται με αλλαγές στην 

εποχιακή διαθεσιμότητα και χωρική κατανομή των τροφικών διαθέσιμων (κτηνοτροφικά ζώα, 

άγρια οπληφόρα, πτώματα).  

Περιορισμένη εποχιακή διαθεσιμότητα τροφής στα υψηλότερα υψόμετρα μπορεί να ωθήσει τους 

λύκους μιας αγέλης σε αναζήτηση τροφής χαμηλότερα. Επιπλέον νεαροί λύκοι που ξεκινούν τη 

διασπορά τους από την μητρική αγέλη, μπορεί να κινούνται  σε περιοχές χαμηλής καταλληλότητας 

βιοτόπου (π.χ. σε πεδινές περιοχές)  ενδιάμεσα των ήδη εγκαθιδρυμένων επικρατειών λύκου.   

 

 

39 Πετρίδου Μ., Αντωνιάδη Ειρ., Παφίλης Π., Γιουλάτος Δ., Ηλιόπουλος Γ. 2018. Αλλαγή των τροφικών προτιμήσεων 
των λύκων από κτηνοτροφικά  ζώα σε άγρια οπληφόρα στο  εθνικό πάρκο της λίμνης Κερκίνης. Πανελλήνιο οικολογικό  
συνέδριο. Ηράκλειο Κρήτης 4-7 Οκτωβρίου 2018 (Helecos 9). 

40 Giannatos G. Bogdanowicz W., Linardaki I., Panagiotopoulou H., Patrzyk M., Siekiera A.. Ioannidis I., Reppa C., 
Alivizatos C., Gourlas K., Kotsifis I., Grivas K. 2019. Monitoring of wolf presence, activity patterns and predation on 
autochthonous red deer (Cervus elaphus) in the Parnitha National Park, Greece. 104pp. 

41 Iliopoulos Y, Petridou M., Lazarou Y., Selinides M., 2012. Wolf (Canis lupus L.) activity patterns in Central and Northern 
Greece studied with satellite telemetry. International Congress on the Zoogeography, Ecology and Evolution of 
Southeastern Europe and the Eastern Mediterranean. Athens June 18 -22, Greece 

 

Εξέταση υπολειμμάτων θηρευμένου από λύκους ελαφιού στον Ε.Δ Πάρνηθας . 
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2.5 Ανθρωπογενής θνησιμότητα.  
 

Η ανθρωπογενής θνησιμότητα του λύκου στην Ελλάδα 

παραμένει υψηλή και είναι συνεχής σε όλη την έκταση 

κατανομής του είδους. Ο λύκος δεν είναι στη πράξη 

προστατευόμενο είδος ούτε ακόμα στις περιοχές όπου οι 

διεθνείς συμβάσεις ορίζουν την προστασία του ως 

προτεραιότητα.  

Τα πραγματικά ποσοστά παράνομης θήρευσης επί του συνόλου 

του πληθυσμού είναι άγνωστα και πολύ δύσκολα μπορούν να 

εκτιμηθούν καθώς οι περισσότερες περιπτώσεις λαθροθηρίας 

δεν καταγράφονται οι υποεκτιμώνται ως ποσοστό του 

πληθυσμού42,43 και παραμένουν ατιμώρητες.  

Σε μερικές περιοχές της κατανομής του είδους στην Ελλάδα 

έχει παρατηρηθεί ανθρωπογενής θνησιμότητα μέχρι και της 

τάξεως του 40% επί του συνόλου του τοπικού πληθυσμού44 η 

οποία μπορεί να οδηγήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα σε 

προσωρινές τοπικές εξαφανίσεις όπως πρόσφατα 

διαπιστώθηκε σε τμήμα του εθνικού πάρκου Πρεσπών45.   

Σε πολλές περιοχές της χώρας ο λύκος θηρεύεται παράνομα 

και σχεδόν συστηματικά (ενδεικτικά: Ευρυτανία, δυτική Φθιώτιδα, Εβρος), είτε με οργανωμένες 

παγάνες που στοχεύουν στην εξόντωσή των τοπικών αγελών, είτε με τη χρήση δηλητηριασμένων 

δολώματων, είτε περιστασιακά κατά τη διάρκεια θήρας για άλλα είδη (π.χ αγριόχοιρος).  

Εκτός από την ανθρωπογενή θνησιμότητα που συνδέεται με τη χρήση όπλου και τη χρήση 

δηλητηριασμένων δολωμάτων, ένας σημαντικός αριθμός από λύκους σκοτώνεται κάθε χρόνο 

εξαιτίας της σύγκρουσης ατόμων λύκου με οχήματα στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας, ή 

θανατώνεται από ποιμενικούς σκύλους σε συμπλοκές για τη προστασία των κοπαδιών.  

 

42 . Olof Liberg, Guillaume Chapron, Petter Wabakken, Hans Christian Pedersen, N. Thompson Hobbs, Hakan Sand 2012. 
Shoot, shovel and shut up: cryptic poaching slows restoration of a large carnivore in Europe.Proc. R. Soc. B 2011 -; DOI: 
10.1098/rspb.2011.1275. 

43 Adrian Treves, Kyle A Artelle, Chris T Darimont, David R Parsons, Mismeasured mortality: correcting estimates of wolf 
poaching in the United States, Journal of Mammalogy, Volume 98, Issue 5, 3 October 2017, Pages 1256–1264, 
https://doi.org/10.1093/jmammal/gyx052 

44 Iliopoulos Y., 2005. "Linkage areas of wolf distribution in the alignment of EGNATIA highway - section 4.1- Grevena", 
Pp.198-287 in: "Monitoring and evaluation of Egnatia highway construction (section 4.1.) on large mammals and their 
habitats". Project final report (Arcturos NGO- EGNATIA S.A.), 120pp. + GIS maps.(in greek). 

45 Iliopoulos Y., Petridou M. (2017). Assessment of wolf and bear conflicts with livestock farming in Prespes national 
Park.  Management body of Prespes National Park., pp 150 (in Greek) 

 

Η παράνομη θανάτωση λύκων γίνεται 
συστηματικά και εντατικά σε πολλές 
περιοχές της κατανομής του είδους. 
(Φωτογραφία από  Στερεά Ελλάδα). 
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Εντελώς άγνωστο παραμένει το 

ποσοστό της θνησιμότητας επί του 

συνολικού πληθυσμού που σχετίζεται 

με φυσικούς παράγοντες όπως ο 

ενδοειδικός ανταγωνισμός, οι 

ασθένειες και ο παρασιτισμός46.  

Δεν έχουν διαπιστωθεί κρούσματα 

λύσσας σε λύκους στην Ελλάδα47, ενώ 

η νόσος ελέγχεται αποτελεσματικά με 

εναέριους εμβολιασμούς, καθώς  δεν 

έχουν εμφανισθεί νέα περιστατικά σε 

κανένα είδος θηλαστικού μετά το 2014.  

Οι πληθυσμοί του λύκου μπορούν να 

αντέξουν σχετικά υψηλά ποσοστά 

ετήσιας θνησιμότητητας έως 30%, που όμως αφορά την αθροιστική θνησιμότητα από όλες τις 

αιτίες48 με τις περιπτώσεις της ανθρωπογενούς θνησιμότητας να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο 

ποσοστό49. Όταν η ανθρωπογενής θνησιμότητα συνδυάζεται με άλλους περιοριστικούς παράγοντες 

κι αιτίες θνησιμότητας (ασθένειες, κατάτμηση βιοτόπου, οδικά ατυχήματα, φυσικές καταστροφές) 

ή επιπλέον νόμιμη θήρευση, μπορεί να μειώσει τον πληθυσμό  καθώς το ποσοστό αυτό μπορεί να 

ξεπεραστεί. Επιπλέον, δεν μπορεί να εξασφαλισθεί  ότι η ανθρωπογενής θνησιμότητα είναι 

αντισταθμιστική της φυσικής θνησιμότητας50  ενώ έχει επιπλέον ως αποτέλεσμα την 

αποσταθεροποίηση της κοινωνικής οργάνωσης του πληθυσμού51 με συνέπειες ακόμη και την 

αύξηση των επιθέσεων στην κτηνοτροφία σε κάποιες περιπτώσεις (βλ. κεφάλαιο 4).  

 

2.6 Υπάρχει αυτορρύθμιση πληθυσμού; η διεθνής εμπειρία. 

 

Η ρύθμιση του πληθυσμού του λύκου επηρεάζεται κυρίως από την διαθεσιμότητα τροφής, τον 

ανταγωνισμό και επιθετικότητα μεταξύ των αγελών και την ανθρωπογενή θνησιμότητα52. Σε 

πληθυσμούς λύκου και όπου δεν υφίσταται ανθρωπογενής θνησιμότητα ή αυτή είναι αμελητέα, η 

ρύθμιση του πληθυσμού σε υψηλότερες πυκνότητες και με παρουσία αφθονίας τροφής και 

 

46 Diakou A., Karaiosif R., Petridou M., Iliopoulos Y., 2014. Endoparasites of the wolf (Canis lupus) in central Greece. 
European wildlife disease association congress, Edinburgh, 2014 

47 http://www.minagric.gr/images/stories/docs/politis/Trofima_Ygeia/pinakas_lissa120514.pdf 

48 Fuller, T. K. (1989) Population dynamics of wolves in north-central Minnesota. Wildlife Monographs, 3-41. 

49 Treves A, Langenberg JA, López-Bao JV, Rabenhorst MF. Gray wolf mortality patterns in Wisconsin from 1979 to 2012 
[published correction appears in J Mammal. 2019 Feb 28;100(1):266]. J Mammal. 2017;98(1):17-32. 
doi:10.1093/jmammal/gyw145 

50 Creel, S. & Rotella, J. J. (2010) Meta-analysis of relationships between human offtake, total mortality and population 
dynamics of gray wolves (Canis lupus). PLoS One 5,e1 2918. 

51 Brainerd, S. M., Andryn, H. , Bangs, E. E. , Bradley, E. H., Fontaine, J. A., Hall, W., Iliopoulos, Y., Jimenez, M. D., Jozwiak, 
E. A. & Liberg, O.(2008) The effects of breeder loss on wolves. The Journal of Wildlife Management, 72, 89-98. 

52 David Mech, where can wolves live and how can we live with them? Biological Conservation, Volume 210, Part A, 

2017, Pages 310-317, ISSN 0006-3207, https://doi.org/10.1016/j.biocon.2017.04.029. 

 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/politis/Trofima_Ygeia/pinakas_lissa120514.pdf
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σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες έρευνες βασισμένες σε μεγάλο όγκο πρωτογενούς πληροφορίας, 

γίνεται κυρίως μέσω ενδογενών μηχανισμών:  

α) με την διασπορά των νεαρών λύκων εκτός των περιοχών τους, ως αποτέλεσμα ανταγωνισμού 

εντός των αγελών σε περιόδους μειωμένης διαθεσιμότητας τροφής β) στην καταστολή του 

ζευγαρώματος εντός της αγέλης σε μη κυρίαρχα ζώα53 και γ) με την αύξηση του ενδοειδικού 

ανταγωνισμού και της επιθετικότητας  μεταξύ διαφορετικών αγελών (δηλ. λύκοι σκοτώνουν 

λύκους, όταν ο πληθυσμός αυξηθεί σε πυκνότητες >2 άτομα/100km2 ακόμα και σε περιοχές με 

υψηλή διαθεσιμότητα τροφής54).  

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των αγελών για τον χώρο αναδυκνείεται ως η επικρατέστερη αιτία 

ενδοειδικής επιθετικότητας όταν αυξάνεται η πυκνότητα των λύκων. Ο μηχανισμός αυτός είναι 

συμπληρωματικός με τον ρυθμιστικό ρόλο που έχει η διαθεσιμότητα τροφής 55,56,57 σε χαμηλότερες 

πυκνότητες και  έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της βιωσιμότητας των ενήλικων ατόμων και την 

σταθεροποίηση των πληθυσμιακών επιπέδων χωρίς θανάτωση από τον άνθρωπο όταν οι 

πληθυσμοί βρίσκονται σε συνθήκες υπερεπάρκειας τροφής 58. 

 

2.7 Απειλές και πιέσεις για το είδος στην Ελλάδα. 

 

Στη συνέχεια αναφέρονται οι πιέσεις και απειλές με βάση την εξαετή εθνική αναφορά της περιόδου 

2006-201459 και κατόπιν τυποποίησης και κωδικοποίησης τους βάσει του άρθρου17 της οδηγίας 

92/43.  

• Ανθρωπογενής εσκεμμένη θνησιμότητα ατόμων λύκου - F03.02.03. trapping, poisoning, 

poaching: Aφορά τη θανάτωση ατόμων λύκου με κυριότερες αιτίες να αποτελούν: α) τη 

λαθροθηρία κατά τη διάρκεια της θήρας του αγριόχοιρου β) τη χρήση δηλητηριασμένων 

δολωμάτων, γ) τη θανάτωση κατά τη διάρκεια επίθεσης σε κτηνοτροφικά ζώα με τη χρήση όπλου 

ή με παγάνα. 

• Εγκατάλειψη της εκτατικής κτηνοτροφίας - A04.03. Abandonment of pastoral systems, lack 

of grazing: Η παρουσία κτηνοτροφικών ζώων αποτελεί βασική τροφική πηγή για τους λύκους 

στην Ελλάδα με τους αριθμούς τους όμως να μειώνονται σταδιακά στους βιοτόπους του είδους. Η 

επανάκαμψη των άγριων οπληφόρων που καταγράφεται στην Ελλάδα και η οποία ευνοείται σε 

 

53 Fuller, T. K., Mech, L. D. & Cochrane, J. F. (2003) Wolf population dynamics. Wolves: behavior, ecology, and 
conservation (eds D. L. Mech & L. Boitani), pp. 161-191.University of Chicago Press, Chicago 

54 Cubaynes, S., MacNulty, D. R., Stahler, D. R., Quimby, K. A., Smith, D. W. and Coulson, T. (2014), Density-dependent 
intraspecific aggression regulates survival in northern Yellowstone wolves (Canis lupus). J Anim Ecol, 83: 1344-1356. 
doi:10.1111/1365-2656.12238 

55 Fuller, T. K. (1989) Population dynamics of wolves in north-central Minnesota. Wildlife Monographs, 3-41. 

56 Creel, S. & Rotella, J. J. (2010) Meta-analysis of relationships between human offtake, total mortality and population 
dynamics of gray wolves (Canis lupus). PLoS One 5,e1 2918. 

57 McRoberts, R. E. and Mech, L. D. (2014), Wolf population regulation revisited-Again. Jour. Wild. Mgmt., 78: 963-967. 
doi:10.1002/jwmg.744 

58 Fuller, T. K., Mech, L. D. & Cochrane, J. F. (2003) Wolf population dynamics. Wolves:behavior, ecology, and 
conservation (eds D. L. Mech & L. Boitani), pp. 161-191.University of Chicago Press, Chicago 

59www.biodiversity-info.grimagesDOCUM3rd_Art17_ReportMammalsterrestrial1352-Canis%20lupus.pdf 
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κάποιο βαθμό από την μείωση των κτηνοτροφικών ζώων60 και την ανάκαμψη της νεαρής και 

πυκνής βλάστησης (ανόρθωση θαμνώνων), δεν μπορεί ενδεχομένως να αντισταθμίσει της 

μεγάλες μειώσεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρη την έκταση κατανομής 

του είδους. Οι πυκνότητες του αγριόχοιρου και του ζαρκαδιού, βασικών εν δυνάμει τροφικών 

πηγών για το λύκο ή δεν έχουν καταμετρηθεί ή είναι ακόμα χαμηλές σε αρκετές περιοχές της 

κατανομής του λύκου61,62 καθώς βρίσκονται στις περισσότερες περιοχές σε αρκετά μικρότερες 

πυκνότητες από την ελάχιστη ενδεικτική πυκνότητα  10 ατόμων /km2  που απαιτείται για να 

τραφούν οι λύκοι από άγριο θήραμα63, ώστε να αντισταθμίσουν λειτουργικά τη παρατηρούμενη 

μείωση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου.  

 
Η ολοκλήρωση κατασκευής των σύγχρονων γραμμικών υποδομών μεταφοράς θα έχει ως αποτέλεσμα την 
κατάτμηση της κατανομής του λύκου σε 20 διαφορετικές θέσεις της κατανομής του είδους64 

• Μείωση διαθεσιμότητας τροφής (J03.01.01-Reduction of prey availability (including 

carcasses): Αναφέρεται στην μείωση της ορεινής κτηνοτροφίας αλλά και στο κλείσιμο των 

ανοικτών χώρων απόθεσης νεκρών ζώων (ΧΑΔΑ) από τα οποία τρέφονται συχνά οι λύκοι στην 

Ελλάδα65. 

 

60 Roberta Chirichella, Marco Apollonio, Rory Putman, 2010. Competition between domestic and wild Ungulates. In : 
BEHAVIOUR AND MANAGEMENT OF EUROPEAN UNGULATES.Publisher: Dunbeath, Caithness, Scotland, Whittles 
Publishing 

61 Tsachalidis and Hatjisterkotis 2009 Current distribution and population status of wild boar (Sus scrofa L.) in Greece. 
Acta Silv. Lign. Hung., Vol. 5 (2009) 153-157 

62 Ntolka E, Petridou M, Poursanidis D, Stamellou A, Galanaki A, Iliopoulos Y, Tsaparis D (2016). Estimation of roe deer 
population density in mountain Oiti. 8th Congress of Hellenic Ecological Society. 20-23 October 2016, Thessaloniki, 
Greece (poster). 

63 Imbert, C., Caniglia, R., Fabbri, E., Milanesi, P., Randi, E., Serafini, M., Torretta, E., and Meriggi, A. (2016). Why do 
wolves eat livestock? : Factors influencing wolf diet in northern Italy. Biological Conservation 195, 156-168. 

64 Mertzanis Y., (editor), Aravidis I., Giannakopoulos A., Zisopoulou D., Iliopoulos Y., Korakis Y., Machairas Y., Nikolakaki 
P., Selinides K., Tsiokanos K., 2008. “General Master plan for mitigating highway effects on habitat fragmentation. 
Callisto NGO, Ministry of the environment and public works” 

65 Iliopoulos Y., 2008a. "Effects of Egnatia construction on local wolf population in the alignment of EGNATIA highway - 
section 4.1- Grevena", in: "Monitoring and evaluation of Egnatia highway construction (section 4.1.) on large mammals 
and their habitats - PHASE II". Project final report (Callisto NGO- EGNATIA S.A.), 100pp. + GIS maps (in Greek). 
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• Χαμηλή διαθεσιμότητα άγριων οπληφόρων και έλλειψη ορθής κυνηγετικής διαχείρισης  

άγριων οπληφόρων ( F03.01 Hunting):Αναφέρεται ως πίεση κατά το παρελθόν αλλά και ως 

απειλή μελλοντικά σε τοπικό επίπεδο. Σχετίζεται με την απουσία μέχρι στιγμής κυνηγετικής 

διαχείρισης των θηρεύσιμων ειδών (αγριόχοιρος), καθώς οι ετήσιες ρυθμιστικές αποφάσεις 

κυνηγιού δεν εξειδικεύονται και δεν τεκμηριώνονται λεπτομερώς ανά περιοχή με βάση τις 

πυκνότητες των θηραμάτων. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι υπερθήρευση, τοπικές μειώσεις ή 

εξαφάνιση του αγριόχοιρου και στον αντίποδα υπερπληθυσμός σε άλλες περιοχές. Παρόλο που η 

ανάκαμψη του αγριόχοιρου και του ζαρκαδιού φαίνεται να είναι σημαντική σε πολλές περιοχές 

της κατανομής του λύκου παραμένουν ακόμα χαμηλές σε σχέση με το λειτουργικό τους ρόλο, σε 

μεγάλη έκταση της κατανομής τους ή τουλάχιστον δεν έχουν εκτιμηθεί σε μεγάλη κλίμακα. 

• Διάσπαση και κατάτμηση βιοτόπων. (D01.02. Roads, motorways, J03.02. Anthropogenic 

reduction of habitat connectivity):  

Αναφέρεται ως απειλή η πολλαπλή κατάτμηση της κατανομής του είδους λόγω της κατασκευής με 

υψηλούς ρυθμούς γραμμικών υποδομών μεταφοράς ή μεγάλων τεχνητών λιμνών. Μετά την 

ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων αυτών  η κατανομή του λύκου θα κατατμηθεί σε 20 

διαφορετικά τμήματα. Οι αυτοκινητόδρομοι και οι σιδηροδρομικές γραμμές υψηλών ταχυτήτων, 

εμποδίζουν την μετακίνηση ατόμων λύκου ειδικά όταν συνδυάζονται μεταξύ τους66. Το γεγονός 

αυτό δεν αφορά μόνο τους λύκους αφού έχουν καταγραφεί αρνητικές δημογραφικές συνέπειες της 

κατάτμησης σε πολλά είδη της άγριας πανίδας που μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στη δομή των 

πληθυσμών, υποβάθμιση της γενετικής ποικιλότητας και αυξημένη απειλή εξαφάνισης τους67.  

 

Σημαντική είναι και η αρνητική επίδραση της κατασκευής 

αιολικών πάρκων στην αναπαραγωγική επιτυχία των 

λύκων καθώς η διάνοιξη δρόμων σε μέχρι πρότινος περιοχές 

χωρίς δρόμους όπου οι λύκοι επιλέγουν πρωτίστως για να 

αναπαραχθούν68 μειώνει σημαντικά την καταλληλόλητα μιας 

περιοχής για αναπαραγωγή σε συνδυασμό με την ηχητική και 

οπτική όχληση που την συνοδεύει κατά τη φάση λειτουργίας. 

Ο λύκος είναι από τα λίγα είδη μεγάλων θηλαστικών στα 

οποία έχει τεκμηριωθεί σημαντική αρνητική επίδραση της 

κατασκευής αιολικών πάρκων κατά τη φάση κατασκευής και 

λειτουργίας τους, στην αναπαραγωγική επιτυχία των αγελών 

λύκου, η οποία εκφράζεται με μετατόπιση των περιοχών 

αναπαραγωγής σε αποστάσεις έως και 4 χιλιόμετρα μακριά 

από τις ανεμογεννήτριες69,70 

 

66 Iliopoulos Y, Petridou M, Giannakopoulos A, Aravidis I, Pilides H, Selinides K, Mertzanis Y, 2012c. Habitat use of wolves 
in relation to linear infrastructure disturbance zones and other secondary artificial and natural barriers. IENE 2012 
International Conference, 21-24 October 2012, Potsdam-Berlin, Germany. 

67 Forman R.T.T. and Alexander L.E., 1998. Roads and their major ecological effects. Annual Review of Ecology and 
Systematics 29: 207-231. 

68 Iliopoulos, Y., Youlatos, D., & Sgardelis, S. (2014). Wolf pack rendezvous site selection in Greece is mainly affected by 
anthropogenic landscape features. European journal of wildlife research, 60(1), 23-34. 

69 Álvares, F., Rio-Maior, H., Roque, S., Nakamura, M., Cadete, D., Pinto, S., & Petrucci-Fonseca, F. (2011). Assessing 
ecological responses of wolves to wind power plants in Portugal: methodological constrains and conservation 
implications. In Conference on Wind Energy and Wildlife Impacts (CWW). 

 

Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε 
ορεινές περιοχές χωρίς δρόμους μπορεί 
να έχει σημαντική αρνητική επίπτωση 
στην αναπαραγωγική επιτυχία των 
αγελών λύκου. (Φώτο: Αιολικά πάρκα 
στον ορεινό Έβρο) 
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• Υβριδισμός λύκου- σκύλου (I03.01- genetic pollution -animals):  

Περιστατικά ταυτοποίησης υβριδίων λύκου-σκύλου με 

βάση μορφολογικά κριτήρια έχουν καταγραφεί και 

επιβεβαιωθεί στο πεδίο τα τελευταία έτη σε τουλάχιστον 

έξι διαφορετικές περιοχές και αγέλες της κατανομής του 

λύκου στην Ελλάδα. 

Αγέλη λύκων με άτομα που παρουσίασαν  διακριτά 

μορφολογικά χαρακτηριστικά υβριδισμού μελετήθηκαν 

για πρώτη φορά στο Ε.Π Κερκίνης το 201471. Παρόλα 

αυτά τα μορφολογικά κριτήρια δεν αποτελούν πάντα 

αξιόπιστο δείκτη του υβριδισμού και ζώα που 

εμφανίζουν πολύ διαφορετικό μορφολογικό πρότυπο 

(π.χ. μαύροι λύκοι) μπορεί να μην διαφοροποιούνται 

γενετικά από τον υπόλοιποι πληθυσμό, ή ζώα που είναι 

υβρίδια να μην παρουσιάζουν πάντα κάποιο διακριτό μορφολογικό πρότυπο. 

Πρόσφατη γενετική ανάλυση δείγματος ιστού λύκων από την κεντρική και βόρεια Ελλάδα έδειξε 

ότι υφίστανται ενδείξεις για τη παρουσία υβριδισμού σε 8 από τα 48 δείγματα λύκων72.Το 

φαινόμενο του υβριδισμού λύκου και σκύλου έχει παρατηρηθεί σε πολλές χώρες τις Ευρώπης με το 

ποσοστό να κυμαίνεται μεταξύ 5-9.8% των δειγμάτων λύκου που εξετάσθηκαν73,74,75.   

Σημαντικό ποσοστό υβριδισμού εμφανίζεται μέχρι στιγμής στην γειτονική Βουλγαρία σε πληθυσμό 

δηλαδή λύκου που θηρεύεται  εντατικά76. Παρόλα αυτά σε πραγματικό χρόνο, τα ποσοστά του 

υβριδισμού και της ενσωμάτωσης γονιδίων σκύλου στο πληθυσμό του λύκου μπορεί να είναι 

χαμηλότερο77.  

Υβριδισμός μεταξύ άγριων και εξημερωμένων συγγενικών ειδών έχει ως αποτέλεσμα την μείωση 

της γενετικής ποικιλότητας και την ενίσχυση της γενετικής  ομογενοποίησης78. Έτσι, εξελικτικές 

 

70 Álvares, F., Rio-Maior, H., Roque, S., Nakamura, M., & Petrucci-Fonseca, F. (2017). Ecological response of breeding 
wolves to wind farms: Insights from two case studies in Portugal. Wildlife and wind farms: Conflicts and solutions, 1, 
225-227. 

71 Iliopoulos Y., Petridou M., Lazarou Y., 2014. Wolf-dog hybridization in Kerkini National Park. National Park. 
Management authority of Kerkini NP, Kallisto NGO (in Greek). 

72 Karamanlidis AA, SD Czarnomska, A Kopatz, L Georgiadis, Bogumila Jedrzejewska, 2016. Wolf population genetics at 
the south-eastern edge of their European range. Mammalian Biology -, ISSN: 1616-5047, Vol: 81, Issue: 5, Page: 506-510 

73 Godinho R, Llaneza L, Blanco JC, Lopes S, Alvares F, et al. (2011) Genetic evidence for multiple events of hybridization 
between wolves and domestic dogs in the Iberian Peninsula. Mol Ecol 20: 5154-5166. 

74 Randi E, Lucchini V (2002) Detecting rare introgression of domestic dog genes into wild wolf (Canis lupus) populations 
by Bayesian admixture analyses of microsatellite variation. Conserv Genet 3: 31-45. 

75 Verardi A, Lucchini V, Randi E (2006) Detecting introgressive hybridization between free-ranging domestic dogs and 
wild wolves (Canis lupus) by admixture linkage disequilibrium analysis. Mol Ecol 15: 2845-2855. 

76 Moura AE, Tsingarska E, Dobrowski M, Czarnomska SD, Jedrzejewska B, et al. (2013) Unregulated hunting and genetic 
recovery from a severe population decline: the cautionary case of Bulgarian wolves. Conservation Genetics (01 
November 2013) 

77 Pacheco, C. et al. Spatial assessment of wolf-dog hybridization in a single breeding period. Sci. Rep. 7, 42475; doi: 
10.1038/srep42475 (2017). 
78 Randi E (2008) Detecting hybridization between wild species and their domesticated relatives. Mol Ecol 17: 285-293 

 

Υβρίδιο λύκου-σκύλου στο Ε.Π Λίμνης Κερκίνης 
πιθανόν F1 γενιάς. Φώτο: Γ. Σπυριδάκης. 



 

 
Ηλιόπουλος Γ. 2018.Η κατάσταση διατήρησης του λύκου στην Ελλάδα, ζητήματα  σύγκρουσης  και  μέθοδοι αντιμετώπισης. 

    

22 

προσαρμογές όπως η ικανότητα επιβίωσης σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα αλλοιώνονται με 

γρήγορο ρυθμό79, ιδιαίτερα όταν η ενσωμάτωση γονίδιων από το εξημερωμένο είδος (σκύλος) 

είναι συχνή ή/και αυτό βρίσκεται στη φύση σε πυκνότητες κατά πολλές τάξεις μεγέθους 

μεγαλύτερες από το άγριο είδος (λύκος)80, όπως στην Ελλάδα και τη νότια Ευρώπη.  

 

2.8 Ζητήματα που συνδέονται με τον υβριδισμό λύκου-σκύλου. 

 

Ο υβριδισμός προκύπτει στις περισσότερες των περιπτώσεων με ζευγάρωμα αρσενικού σκύλου με 

θηλυκό λύκο. Συμβαίνει όταν η κοινωνική οργάνωση του λύκου  σε μια περιοχή έχει διασπαστεί 

(διάλυση αγέλης) εξαιτίας λαθροθηρίας ή έντονης κυνηγετικής πίεσης (π.χ. Βουλγαρία81) ή από 

μοναχικούς λύκους σε διασπορά που αναζητούν να ζευγαρώσουν σε περιοχές με μεγάλη 

πυκνότητα σκύλων που κινούνται ελεύθερα. Επίσης επαναποίκιση των λύκων κοντά σε αστικές 

περιοχές μπορεί να ευνοήσει τον υβριδισμό με σκύλους. Τοπικές συνθήκες όπως η παρουσία 

ανοικτών σκουπιδότοπων ή θέσεων απόρριψης ζωικών υπολειμμάτων, που αυξάνουν την 

πιθανότητα συνάντησης λύκων και σκύλων συνδέονται επίσης με την παρουσία του φαινομένου.   

Πέρα από την σημαντική αρνητική επίδραση που μπορεί να έχει ο υβριδισμός για την διατήρηση 

της γενετικής ευρωστίας του είδους, και εφόσον είναι εκτεταμένος, προκύπτουν επιπλέον 

ερωτήματα που αφορούν ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις στην συμπεριφορά, την εξοικείωση με τον 

άνθρωπο και  τις τροφικές συνήθειες των υβριδίων λύκου. Όσο αφορά τις τροφικές συνήθειες δεν 

έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαφοροποίηση σε σχέση με τους λύκους83. Όσο αφορά την 

συμπεριφορά, τα υβρίδια λύκου-σκύλου σε αιχμαλωσία παρουσιάζουν μεγαλύτερη επιθετικότητα 

και έχουν περισσότερο απρόβλεπτη συμπεριφορά ως προς τους ανθρώπους σε σχέση με 

 

79 Rhymer JM, Simberloff D (1996) Extinction by hybridization and introgression. Annu Rev Ecol Syst 27 

80 Verardi A, Lucchini V, Randi E (2006) Detecting introgressive hybridization between free-ranging domestic dogs and 
wild wolves (Canis lupus) by admixture linkage disequilibrium analysis. Mol Ecol 15: 2845-2855. 

81 Moura AE, Tsingarska E, Dobrowski M, Czarnomska SD, Jedrzejewska B, et al. (2013) Unregulated hunting and genetic 
recovery from a severe population decline: the cautionary case of Bulgarian wolves. Conservation Genetics (01 
November 2013) 

82 Anderson TM, von Holdt BM, Candille SI,  Musiani M, Greco C, Stahler DR,  Smith DW, Padhukasahasram B, Randi E, 
Leonard JA, Bustamante CD, Ostrander EA, Tang H, Wayne RK, Barsh GS (2009). Molecular and evolutionary history of 
melanism in North American gray wolves. Science 323:1339-1343. (NSF) 

83 Elena Bassi, Antonio Canu, Ilaria Firmo, Luca Mattioli, Massimo Scandura, Marco Apollonio, 2017.Trophic overlap 
between wolves and free-ranging wolf ? dog hybrids in the Apennine Mountains, Italy, Global Ecology and 
conservation,Volume 9,2017,Pages 39-49,ISSN 2351-9894, 

 

Μαύρος λύκος στην περιοχή του όρους Όθρυς. Καταγραφή με 

υπέρυθρη κάμερα (Φώτο: Γ. Ηλιόπουλος, Μ. Πετρίδου, Γ. 

Λαζάρου, Καλλιστώ Π.Ο). Αν και οι παρουσία μαύρων λύκων 

συνήθως υποδηλώνει ένα περιστατικό υβριδισμού με σκύλο στο 

πρόσφατο ή και πολύ απώτερο παρελθόν82, εντούτοις δεν 

διαφοροποιούνται σε όλες τις περιπτώσεις γενετικά οι μαύροι 

λύκοι από τους φαινοτυπικά τυπικούς (γκρί) λύκους, ενώ 

μπορεί να υπάρχει εξελικτικό πλεονέκτημα με τους μαύρους 

λύκους να είναι περισσότερο ανθεκτικοί σε κάποιες ασθένειες 

όπως διαπιστώθηκε σε έρευνες στην Β. Αμερική . 



 

 
Ηλιόπουλος Γ. 2018.Η κατάσταση διατήρησης του λύκου στην Ελλάδα, ζητήματα  σύγκρουσης  και  μέθοδοι αντιμετώπισης. 

    

23 

αιχμάλωτους–εξημερωμένους λύκους84. Παρόλα αυτά σε περιπτώσεις  επιβεβαιωμένων επιθέσεων 

λύκων σε ανθρώπους στο Ιράν όπου πραγματοποιήθηκε γενετική ανάλυση σε δείγματα των ζώων 

που σχετιζόταν με τις επιθέσεις δεν διαπιστώθηκε  υβριδισμός85. Η σύνδεση υβριδισμού και 

συμπεριφοράς στη φύση μένει περαιτέρω να διερευνηθεί και δεν έχει μέχρι τώρα τεκμηριωθεί. Σε 

περιπτώσεις επιβεβαιωμένου υβριδισμού τα υβρίδια λύκου-σκύλου της F1 γενιάς (πρώτης γενιάς 

υβριδίων) συνίστανται να αφαιρούνται από τον πληθυσμό, αλλά το ζήτημα διαχείρισης των 

υβριδίων είναι αρκετά πολύπλοκο καθώς εμπλέκονται ζητήματα νομοθεσίας, διάκρισης και 

ορισμού των υβριδίων86, ενώ δεν υπήρχε μέχρι πρόσφατα ομοφωνία μεταξύ των επιστημόνων σε 

πιο βαθμό θα πρέπει να υπάρχει παρέμβαση στον πληθυσμό σε σχέση με το φαινόμενο.  

Σε κάθε περίπτωση, ένα ποσοστό υβριδισμού λύκου με σκύλου θεωρείται αναμενόμενο και εν 

μέρει αποδεκτό καθώς ο διαχωρισμός του σκύλου από τον λύκο εξελικτικά έγινε στο πολύ 

πρόσφατο παρελθόν και τα περιστατικά υβριδισμού των δυο ειδών ιστορικά είναι πολλαπλά και 

έχουν συμβεί σε βάθος χρόνου και δεν αποτελούν ένα πρόσφατο μόνο φαινόμενο87.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 Linnell, J., Andersen, R., Andersone, Z., Balciauskas, L., Blanco, J. C., Boitani, L., Brainerd, S., Breitenmoser, U., Kojola, 
I., and Liberg, O. (2002). The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans. Oppdragsmelding Norwegian Institute 
of Nature Research, Technical Report (Trondheim, Norway.) 

85 Neda Behdarvand, Mohammad Kaboli, Mohsen Ahmadi, Elham Nourani, Abdolrassoul Salman Mahini, Marzieh Asadi 
Aghbolaghi, Spatial risk model and mitigation implications for wolf-human conflict in a highly modified agroecosystem in 
western Iran, Biological Conservation, Volume 177, 2014, Pages 156-164, ISSN 0006-3207 

86 Valeria Salvatori, Valerio Donfrancesco, Arie Trouwborst, Luigi Boitani, John D.C.Linnell, Francisco Alvares, Mikael Å 
kesson, Vaidas Balys, Juan Carlos Blanco, Silviu Chiriac, Dusko Cirovic, ClaudioGroff, Murielle Guinot-Ghestem, Djuro 
Huber, Ilpo Kojola, Josip Kusak, Miroslav Kutal, Yorgos Iliopoulos, Ovidiu Ionescu, Aleksandra Majic Skrbinsek, Peep 
Mannil, Francesca Marucco, Dime Melovski, Robert W.Mysłajek, Sabina Nowak, Janis Ozolins, Georg Rauer Ilka 
Reinhardt, Robin Rigg, Laurent Schley, Tomaz, Skrbinsek Linn Svensson Aleksander Trajce, Igor Trbojevic, Elena 
Tzingarska, Manuela von Arx & Paolo Ciucci. European agreements for nature conservation need to explicitly address 
wolf-dog hybridization. Biological Conservation 248 (2020) 108525. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108525 

87 Pilot M, Greco C, von Holdt BM, et al. Widespread, long‐term admixture between grey wolves and domestic dogs 
across Eurasia and its implications for the conservation status of hybrids. Evol Appl. 2018;00:1–19. 
https://doi.org/10.1111/eva.12595 

https://doi.org/10.1111/eva.12595
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2.9 Η κατάσταση διατήρησης του λύκου στην Ελλάδα σύμφωνα με τα κριτήρια της 

οδηγίας 92/43. 
 

Για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του λύκου χρησιμοποιούνται οκτώ συγκεκριμένα  

κριτήρια σύμφωνα με την οδηγία 92/43, τα οποία θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους ώστε 

αυτή να θεωρείται ευνοϊκή (FCS-Favorable conservation status)88,89 Στον παρακάτω πίνακα 

αναφέρονται τα κριτήρια με την σχετική αξιολόγηση και την αντίστοιχη τεκμηρίωση βάσει σε 

σχέση με τις ισχύουσες απειλές και πιέσεις.  

1. The population is stable or increasing in size. 
 (“Population dynamics data on the species concerned indicate that it is maintaining itself 
on a long term basis as a viable component of its natural habitat”) 

Πληρείται 

2. The overall distribution of the population is stable or increasing – 
(“The natural range of the species is neither being reduced nor is likely to be reduced for 
the foreseeable future”) 

Πληρείται 

3. Quality and continuity of habitat should 
be sufficient to contain a favorable 
reference population and have a stable or 
increasing trend.  
(“There is, and will probably continue to 
be, a sufficiently large habitat to maintain 
its population on a long-term basis” ) 

Δεν πληρείται- δεν έχει εξασφαλισθεί-Σχετικές πιέσεις 
και απειλές: 
A04.03. Abandonment of pastoral systems. 
J03.01.01-Reduction of prey availability-carcasses 
F03.01 Hunting-lack of game management 
D01.02. Roads, motorways,  
J03.02. Anthropogenic reduction of habitat connectivity 

4-The population size and range are equal to or greater than when the directive came into 
force within a given country. 

Πληρείται 

5 – The population size for the "Favorable 
Reference Population" (FRP) has been 
achieved and levels greater according to the 
IUCN's Red List criteria D or E). 

Πληρείται μερικώς –δεν έχει εξασφαλισθεί-Σχετικές 
πιέσεις και απειλές: F03.02.03. trapping, poisoning, 
poaching 
I03.01- genetic pollution  
 

6 – The "Favorable Reference Range" (FRR) has been occupied. (Range to contain FRP) Πληρείται 

7 – Connectivity within and between 
populations is being maintained or 
enhanced. 

Δεν πληρείται-δεν έχει εξασφαλισθεί-Σχετικές πιέσεις 
και απειλές: 
D01.02. Roads, motorways,  
J03.02. Anthropogenic reduction of habitat connectivity 

8 - An effective, robust monitoring program has been established.  
 
(“Member States shall undertake surveillance of the conservation status of the species 
referred to in Article 2 with particular regard to priority species” (Article 11) and 
“Member States shall establish a system to monitor the incidental capture and killing of 
the animal species listed in Annex IV). 

Δεν 
πληρείται 

 

 

88 Linnell, J., Salvatori V.,Boitani, L. 2008. Guidelines for population level management plans for large carnivores in 
Europe. A Large Carnivore Initiative for Europe report prepared for the European Commission (contract 070501 
/2005/424162/MAR/B2). 

89 European Commission. (2006). Assessment, monitoring and reporting under article 17 of the Habitats Directive. 
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Τέσσερα εκ των οκτώ κριτηρίων φαίνεται να πληρούνται και τέσσερα δεν πληρούνται ή ακόμα δεν 

έχει εξασφαλισθεί η τήρησή τους σε μακροπρόθεσμη βάση. Η κατάσταση διατήρησης του λύκου 

στην Ελλάδα με βάση τη συγκεντρωτική αξιολόγηση90 θεωρείται «ανεπαρκής» αλλά με τάσεις 

βελτίωσης (Inadequate U1/+improving) όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, ενώ η γενετική 

δομή και ποικιλότητα του πληθυσμού φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση91.  

Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής επιτροπής τα οποία 

προσανατολίζονται όχι μόνο στην διατήρηση ενός ελάχιστου βιώσιμου δημογραφικά πληθυσμού 

αλλά κυρίως στη λειτουργική διατήρηση των οικολογικών διεργασιών στις οποίες το είδος 

συμμετέχει ή επηρεάζει92 

 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα  αξιολόγησης κατάστασης διαχείρισης 

2.9.1 a) Range Assessment  / 2.9.1 b) Range Trend FV-Favorable 

2.9.2 a) Population Assessment / 2.9.2 b) Population 
Trend FV-Favorable 

2.9.3 a) Habitat for the species Assessment U1 (Inadequate) 

2.9.3 b) Habitat for the species Trend + improving 

2.9.4 a) Future prospects Assessment U1 (Inadequate) 

2.9.4 b) Future prospects Trend + improving 

2.9.5 Overall assessment of Conservation Status U1 (Inadequate) 

2.9.6 Overall trend in Conservation Status + improving 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 www.biodiversity-info.grimagesDOCUM3rd_Art17_ReportMammalsterrestrial1352-Canis%20lupus.pdf 

91 Karamanlidis AA, SD Czarnomska, A Kopatz, L Georgiadis, Bogumila Jedrzejewska, 2016. Wolf population genetics at 
the south-eastern edge of their European range. Mammalian Biology -, ISSN: 1616-5047, Vol: 81, Issue: 5, Page: 506-510 

92 Epstein Y, Lοpez-Bao JV, and Chapron G. (2015). A Legal-Ecological Understanding of Favorable Conservation Status 
for Species in Europe. Conservation Letters 9: 81-88; doi: 10.1111/conl.12200 
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3. Ζητήματα σύγκρουσης  
 

3.1.Απώλειες κτηνοτροφικού κεφαλαίου 
 

Οι επιθέσεις από λύκους στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο είναι εκτεταμένες γεωγραφικά στο σύνολο 

της κατανομής του είδους και σε 32  περιφερειακές ενότητες. Το μέσο ετήσιο συνολικό ποσό 

καταβληθέντων αποζημιώσεων την περίοδο 2010-2016 ήταν 934.700 ±190.000 ευρώ, (δεδομένα 

ΕΛΓΑ). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των αποζημιώσεων ανά 

κατηγορία ζωικού κεφαλαίου για την ίδια περίοδο και για τρείς κατηγορίες ζημιογόνου αίτιου 

(λύκος, αρκούδα, άλλα άγρια ζώα εκτός αγριόχοιρου, π.χ. τσακάλι). Η μεγαλύτερη απώλεια 

κτηνοτροφικού κεφαλαίου αφορά τον λύκο και σε συνολικό ποσοστό 88.7%.επί της κατηγορίας 

ζημιογόνου αιτίου.  

Ποσοστιαία κατανομή αποζημιώσεων για θήρευση κτηνοτροφικού κεφαλαίου από άγρια ζώα την 

περίοδο 2010-2016 

Κατηγορία κτηνοτροφικού κεφαλαίου  ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΑΡΚΟΥΔΑ ΛΥΚΟΣ Γενικό Άθροισμα 

ΒΟΟΕΙΔΗ 0.1% 6.6% 25.8% 32.5% 

ΓΙΔΙΑ 0.6% 0.4% 21.2% 22.1% 

ΙΠΠΟΕΙΔΗ 0.0% 0.8% 1.5% 2.3% 

ΠΡΟΒΑΤΑ 0.9% 1.9% 40.3% 43.1% 

Γενικό Άθροισμα 1.7% 9.6% 88.7% 100.0% 

  

Πρέπει να σημειωθεί ότι μέρος μόνο των επιθέσεων καλύπτονται ασφαλιστικά με βάσει τον ισχύον 

κανονισμό του ΕΛΓΑ (μόνο όσες δηλώνονται και αξιολογούνται έγκαιρα με απώλεια >200 ευρώ ανά 

επίθεση). Ο πραγματικός αριθμός των επιθέσεων και απωλειών μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανά 

περιοχή και ανά παραγωγό σε σχέση με τις αποζημιωθείσες περιπτώσεις.  

Οι λόγοι για την αναντιστοιχία αυτή σχετίζονται με την δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού των 

νεκρών ζώων, την οικονομική τους αξία και επομένως το κίνητρο για δήλωση στον ΕΛΓΑ, καθώς 

και τον τρόπο κατανομής της βαρύτητας των απωλειών ανά επίθεση. Για παράδειγμα τα βοοειδή 

φαίνεται να αντιπροσωπεύονται περισσότερο στα στατιστικά δεδομένα του ΕΛΓΑ σε σχέση με τα 

αιγοπρόβατα όχι γιατί οι επιθέσεις σε βοοειδή είναι απαραίτητα πολύ περισσότερες από εκείνες σε 

αιγοπρόβατα. Τα απολεσθέντα βοοειδή βόσκουν σε περισσότερο ανοικτές και ομαλές εκτάσεις και 

ως μεγάλα ζώα που είναι καταναλώνονται αργά από τους θηρευτές ώστε τελικά  ανευρίσκονται 

πολύ πιο εύκολα. Καθώς επίσης έχουν μεγάλη οικονομική αξία, αναζητούνται περισσότερο 

εντατικά από τους ιδιοκτήτες τους και δηλώνονται συχνότερα ως απώλεια.  

Επιπλέον, πιθανές διαφοροποιήσεις εφαρμογής του κανονισμού μεταξύ διαφορετικών 

υποκαταστημάτων μπορεί να επιδρούν στον βαθμό ασφαλιστικής κάλυψης ανά περιοχή και να  

καθιστούν τις συγκρίσεις μεταξύ περιοχών δύσκολες. Αλλαγές επίσης στον κανονισμό ασφάλισης 

κατά περιόδους μπορεί να έχει επίδραση στην αξιολόγηση των τάσεων μεταξύ διαφορετικών ετών. 

Συμπερασματικά, αν και τα δεδομένα του ΕΛΓΑ αποτελούν μια πολύτιμη πηγή πληροφορίας  για 

την σύγκρουση σαρκοφάγων-κτηνοτροφίας και αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την καταγραφή 

της σύγκρουσης, δεν αντιπροσωπεύουν πάντα την πραγματική κατάσταση και θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται με επιφύλαξη και συμπληρωματικά με άλλες πηγές πληροφορίας. 
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3.1.1 Τάσεις και διαφοροποιήσεις με βάση την γεωγραφική περιοχή 

 

Οι επιθέσεις από λύκους δεν κατανέμονται ομοιόμορφα στον χώρο αλλά και τον χρόνο καθώς 

υπάρχουν σημαντικότατες διαφοροποιήσεις στο ύψος των αποζημιωθέντων ζώων ανά 

περιφερειακή ενότητα και διακυμάνσεις μεταξύ των ετών. Τα δεδομένα του ΕΛΓΑ 

χρησιμοποιούνται για συγκρίσεις και τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται στους 

παρακάτω χάρτες. Η συγκεκριμένη παρουσίαση των δεδομένων έχει εποπτικό ρόλο για το σύνολο 

της επικράτειας. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια πιο επισταμένη πολυπαραγοντική ανάλυση ανά 

κατηγορία ζωικού κεφαλαίου και σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους όπως η καταλληλότητα 

βιοτόπου για το λύκο ή την ένταση εφαρμογής προληπτικών μέτρων, βάσει της οποίας μπορούν να 

εξαχθούν επιπλέον συμπεράσματα και αξιολογήσεις. 

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του συνολικού αριθμού αποζημιωθέντων 

ζώων από επιθέσεις λύκου (όλες οι κατηγορίες) για το σύνολο της περιόδου 2006-2016 (με 

εξαίρεση το 2009 όπου δεν ήταν διαθέσιμα τα στοιχεία) στις περιφερειακές ενότητες της 

κατανομής του λύκου. 

 

Αποζημιωθείσες συνολικές απώλειες σε απόλυτες τιμές για όλες τις κατηγορίες κτηνοτροφικού κεφαλαίου για 

το σύνολο της επικράτειας ανά περιφερειακή ενότητα για την περίοδο 2006-2016 (εκτός 2009). 

Στον επόμενο χάρτη παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των αποζημιωθέντων ζώων από 

επιθέσεις λύκου ανά περιφερειακή ενότητα αφού δηλαδή διαιρεθούν οι αριθμοί των 

αποζημιωθέντων ζώων με το συνολικό αριθμό αποζημιωθέντων ζώων ανά επικράτεια. 
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Αποζημιωθείσες απώλειες σε αριθμό ζώων για όλες τις κατηγορίες κτηνοτροφικού κεφαλαίου εκφρασμένες 

ως ποσοστιαίες απώλειες ανά περιφερειακή ενότητα επί του συνόλου των απωλειών της επικράτειας για την 

περίοδο 2006-2016 (εκτός 2009). 

Το αποτέλεσμα της παρουσίασης δεν διαφοροποιείται σημαντικά συγκρινόμενο με τον 

προηγούμενο χάρτη και αναδεικνύει τις περιφέρειες της Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης 

ως εκείνες με τις περισσότερες συνολικές απώλειες, όπως τουλάχιστον διαφαίνεται από τα 

συγκεκριμένα στοιχεία.  

Για να αποτιμηθεί καλύτερα η βαρύτητα των επιθέσεων λύκου στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο ανά 

περιφερειακή ενότητα τα ίδια δεδομένα απωλειών ανά έτος για τη περίοδο 2006-2016 διαιρούνται 

με την διαθεσιμότητα κτηνοτροφικού κεφαλαίου σε κάθε Π.Ε (στοιχεία ΟΠΕΚΕΠΕ, 2014) και 

υπολογίζεται εν συνεχεία η μέση ετήσια τιμή για την συγκεκριμένη περίοδο σε αριθμό 

αποζημιωθέντων ζώων ανά διαθέσιμο ζώο και για το σύνολο των ζωικών κατηγοριών. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον επόμενο χάρτη όπου σε αυτή τη περίπτωση διαφοροποιούνται 

σε σχέση με την προηγούμενη ανάλυση. 
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Μέσες ετήσιες κατά κεφαλήν απώλειες περιόδου 2006-2016 (εκτός 2009) από επιθέσεις λύκων σε 

σχέση με το διαθέσιμο κτηνοτροφικό κεφάλαιο ανά περιφερειακή ενότητα (απώλειες ανά 1000 

ζώα). 

Η παρούσα ανάλυση αναδεικνύει την περιφερειακές ενότητες Ευρυτανίας, Φωκίδας, Ιωαννίνων, 

Θεσπρωτίας, Άρτας, Τρίκαλων, Καρδίτσας, Γρεβενών, Βοιωτίας, Δράμας, Έβρου, Λάρισας, 

Ροδόπης  και Καβάλας ως τις περισσότερο επιβαρυμένες Π.Ε αναλογικά με το συνολικά διαθέσιμο 

κτηνοτροφικό κεφάλαιο. Η Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας πιθανόν να μην αντιπροσωπεύεται απολύτως 

σωστά στην ανάλυση αυτή (υποεκτίμηση σύγκρουσης) καθώς σημαντικό μέρος του νομού στα 

δυτικά δεν έχει παρουσία λύκου και η αναγωγή των επιθέσεων με βάση το σύνολο του 

κτηνοτροφικού κεφαλαίου δεν είναι στη συγκεκριμένη Π.Ε απόλυτα ακριβής.  

Οι απώλειες μεταξύ των Π.Ε κατανέμονται ανομοιόμορφα ακόμα και όταν σταθμίζονται με βάση 

την διαθεσιμότητα κτηνοτροφικού κεφαλαίου. Οι απώλειες σε κάποιες Π.Ε  είναι πολλές τάξεις 

μεγέθους μεγαλύτερες από κάποιες άλλες, ακόμα και 20πλάσιες, γεγονός το οποίο παραπέμπει σε 

αιτίες διαφοροποίησης της έντασης θήρευσης κτηνοτροφικού κεφαλαίου σε άλλες αιτίες 

ανεξάρτητες του αριθμού των λύκων καθώς τόσο μεγάλες διακυμάνσεις πληθυσμού δεν έχουν 

καμία βιολογική βάση93. Οι διαφοροποιήσεις στον αριθμό αποζημιωθέντων ζώων ανά περιοχή 

μπορεί επιπλέον να σχετίζεται με διακυμάνσεις στις πυκνότητες κτηνοτροφικού κεφαλαίου, την 

 

93 Boitani, Luigi & Ciucci, Paolo & Raganella Pelliccioni, Elisabetta. (2011). Ex-post compensation payments for wolf 
predation on livestock in Italy: A tool for conservation?. Wildlife Research. 37. 722-730. 10.1071/WR10029. 
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κατανομή τους ανά είδος, τα χαρακτηριστικά του τοπίου, τις μεθόδους πρόληψης που 

εφαρμόζονται αλλά και τον τρόπο εφαρμογής του κανονισμού αποζημίωσης. 

Στην συνέχεια επιχειρείται μια αποτίμηση των τάσεων του αριθμού των αποζημιωθέντων ζώων για 

την περίοδο 2006-2016 για το σύνολο της επικράτειας και ανά είδος κτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η 

παρουσίαση γίνεται στο σύνολο της επικράτειας ώστε να περιλαμβάνει το μέγιστο δυνατό δείγμα 

για την συγκεκριμένη περίοδο. Σε κάθε σύνολο δεδομένων που αφορά διαφορετικό είδος 

κτηνοτροφικού κεφαλαίου δοκιμάζεται μια σειρά από καμπύλες τάσης (γραμμική, εκθετική, 

πολυωνυμική, κ.ο.κ) και παρουσιάζεται η στατιστικά πιο αντιπροσωπευτική  καμπύλη τάσης για 

τα δεδομένα. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 2011 τροποποιήθηκε μερικώς ο κανονισμός του ΕΛΓΑ94 σε 

σχέση με την περίοδο 2006-2010 γεγονός το οποίο είναι πιθανόν να έχει επηρεάσει τις σχετικές 

τάσεις 

Γραφική  απεικόνιση  του ετήσιου αποζημιωθέντος ποσού  από επιθέσεις λύκων για την περίοδο  2006-2016 

στην επικράτεια  με εκτίμηση των τάσεων και ανά είδος κτηνοτροφικού κεφαλαίου. 

  

1. Σύνολο επικράτειας 2. Πρόβατα  

  

3. Αίγες 4. Βοοειδή 

Η γενική τάση του ετήσιου ποσού καταβληθέντων αποζημιώσεων για το σύνολο της επικράτειας 

και για το σύνολο των κτηνοτροφικών ζώων παρουσιάζεται σχετικά σταθερή την περίοδο 2006-

2011 με βάση την αντίστοιχη καμπύλη ερμηνείας (πολυωνυμική). Αρχικά εμφανίζεται μια απότομη 

 

94 Έγκριση Κανονισμού Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.). 
ΦΕΚ. Α.Φ. 1669, 27/7/2011. 
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αύξηση μεταξύ των ετών 2006 και 2007, στη συνέχεια σταθεροποίηση, ενώ μετά το έτος 2011, η 

τάση εμφανίζεται σταθερά πτωτική. Η συνολική τάση και κυρίως η πτωτική της περίοδος οφείλεται  

στις αντίστοιχες τάσεις των αποζημιώσεων που αφορούν τα πρόβατα την οποία τα βοοειδή δεν 

ακολουθούν καθώς οι ετησίως καταβληθείσες αποζημιώσεις παραμένουν σταθερές. 

Συμπερασματικά, αυξητικές τάσεις των επιθέσεων από λύκο για το σύνολο της επικράτειας και για 

την δεκαετία 2006-2016 δεν τεκμηριώνονται με βάσει τα συγκεκριμένα δεδομένα του ΕΛΓΑ. 

Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση με τη χρήση επιπλέον στοιχείων, όπως με επεξεργασία των 

δεδομένων αναγγελιών επιθέσεων από τα αρχεία των τοπικών υποκαταστημάτων του ΕΛΓΑ, 

καθώς φαίνεται ότι οι ετήσιες τάσεις των αποζημιωθέντων ζώων επηρεάζονται σημαντικά από το 

είδος κτηνοτροφικού ζώου, τον κανονισμό ασφάλισης, τον τρόπο εφαρμογής του, ενδεχομένως το 

υποκατάστημα και πιθανώς και από τις εκάστοτε οικονομικές συγκυρίες.  

Η ασφαλιστική κάλυψη των βοοειδών εμφανίζεται περισσότερο σταθερή και να επηρεάζεται 

λιγότερο από τον κανονισμό ασφάλισης και τις τροποποιήσεις του ενώ όπως αναφέρεται και στην 

παράγραφο 3.1.3 οι ζωικές εκμεταλλεύσεις με βοοειδή φαίνεται να ευνοούνται περισσότερο, 

δηλαδή να καλύπτονται περισσότερο ως προς τα πραγματικά επίπεδα απωλειών σε σχέση με τα 

αιγοπρόβατα. Η πτωτική τάση στα αιγοπρόβατα θα μπορούσε δηλαδή να προέρχεται από 

σταδιακά κλιμακούμενη απροθυμία των παραγωγών με αιγοπρόβατα για χρήση του συστήματος 

αποζημίωσης το οποίο πιθανώς δεν συνέβη με την κατηγορία των βοοειδών ή ακόμα να σχετίζεται 

και με την συνολική διαθεσιμότητα κτηνοτροφικού κεφαλαίου 

 

3.1.2 Επίπεδα απωλειών ανά παραγωγό 

 

Σημαντικές διαφοροποιήσεις στα επίπεδα απωλειών κτηνοτροφικού κεφαλαίου παρουσιάζονται όχι 

μόνο μεταξύ διαφορετικών περιοχών αλλά και μεταξύ διαφορετικών παραγωγών που 

δραστηριοποιούνται στην ίδια περιοχή. Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζονται ανεξάρτητα 

δεδομένα από σχετικές  αξιολογήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας 

δεδομένα επιβεβαιωμένων κατασπαράξεων εκτός αυτοψιών ΕΛΓΑ, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή 

όλου του τύπου των επιθέσεων, καλυπτόμενων ή μη από τον κανονισμό ασφάλισης αλλά και 

αξιολογήσεων που βασίζονται στις δηλώσεις των ίδιων των παραγωγών.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγωγών σε περιοχές και περιόδους με μόνιμη παρουσία λύκων95 

ανήκει στην κατηγορία ετήσιας ποσοστιαίας απώλειας από 1 - 5% του κτηνοτροφικού κεφαλαίου 

(βλ. γράφημα), το οποίο κυμαίνεται περίπου από 38% έως 75% του συνόλου των παραγωγών 

αναλόγως της περιοχής και της χρονικής περιόδου αναφοράς96,97,98.  

 

 

95 Τα ποσοστά αυτά είναι συνήθως  αρκετά  χαμηλότερα αν συμπεριληφθούν και περιοχές οι περίοδοι χωρίς λύκους 

96 Iliopoulos, Y., Sgardelis, S., Koutis, V., Savvaris, D., 2009. Wolf depredation on livestock in Central Greece. Acta 
Theriologica 54 (1): 11-22. 

97 Iliopoulos Y., Petridou M., 2012. Population assessment of wolf and brown bear populations and preliminary 
assessment of damage prevention methods in Oiti National Park. Management authority of Oiti NP, (in Greek). 

98 Iliopoulos Y., Petridou M. (2017). Assessment of wolf and bear conflicts with livestock farming in Prespes national 
Park.  Management   body of Prespes  National  Park. 
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Κατανομή ποσοστιαίων ετήσιων 

απωλειών κτηνοτροφικού 

κεφαλαίου ανά παραγωγό από 

επιθέσεις λύκου σε περιοχές 

μόνιμης παρουσίας λύκου στη 

Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. 

Τα δεδομένα προέρχονται από 

αυτοψίες σε επιθέσεις λύκων σε 

δείγμα παραγωγών ανεξάρτητα από 

την βαρύτητα τους και την κάλυψη 

από το σύστημα του ΕΛΓΑ έτσι ώστε 

να συμπεριλαμβάνονται όλες οι 

κατηγορίες επιθέσεων, δηλαδή το 

σύνολο των απωλειών78 

 

Οι κύριοι παράμετροι που σχετίζονται με τα επίπεδα απωλειών ανά παραγωγό εκτός από την 

πυκνότητα των σαρκοφάγων ζώων, περιλαμβάνουν το είδος του εκτρεφόμενου κτηνοτροφικού 

κεφαλαίου, με τις εκμεταλλεύσεις αιγών να είναι οι πιο ευπαθείς στην Ελλάδα99, το μέγεθος του 

κοπαδιού, ο αριθμός και η ποιότητα των σκύλων φύλαξης, ο βαθμός επιτήρησης του κοπαδιού, η 

εγγύτητα με περιοχές αναπαραγωγής λύκου100,101,102, ενώ αυξάνονται όσο αυξάνει η 

πολυπλοκότητα του τοπίου (π.χ. ανάγλυφο), ο βαθμός δασοκάλυψης, η πυκνότητα των ρεμάτων 

και του δασικού δικτύου εντός των περιοχών βόσκησης 103,104,105,106. Η αύξηση επίσης των 

πυκνοτήτων των άγριων θηραμάτων αν δεν συνδυάζεται με αποτελεσματικές μεθόδους πρόληψης 

των επιθέσεων μπορεί επίσης να σχετίζεται με αύξηση των επιθέσεων στα κτηνοτροφικά ζώα107,108 

καθώς επιδρά ευνοϊκά στις πυκνότητες των σαρκοφάγων σε μια περιοχή. 

 

99 Iliopoulos, Y., Sgardelis, S., Koutis, V., Savvaris, D., 2009. Wolf depredation on livestock in Central Greece. Acta 
Theriologica 54 (1): 11-22. 

100 Iliopoulos Y., Petridou M., 2012. Population assessment of wolf and brown bear populations and preliminary 
assessment of damage prevention methods in Oiti National Park. Management authority of Oiti NP, (in Greek). 

101 Iliopoulos Y., Petridou M. (2017). Assessment of wolf and bear conflicts with livestock farming in Prespes national 
Park.  Management body of Prespes National Park. 

102 Kaartinen S, Luoto M, Kojola I (2009) Carnivore-livestock conflicts: determinants of wolf (Canis lupus) depredation on 
sheep farms in Finland. Biodivers Conserv 18:3503-3517 
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3.1.3 Ποσοστιαία κάλυψη πραγματικών απωλειών από το σύστημα αποζημίωσης 

 

Το συνολικό ποσοστό  ασφαλιστικής κάλυψης (αποζημίωσης) επί του συνόλου της ετήσιας 

απώλειας κτηνοτροφικού κεφαλαίου από λύκους καθορίζεται:  

α) από τον τρόπο κατανομής των επιθέσεων και την βαρύτητά τους, εξαρτάται δηλαδή από τη 

μέση απώλεια ζώων ανά επίθεση και συνδέεται άμεσα με τον ασφαλιστικό κανονισμό του ΕΛΓΑ, 

καθώς αυτός ορίζει ένα προαπαιτούμενο κατώτατο όριο ανά επίθεση για να γίνει αναγγελία ζημιάς 

(ύψος ζημιάς >200 ευρώ109,  

β) από την δυνατότητα έγκαιρης εύρεσης των ζημιωθέντων ζώων, η οποία καθορίζεται από τον 

βαθμό επιτήρησης των κοπαδιών, τη γεωμορφολογία της περιοχής βόσκησης, το είδος, τον αριθμό 

και το μέγεθος των απολεσθέντων ζώων,   

γ) από την δυνατότητα και την διάθεση των παραγωγών στο να δηλώσουν τις απώλειες στους 

ανταποκριτές του ΕΛΓΑ που με τη σειρά του συνδέεται από το βαθμό ικανοποίησης στο σύστημα 

αποζημίωσης  και  

δ) από την συνολική ανταπόκριση του συστήματος ασφάλισης ανά υποκατάστημα αλλά και σε 

κεντρικό επίπεδο (ταχύτητα απόκρισης, ποσοστά έγκρισης αυτοψιών, χρόνος καταβολής 

αποζημίωσης).  

Τα υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ στην έκταση κατανομής του είδους (32 περιφερειακές ενότητες) 

είναι στο σύνολό τους 10 και καλύπτουν μεγάλες γεωγραφικές περιοχές (από 2 έως και 5 

περιφερειακές ενότητες) γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάζει την δυνατότητα απόκρισης των 

εκτιμητών του οργανισμού στις αναγγελίες επιθέσεων ιδιαίτερα σε ορεινές-απομακρυσμένες 

περιοχές. 

Κατόπιν εφαρμογής πιλοτικού συστήματος αποζημίωσης σε ανεξάρτητο δείγμα παραγωγών 

(ν=147)  στην κεντρική Ελλάδα, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος LIFE Λύκος (1998-

2001) υπολογίστηκε η μέση τιμή ποσοστιαίας ασφαλιστικής κάλυψης επί του συνόλου της ετήσιας 

απώλειας συγκρίνοντας τις πραγματικές απώλειες με την δυνατότητα κάλυψης από τον ΕΛΓΑ.  

Για τα αιγοπρόβατα η μέση τιμή ποσοστιαίας μέγιστης ασφαλιστικής κάλυψης που μπορούσε βάσει 

κανονισμού να καλύψει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ έφτανε το  29% (SD= 44%, n=137) ενώ για τα 

βοοειδή το 51% (SD= 45%, n=19)110.  

Το ποσοστό που αντιστοιχεί στις αποζημιωθείσες απώλειες σε σχέση με τις πραγματικές μπορεί να 

είναι αρκετά χαμηλότερο καθώς μεσολαβούν αρκετά βήματα από την δήλωση μιας ζημιάς μέχρι 

την αποζημίωσή της. Για παράδειγμα, η μέση ποσοστιαία ασφαλιστική κάλυψη της συνολικής 

δηλωθείσας απώλειας ανά εκμετάλλευση στο εθνικό πάρκο Οίτης δηλώθηκε από τους παραγωγούς 

σε μόλις 4.7% της συνολικής  απώλειας111. Τη μικρότερη ασφαλιστική κάλυψη είχαν οι παραγωγοί 

 

109 Έγκριση Κανονισμού Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛ.Γ.Α.). ΦΕΚ. Α.Φ. 1669, 27/7/2011. 

110 Iliopoulos,Y., Koutis V., Savvaris ., D. 2000. "Depredation on livestock caused in Central Greece". Results from 
projects' pilot compensation action. Project LIFE "Lycos"NAT97-GR04249: Conservation of the wolf (Canis lupus L.) and 
its habitats, in Greece. Arcturos, Thessaloniki, Greece, (in Greek). 

111 Iliopoulos Y., Petridou M., 2012. Population assessment of wolf and brown bear populations and preliminary 
assessment of damage prevention methods in Oiti National Park. Management authority of Oiti NP, (in Greek). 
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με αίγες που βόσκουν σε πυκνά δασωμένες περιοχές καθώς οι ρυθμοί ανεύρεσης απολεσθέντων 

ζώων είναι χαμηλότεροι και επηρεάζουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα. 

Η ανάλυση των δεδομένων απωλειών κτηνοτροφικού κεφαλαίου στο Εθνικό Πάρκο Οίτης 

κατέδειξε  ότι η βελτιστοποίηση της φύλαξης και επίβλεψης των κοπαδιών εκτός ότι περιορίζει 

συνολικά τις απώλειες, με το να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα τμήμα του κοπαδιού να αποκοπεί 

από τον έλεγχο του παραγωγού (η κύρια αιτία μεγάλων απωλειών ανά επίθεση) σχετίζεται επίσης 

και με καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη. Έτσι, το μέτρο των αποζημιώσεων αποδίδει περισσότερο σε 

καλύτερα φυλασσόμενα κοπάδια με μέσες απώλειες, ενώ η συνολική αποτελεσματικότητά του 

φαίνεται να  μειώνεται σε περιπτώσεις εκμεταλλεύσεων με μεγαλύτερες απώλειες (και 

περισσότερο αφύλακτα κοπάδια).                               

Τα ζητήματα μερικής και πολύ χαμηλής ασφαλιστικής κάλυψης (αποζημίωσης) των παραγωγών 

φαίνεται να σχετίζονται κατά ένα ποσοστό ~50% στα ενδογενή προβλήματα που έχει κάθε σύστημα 

αποζημίωσης και σχετίζεται κυρίως με την δυσκολία εύρεσης και διατήρησης των σχετικών 

απαραίτητων πειστηρίων και κατά ένα επίσης 50% στον κανονισμό του ΕΛΓΑ (διαδικασίες, 

κατώτατο όριο για αποζημίωση).  

Το σύστημα αποζημίωσης του ΕΛΓΑ παρόλο που δεν στερείται των ενδογενών περιορισμών που 

έχουν όλα τα ex-post συστήματα αποζημίωσης112είναι από τα περισσότερο οργανωμένα στην 

Ευρώπη καθώς υπάγεται σε έναν ενιαίο κανονισμό για όλες τις περιοχές κατανομής του λύκου.  

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του συστήματος αποζημίωσης κυρίως:  

α) στον τομέα σύνδεσής του με συστήματα πρόληψης  

β) της εξειδίκευσης του αναλόγως με την επικινδυνότητα θήρευσης κτηνοτροφικού κεφαλαίου και 

το είδος κτηνοτροφικού κεφαλαίου,  

γ) την βελτίωση της καταγραφής των αιτιών και συνθηκών κατασπάραξης από σαρκοφάγα ζώα,  

δ) την βελτίωση των διαδικασιών για την έγκαιρη αναγγελία των επιθέσεων   

ε) της συνολικά διαθέσιμης οικονομικής κάλυψης καθώς τα ποσά πού καταβάλλονται είναι πολύ 

χαμηλά για μια τόσο μεγάλη περιοχή. 

 

3.2 Επιθέσεις λύκων σε κυνηγετικά σκυλιά 
 

Αποτελεί την κύρια αιτία έκφρασης εντόνων παραπόνων τα τελευταία χρόνια από κυνηγετικές 

οργανώσεις και συλλόγους καθώς αναφέρεται ότι υπάρχει πρόσφατη έξαρση του φαινομένου σε 

αρκετές περιοχές τις χώρας τα τελευταία 5 περίπου έτη, αν και το φαινόμενο παρατηρούνταν 

ανέκαθεν στην ελληνική φύση και σε περιοχές με λύκους113. Στη διεθνή βιβλιογραφία επιθέσεις 

λύκων σε σκύλους αναφέρονται τουλάχιστον από το 1902114. Παρόλα αυτή η έξαρση αυτή μπορεί 

 

112 Boitani, Luigi & Ciucci, Paolo & Raganella Pelliccioni, Elisabetta. (2011). Ex-post compensation payments for wolf 
predation on livestock in Italy: A tool for conservation?. Wildlife Research. 37. 722-730. 10.1071/WR10029. 

113 Iliopoulos Y., 2008. Wolf biology & ecology in Greece. Callisto NGO. Book monograph. Pp 78. 

114 Roosevelt, T. (1902). ‘Hunting the Grisly and Other Sketches: an Account of the Big Game of the United States and its 
Chase with Horse, Hound and Rifle.’ Available at http://www.readcentral.com/book/Theodore-Roosevelt/Read-
Hunting-the-Grisly-and-Other-Sketches-Online. 
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να μην είναι παντού πραγματική, τουλάχιστον σε όλη της την έκταση και ένταση, καθώς η 

πρόσφατη χρήση ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού (GPS κολάρα)  από τους κυνηγούς για τον 

εντοπισμό της θέσης των σκύλων τους και την διευκόλυνση της κυνηγετικής δραστηριότητας 

καθιστά σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, την ανεύρεση χαμένων κυνηγετικών σκύλων σε 

σύντομο χρονικό διάστημα εφικτή.  

Σε κάθε περίπτωση όμως, αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα που απαιτεί αντιμετώπιση καθώς τα 

κυνηγετικά σκυλιά έχουν μεγάλη οικονομική και συναισθηματική αξία για τους ιδιοκτήτες τους. 

Επίσης αποτελεσματικά κυνηγετικά σκυλιά δεν αντικαθίστανται εύκολα115. Οι απώλειες 

κυνηγετικών σκύλων κατά τη διάρκεια του κυνηγιού δεν είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο καθώς 

περιλαμβάνει και τις πολυπληθέστερες περιπτώσεις τραυματισμών και θανάτωσης των σκύλων 

από αγριόχοιρους ή από ποιμενικούς σκύλους σε περιοχές βόσκησης.  

Παρόλα αυτά, η θήρευση από λύκους εκλαμβάνεται ως περισσότερο απειλητική και τραυματική 

εμπειρία ενδεχομένως γιατί δεν μπορεί να προβλεφθεί εύκολα ενώ συνδέεται σε μεγάλο ποσοστό 

των περιπτώσεων με κατανάλωση του πτώματος των σκύλων116. Οι επιθέσεις λύκων σε 

κυνηγετικά σκυλιά ακόμα και αν αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό των συνολικών απωλειών 

ζωικού κεφαλαίου, συνδέεται με σημαντική αύξηση της αρνητικής εικόνας των τοπικών κοινωνιών 

για τους λύκους, της παράνομης ανθρωπογενούς θνησιμότητας τους117 και των πιέσεων για την 

νομιμοποίηση της θανάτωσης («καταπολέμησης») του είδους 118, 119. 

Οι απώλειες στην Ελλάδα δεν καταγράφονται συστηματικά καθώς δεν καλύπτονται ασφαλιστικά. 

Μερικοί όμως κυνηγετικοί σύλλογοί και ομοσπονδίες έχουν ξεκινήσει τη καταγραφή των 

επιθέσεων (Κ.Σ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Ζαγορίου, ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ). Από πρόσφατες 

προκαταρκτικές έρευνες καταγραφή των περιστατικών και συγκέντρωση σχετικών στοιχείων που 

πραγματοποιήθηκε, φαίνεται ότι το φαινόμενο εντοπίζεται-εστιάζεται χωρικά σε συγκεκριμένες 

περιοχές γεγονός (βλ. επόμενο χάρτη) που μπορεί να συνδέεται με τοπικές προσαρμογές και 

συμπεριφορά συγκεκριμένων αγελών120.  

Διακρίνονται δυο κατηγορίες επιθέσεων: ο ανταγωνιστικός τύπος (agonistic attack) που σχετίζεται 

με ανταγωνισμό για το χώρο και προσπάθεια  των λύκων για προστασία από εισβολείς των 

περιοχών αναπαραγωγής και των απογόνων της χρονιάς και ο αμιγώς θηρευτικός τύπος 

(predatory attacks) που αφορά τη θήρευση σκύλων ως τροφή121. Τα περιστατικά στην Ελλάδα 

αφορούν τραυματισμό ή θανάτωση κυνηγετικών σκύλων που συνέβησαν κατά την διάρκεια της 

 

115 Lescureux , N. and Linnell , J.D.C. ( 2010 ). Knowledge and perceptions of Macedonian hunters and herders: the 
influence of species specific ecology of bears, wolves, and lynx . Human Ecology , 38 , 389 - 99 . 

116 Backeryd, J. (2007) Wolf attacks on dogs in Scandinavia 1995-2005. Dissertation Thesis. (Swedish University of 
Agricultural Sciences: Uppsala, Sweden.) 

117 Olson, E. R., A. Treves, A. P. Wydeven, and S. J. Ventura. 2014. Landscape predictors of wolf attacks on bear-hunting 
dogs in Wisconsin, USA. Wildlife Research 41:584-597. 

118 Treves, A., Naughton-Treves, L., and Shelley, V. (2013). Longitudinal analysis of attitudes toward wolves. 
Conservation Biology. 

119 Lescureux, N., and Linnell, J. D. C. (2014). Warring brothers: the complex interactions between wolves (Canis lupus) 
and dogs (Canis familiaris) in a conservation context. Biological Conservation 171, 232-245. 

120 Kojola, I., Ronkainen, S., Hakala, A., Heikkinen, S., and Kokko, S. (2004). Interactions between wolves Canis lupus and 
dogs C. familiaris in Finland. Wildlife Biology 10, 101-105. 

121 Backeryd, J. (2007) Wolf attacks on dogs in Scandinavia 1995-2005. Dissertation Thesis. (Swedish University of 
Agricultural Sciences: Uppsala, Sweden.) 
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κυνηγετικής δραστηριότητας (75% των περιπτώσεων), κατά την εκπαίδευσή τους (24% των 

περιπτώσεων), ή σπανιότερα όταν οι κυνηγετικοί σκύλοι κατασπαράχθηκαν ενώ ήταν δεμένοι 

κοντά σε κάποιο οίκημα ή όχημα.  

 

Από τα διαθέσιμα δεδομένα  χαρτογραφήθηκαν τουλάχιστον 25 περιοχές στο σύνολο της 

επικράτειας στις οποίες έχουν αναφερθεί επιθέσεις λύκων με συχνότητα η οποία  διαφέρει και 

κυμαίνεται από λίγα περιστατικά έως και να αποτελεί μια χρόνια συνεχιζόμενη σύγκρουση. 

Θηρεύσεις κυνηγετικών σκύλων κατά τη διάρκεια του κυνηγιού στην ύπαιθρο συνδέονται 

συνηθέστερα με αγέλες λύκου που αφορούν ανταγωνιστικού τύπου επιθέσεις με επακόλουθη 

κατανάλωση του πτώματος, ενώ επιθέσεις σε δεμένα ζώα ή/και κοντά σε οικισμούς θεωρούνται 

αποκλειστικά θηρευτικού τύπου επιθέσεις και σχετίζονται συνήθως με μοναχικούς λύκους προς 

αναζήτηση εύκολης τροφής122 καθώς μπορούν να θηρεύσουν δυσκολότερα άγρια οπληφόρα ή 

κτηνοτροφικά ζώα από μόνοι τους. Καθώς το φαινόμενο παρουσιάζεται κυρίως σε περιοχές όπου ο 

λύκος δεν είχε ποτέ εξαφανισθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.Χ. Εθνικό πάρκο Β. Πίνδου, 

Εθνικό Πάρκο Πρεσπών, περιοχή Δαδιάς Έβρου) δεν φαίνεται να σχετίζεται με τη διαδικασία της 

 

122 Kojola, I. and Kuittinen, J. (2002). Wolf Attacks on Dogs in Finland. Wildlife Society Bulletin (1973-2006) 30, 498-501. 

 

Περιοχές με θήρευση κυνηγετικών σκύλων από λύκους κατά την πενταετία 2012-2017. Τα δεδομένα 
αφορούν 98 συνολικά διακριτές αναφορές. Στον χάρτη αποδίδεται  η πυκνότητα τους ανά γεωγραφική 
περιοχή  με τη μέθοδο Kernel estimator.  
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επανάκαμψης του είδους σε περιοχές της πρότερης κατανομής του, ούτε υπάρχει τεκμηριωμένη 

θετική συσχέτιση του αριθμού και της πυκνότητας των λύκων με την συχνότητα εμφάνισης των 

περιστατικών (βλ. επόμενη παράγραφο 3.2.1).  

 

3.2.1 Παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση και ένταση του φαινομένου. 

 

Σημαντική θεωρείται η σχέση της συχνότητας επιθέσεων με την επάρκεια φυσικής  λείας και 

γενικά τροφικών διαθέσιμων για τους λύκους τόσο σε πυκνότητες όσο και σε αριθμό ειδών. 

Εποχιακή μείωση της διαθεσιμότητας τροφής για τους λύκους οδηγεί σε αύξηση των 

κρουσμάτων123. Σε μια μακροχρόνια μελέτη για την διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονταν 

με την θήρευση κτηνοτροφικών ζώων και σκυλιών στη Λευκορωσία, βρέθηκε ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των επιθέσεων σε κυνηγετικά σκυλιά (247 περιπτώσεις) και κτηνοτροφικά ζώα καθώς 

και 100 προσεγγίσεις λύκων κοντά σε χωριά, συνέβησαν κυρίως στα έτη όπου καταγράφηκαν 

χαμηλές πυκνότητες άγριων οπληφόρων εξαιτίας εκτεταμένης λαθροθηρίας τους, καθώς και σε 

περιόδους με αυξημένο κυνήγι των λύκων από τον άνθρωπο124.  

Από την ίδια μακρόχρονη έρευνα προέκυψε ότι ο συνδυασμός χαμηλών διαθέσιμων τροφής με 

κυνήγι του λύκου και επακόλουθο την διάσπαση ή διατάραξη της κοινωνικής οργάνωσης του 

πληθυσμού του, είχε ως συνέπεια την αύξηση των κρουσμάτων επιθέσεων σε σκυλιά. Η αύξηση 

των επιθέσεων λύκων και εμφανίσεων λύκων κοντά σε χωριά ώστε να τραφούν με κατοικίδια ζώα 

δημιουργούσε τελικά την λανθασμένη εντύπωση υπέρμετρης αύξησης του αριθμού των λύκων, 

ενώ ουσιαστικά αυτό που είχε αυξηθεί ήταν η ένταση της σύγκρουσης και όχι ο πληθυσμός 124. 

Στην Ελλάδα σε αρκετές περιοχές θα μπορούσε να υπάρχει ο συνδυασμός των συνθηκών αυτών 

καθώς παρατηρείται τα τελευταία έτη σημαντική μείωση της εκτατικής ορεινής κτηνοτροφίας αλλά 

και συνεχιζόμενη και εντεινόμενη λαθροθηρία ατόμων λύκου. 

Παρόλα αυτά οι επιθέσεις λύκων σε κυνηγετικά σκυλιά μπορεί να συμβούν και ανεξάρτητα των 

συνολικών τροφικών διαθέσιμων για το είδος, ακόμα δηλαδή και σε περιοχές δηλαδή με επάρκεια 

τροφής (άγρια οπληφόρα), όπως διαπιστώνεται σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα. Καθώς οι 

αγέλες των λύκων είναι ιδιαίτερα εύπλαστες ως προς την συμπεριφορά τους και τις θηρευτικές 

συνήθειες τους μπορεί να συμπεριλάβουν ένα εύκολο και εποχιακά διαθέσιμο τροφικό πόρο όπως 

τα κυνηγετικά σκυλιά σε περιοχές ή περιόδους με χαμηλή διαθεσιμότητα τροφής  και τον οποίο να 

διατηρήσουν στην συνέχεια και κατά τα επόμενα έτη.  Επιπλέον, σε περιοχές όπου ο λύκος 

τρέφεται κυρίως με άγρια οπληφόρα (αγριόχοιρος, ζαρκάδι), εποχιακές διακυμάνσεις στην 

πυκνότητα, κατανομή και τρωτότητα των ειδών αυτών και σε συνδυασμό με την απουσία 

κτηνοτροφικών ζώων (π.χ. κατά τη διάρκεια του χειμώνα) μπορεί να έχουν ως πιθανόν 

αποτέλεσμα την στροφή των λύκων στην θήρευση κυνηγετικών σκύλων όταν αυτά είναι διαθέσιμα 

εποχιακά. Στη περίπτωση αυτή η συχνότητα παρουσίας κυνηγετικών σκύλων σε βιοτόπους του 

λύκου φαίνεται να παίζει τον κύριο ρόλο και με συνέπεια προσαρμογές σε τοπικό επίπεδο πολύ 

 

123 Butler, J., Linnell, J., Morrant, D., Athreya, V., Lescureux, N., and McKeown, A. (2013). Dog eat dog, cat eat dog: 
social-ecological dimensions of dog predation by wild carnivores. Free-ranging dogs and wildlife conservation. Oxford 
University Press, Oxford, 117-143. 

124 Sidorovich , V.E. , Tikhomirova , L.L. , and Jedrzejewska , B. (2003). Wolf Canis lupus numbers, diet and damage to 
livestock in relation to hunting and ungulate abundance in northeastern Belarus during 1990-2000 . Wildlife Biology , 9 , 
103 - 12 . 
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συγκεκριμένων αγελών/ατόμων λύκου σε διαρκή εξοικείωση με τα σκυλιά ως πηγές τροφής μέσω 

της διαδικασίας της μάθησης125,126.  

Σύμφωνα με σχετικές έρευνες που έχουν γίνει στο Wisconsin της Αμερικής είναι δυνατόν να 

προβλεφθούν οι περιοχές με μεγαλύτερο κίνδυνο για επιθέσεις λύκων σε κυνηγετικά σκυλιά και 

έχουν εντοπισθεί παράγοντες που σχετίζονται με τον κίνδυνο αυτό. Οι περιοχές με υψηλότερο 

ρίσκο φαίνεται να είναι εκείνες κοντά στον πυρήνα των επικρατειών μεγαλύτερων σε μέγεθος 

αγελών λύκου, κοντά δηλαδή σε θέσεις αναπαραγωγής τους, σε περισσότερο δασωμένες και 

απομονωμένες περιοχές, ενώ οι εποχές που παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη έξαρση είναι το 

φθινόπωρο γεγονός που συνδέεται με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες των αγελών (εξαρτώμενα 

μικρά) αλλά και έντονη κυνηγετική δραστηριότητα127. Επομένως ο αριθμός των περιστατικών την 

περίοδο της άνοιξης (φωλεοποίηση λύκων) ή του φθινοπώρου (υψηλές ενεργειακές ανάγκες 

λύκων) σε μια ευρύτερη περιοχή, μπορεί να εξαρτάται από τον αριθμό των αναπαραγωγικών 

αγελών λύκου. Παρόλα αυτά, σε σχετική μελέτη στις πολιτείες Wisconsin και Michigan της  Β. 

Αμερικής το μέγεθος του πληθυσμού του λύκου δεν έπαιζε ρόλο στην συχνότητα των επιθέσεων 

λύκων σε κυνηγετικούς σκύλους αλλά ήταν ανάλογος του αριθμού των αδειών κυνηγιού (αριθμός 

σκύλων) καθώς και της έντασης δόλωσης που χρησιμοποιείται από τους κυνηγούς για την 

προσέλκυση μαύρων αρκούδων 128. Σε άλλη αντίστοιχη έρευνα βρέθηκε ότι μεγαλύτερο κίνδυνο 

διατρέχουν οι μικρόσωμες ράτσες κυνηγετικών σκύλων, οι ράτσες δίωξης και οι σκύλοι που 

απομακρύνονται μακρύτερα από τον κυνηγό αλλά και όσα σκυλιά παραμένουν μεγάλο χρονικό 

διάστημα δεμένα από τους ιδιοκτήτες τους129,130. 

Στην Ελλάδα πιθανό ρόλο για την ερμηνεία της έξαρσης σε μερικές περιοχές μπορεί να έχει 

διαδραματίσει η ανακατεύθυνση τα τελευταία έτη σημαντικού μέρους της κυνηγετικής 

δραστηριότητας στην θήρα του αγριόχοιρου και όπου υπάρχει σημαντική επανάκαμψη του είδους. 

Η ανακατεύθυνση αυτή μπορεί να έχει επηρεάσει την συχνότητα συνάντησης των λύκων με 

κυνηγετικά σκυλιά σε περιοχές ανάπαυσης και αναπαραγωγής των αγελών καθώς συχνά 

γειτονεύουν και με περιοχές υψηλών πυκνοτήτων αγριόχοιρου. Επιπλέον, πολλές από τις 

επιθέσεις που αναφέρονται στο διαδίκτυο και καταλογίζονται σε λύκους και καθώς στις 

περισσότερες περιπτώσεις (ή σε σχεδόν όλες), δεν υπάρχει εκτίμηση του ζημιογόνου αίτιου από 

εξειδικευμένο κτηνίατρο, μπορεί στην πραγματικότητα να οφείλονται σε αγριόχοιρους, καθώς οι 

αγριόχοιροι μπορεί και να καταναλώνουν σε κάποιες περιπτώσεις ένα κυνηγετικό σκύλο που 

σκότωσαν κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, δίνοντας την εντύπωση περιστατικού θήρευσης από 

λύκο131  

 

125 Kojola, I. and Kuittinen, J. (2002). Wolf Attacks on Dogs in Finland. Wildlife Society Bulletin (1973-2006) 30, 498-501. 

126 Kojola, I., Ronkainen, S., Hakala, A., Heikkinen, S., and Kokko, S. (2004). Interactions between wolves Canis lupus and 
dogs C. familiaris in Finland. Wildlife Biology 10, 101-105. 

127 Olson, E. R., A. Treves, A. P. Wydeven, and S. J. Ventura. 2014. Landscape predictors of wolf attacks on bear-hunting 
dogs in Wisconsin, USA. Wildlife Research 41:584-597. 

128 Bump JK, Murawski CM, Kartano LM, Beyer DE, Roell BJ. Bear-Baiting May Exacerbate Wolf-Hunting Dog Conflict. 
Festa-Bianchet M, ed. PLoS ONE. 2013;8(4):e61708. doi:10.1371/journal.pone.0061708. 

129 Backeryd, J. (2007) Wolf attacks on dogs in Scandinavia 1995-2005. Dissertation Thesis. (Swedish University of 
Agricultural Sciences: Uppsala, Sweden.) 

130 Kojola, I. and Kuittinen, J. (2002). Wolf Attacks on Dogs in Finland. Wildlife Society Bulletin (1973-2006) 30, 498-501. 

131 Mariacher, A., Fanelli, R., Garofalo, L., Perfetti, G., Lorenzini, R., & Fico, R. (2019). Who is the killer? Barking up the 
wrong tree, Mammalia, 83(5), 483-486. doi: https://doi.org/10.1515/mammalia-2018-0104 
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Πιθανός επίσης είναι και ο συσχετισμός της υψηλής συχνότητας επιθέσεων σε σκυλιά σε κάποιες 

περιοχές με την παρουσία ανοικτών σκουπιδότοπων (ΧΑΔΑ) ή σημείων απόθεσης ζωικών 

υπολειμμάτων από τις οποίες τρέφονται οι λύκοι, καθώς στις περιοχές αυτές αυξάνεται η 

συχνότητα συνάντησης και εξοικείωσης των λύκων με αδέσποτους ή/και ποιμενικούς σκύλους με 

αποτέλεσμα πολλές  μεταγενέστερες επιθέσεις λύκων σε κυνηγετικά σκυλιά όπως για παράδειγμα 

παρατηρήθηκε στον Ε.Δ Πρεσπών μεταξύ των ετών 2013-2016132 Επίσης, περιοχές με υψηλή 

διαθεσιμότητα τροφής με τη μορφή πτωμάτων έχουν την δυνατότητα διατήρησης μεγάλων σε 

μέγεθος αγελών, λόγω του περιορισμού της διασποράς, με μεγαλύτερες τροφικές ανάγκες και 

υψηλότερους επομένους ρυθμούς θήρευσης.  

Συμπερασματικά, οι συνθήκες και η αιτιολογία που συνδέονται με την θήρευση κυνηγετικών 

σκύλων μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανά περιοχή οι παράμετροι που μπορεί να σχετίζονται 

ποικίλουν και επομένως το φαινόμενο θα πρέπει να εξετάζεται και να αντιμετωπίζεται ανά 

περίπτωση, ενώ ή αξιολόγηση των περιστατικών από εξειδικευμένους κτηνιάτρους ή με την χρήση 

σύγχρονων διαγνωστικών τεστ (γενετική ανάλυση) προς σαφή καθορισμό του ζημιογόνου αίτιου 

είναι απαραίτητη μέσω διαδικασιών ασφάλισης των κυνηγετικών σκύλων. 

 

3.3 Ο φόβος για επιθέσεις λύκων σε ανθρώπους  
 

Οι απρόκλητες επιθέσεις υγειών (μη λυσσασμένων) λύκων σε ανθρώπους, αποτελούν ένα 

υπαρκτό, επιβεβαιωμένο, αλλά πολύ σπάνιο στις ανεπτυγμένες χώρες φαινόμενο κατά τον 20ο και 

21ο αιώνα. Στην Ευρώπη υπάρχουν περισσότεροι από 12.000 λύκοι και στην Βόρεια Αμερική 

περισσότεροι από 50.000 οι οποίοι ζουν σε περιοχές όπου κατοικούν εκατομμύρια άνθρωποι 

συνολικά, παρόλα αυτά ελάχιστες περιπτώσεις επιβεβαιωμένων περιπτώσεων επιθέσεων σε 

ανθρώπους που αφορούν τραυματισμό και θάνατο έχουν καταγραφεί σε διάστημα αρκετών 

δεκαετιών133,134.  

Στην Ελλάδα δεν έχουν καταγραφεί αμιγώς απρόκλητες επιβεβαιωμένες επιθέσεις σε ανθρώπους. 

Μια περίπτωση επίθεσης ενός λύκου σε ηλικιωμένη γυναίκα έχει καταγραφεί στην περιοχή της 

Καστοριάς κοντά ή εντός εγκατάστασης με κτηνοτροφικά ζώα135 η οποία συνδέεται με αναζήτηση 

τροφής ενώ έχουν αναφερθεί και λίγες άλλες περιπτώσεις που δεν έχουν όμως επιβεβαιωθεί.  

Συγκριτικά με την σπανιότητα των επιθέσεων  λύκων σε ανθρώπους στην Ευρώπη, οι επιθέσεις 

από αγριογούρουνα είναι σχετικά πιο συχνές και συνιστούν σοβαρότερες περιπτώσεις, αφού έχουν 

ως αποτέλεσμα θάνατο ή νοσηλεία των θυμάτων. Περιοχές στην Ελλάδα όπου έχουν καταγραφεί 

τέτοια περιστατικά είναι ενδεικτικά η περιοχή της Κόνιτσας136, της Αγιάς Λάρισας137, του Τυρνάβου 

 

132 Iliopoulos Y., Petridou M. (2017). Assessment of wolf and bear conflicts with livestock farming in Prespes national 
Park.  Management body of Prespes National Park. 

133 Linnell, J., Andersen, R., Andersone, Z., Balciauskas, L., Blanco, J. C., Boitani, L., Brainerd, S., Breitenmoser, U., Kojola, 
I., and Liberg, O. (2002). The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans. Oppdragsmelding Norwegian Institute 
of Nature Research, Technical Report (Trondheim, Norway.) 

134 McNay, M. E. 2007. A Review of Evidence and Findings Related to the Death of Kenton Carnegie on 8 November 2005 
Near Points North, Saskatchewan. Alaska Department of Fish and Game, Fairbanks, Alaska. 

135 http://www.alphafm.gr/archives/157354 

136 http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/625956/ioannina-ktinotrofos-dexthike-epithesi-apo-
agriogoyroyno#ixzz42XupG2yk 

http://www.alphafm.gr/archives/157354
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Λάρισας138, του Πηλίου Μαγνησίας139,όπου στα δυο τελευταία περιστατικά τα θύματα κατέληξαν. 

Οι επιθέσεις συνδέονται σε κάποιες περιπτώσεις με το κυνήγι του αγριόχοιρου και αφορούν 

αμυντική συμπεριφορά τραυματισμένων ή σε δίωξη ζώων, αλλά σε άλλες περιπτώσεις συμβαίνουν 

ανεξάρτητα και χωρίς εμφανή πρόκληση. Αν και η θήρα των μεγάλων θηλαστικών από τον 

άνθρωπο γενικά δημιουργεί φόβο στα ζώα και τα κρατά σε απόσταση από αυτόν140 εντούτοις και 

παρόλο που ο αγριόχοιρος θηρεύεται εντατικά και αδιάλειπτα στην Ελλάδα, οι επιθέσεις σε 

ανθρώπους ενίοτε συνδέονται παρά αποφεύγονται με τη κυνήγι του.  

Λοιπές φημολογίες-αναφορές για απρόκλητες επιθέσεις λύκων σε ανθρώπους στην Ελλάδα, 

όπως για παράδειγμα στην περιοχή του Παρνασσού141 παρουσιάζουν διαδοχή γεγονότων με 

ανακολουθίες που τις καθιστούν αμφίβολης αξιοπιστίας142. Στην περίπτωση του επιβεβαιωμένου 

θανάτου ανθρώπου από κατασπάραξη κυνοειδών στην περιοχή της Μαρώνειας Ροδόπης 

(περίπτωση Celia Hollingworth), όπου γίνεται για πρώτη φορά επίσημη αναφορά για πιθανή 

εμπλοκή λύκων, το προκαταρκτικό ιατροδικαστικό πόρισμα και λόγω περιορισμένων ευρημάτων 

εξετάζει μόνο την περίπτωση πιθανής μεταθανάτιας κατανάλωσης και βασίζεται στα πρότυπα 

κατανάλωσης πτώματος και όχι σε ενδείξεις θήρευσης143. Παρόλα αυτά, οι σχετικές δηλώσεις και 

αναδημοσιεύσεις από τα ΜΜΕ δεν διευκρινίζουν την σημαντική αυτή διαφορά (μεταξύ 

μεταθανάτιας κατανάλωσης και επίθεσης) και ως εκ τούτου μια περίπτωση κατασπάραξης 

ανθρώπου από σκυλιά σύμφωνα με λοιπές άλλες ενδείξεις και μαρτυρίες, εκλαμβάνεται από την 

κοινή γνώμη ως επίθεση λύκων σε άνθρωπο. Επιπλέον  επιθέσεις σκύλων σε ανθρώπους 

αποτελούν πολύ συχνό φαινόμενο στην Ελλάδα144 ενώ θανατηφόρες επιθέσεις σκύλων ακόμα και 

δεσποζόμενων που συνοδεύονται από κατανάλωση του θύματος145,146 με μεταθανάτια προτύπων 

κατανάλωσης του πτώματος που θυμίζουν εκείνα άγριων σαρκοφάγων κυνοειδών υπάρχουν ως 

περιπτώσεις δημοσιευμένες στην διεθνή βιβλιογραφία147.   

Πρέπει να αναφερθεί ο σημαντικός ρόλος των εκάστοτε τοπικών συνθηκών που μπορεί να 

οδηγήσουν ένα άγριο ζώο να επιτεθεί σε άνθρωπο γεγονός που απαιτεί αξιολόγηση και χειρισμό 

κατά περίπτωση και κατά περιοχή, όπου και όταν διαπιστώνεται τέτοιος κίνδυνος ή πιθανότητα.  

 

137 http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/395176/larisa-agriogoyroyno-traymatise-kynigo#ixzz42XvUYPdb 

138 http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/360372/larisa-thanatifora-epithesi-apo-agriogoyroyno#ixzz42XvpQi6j 

139 http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/269869/kynigos-dehtike-thanasimi-epithesi-apo-
agriogoyroyno#ixzz42Xw2vVQD 

140 McNay, M. E. (2002). Wolf-Human Interactions in Alaska and Canada: A Review of the Case History. Wildlife Society 
Bulletin (1973-2006) 30, 831-843. 

141 http://www.protothema.gr/greece/article/731450/lukos-epitethike-kai-traumatise-ktinotrofo-ston-parnasso/ 

142 http://www.callisto.gr/news/sholiasmos-pano-se-diadiktyaka-dimosieymata-poy-anaferontai-se-epithesi-lykoy-se-
ktinotrofo-sti 

143 http://www.24sports.com.cy/gr/.../rodopi-spasmena-osta-sto-swma-tis-63xronis-toyristrias 

144 http://www.thraki.com.gr/xespasma-ton-giatron-tou-nosokomiou-mas-xanthi-poli-tous-chilious-skylous/ 

145 Raghavan, M. (2008). Fatal dog attacks in Canada, 1990-2007. The Canadian Veterinary Journal, 49(6), 577-581 

146 Borchelt, Peter L., et al. "Attacks by Packs of Dogs Involving Predation on Human Beings." Public Health Reports , vol. 
98, no. 1, 1983, pp. 57-66. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/4627350. 

147 Gabriel M Fonseca, Esther Mora, Joaquin Lucena, Mario Cantin, 2015.  Forensic studies of dog attacks on humans: a 
focus on bite mark analysis.  Research and Reports in Forensic Medical Science. Volume 2015:5 Pages 39-51 

http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/395176/larisa-agriogoyroyno-traymatise-kynigo#ixzz42XvUYPdb
http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/360372/larisa-thanatifora-epithesi-apo-agriogoyroyno#ixzz42XvpQi6j
http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/269869/kynigos-dehtike-thanasimi-epithesi-apo-agriogoyroyno#ixzz42Xw2vVQD
http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/269869/kynigos-dehtike-thanasimi-epithesi-apo-agriogoyroyno#ixzz42Xw2vVQD
http://www.protothema.gr/greece/article/731450/lukos-epitethike-kai-traumatise-ktinotrofo-ston-parnasso/
http://www.callisto.gr/news/sholiasmos-pano-se-diadiktyaka-dimosieymata-poy-anaferontai-se-epithesi-lykoy-se-ktinotrofo-sti
http://www.callisto.gr/news/sholiasmos-pano-se-diadiktyaka-dimosieymata-poy-anaferontai-se-epithesi-lykoy-se-ktinotrofo-sti
http://www.24sports.com.cy/gr/.../rodopi-spasmena-osta-sto-swma-tis-63xronis-toyristrias
http://www.thraki.com.gr/xespasma-ton-giatron-tou-nosokomiou-mas-xanthi-poli-tous-chilious-skylous/
http://www.jstor.org/stable/4627350
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Ως συχνότερη αφορμή για εγκατάσταση αισθήματος φόβου και ανησυχίας αποτελεί η εμφάνιση 

λύκων κοντά σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές. Το φαινόμενο της εξοικείωσης των λύκων με 

τους ανθρώπους είναι ανάλογο του βαθμού επαφής τους με αυτούς. Όσο συχνότερα έρχονται σε 

επαφή με την παρουσία του και τις δραστηριότητές του, χωρίς διαμεσολάβηση αρνητικής 

εμπειρίας, τόσο πιο πιθανό είναι να αναπτύξουν περισσότερο ανεκτική συμπεριφορά ως προς 

αυτόν148. 

Τέτοιες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα στο διαδίκτυο όπου 

ενδεικτικά από τους νομούς Θεσσαλονίκης149, Κιλκίς150, Δράμας151, Βοιωτίας και Κοζάνης χωρίς 

όμως να έχουν διερευνηθεί διεξοδικά ή να έχουν επιβεβαιωθεί σε όλες τις περιπτώσεις. Αν και το 

φαινόμενο παρουσιάζεται συχνά ως νέο, στην πραγματικότητα προσεγγίσεις λύκων κοντά σε 

οικισμούς στην Ελλάδα τεκμηριώνονται από πολύ παλαιότερα. Για παράδειγμα λύκοι στις 

περιαστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης καταγράφονται εδώ και τουλάχιστον δυο δεκαετίες152. 

Προσέγγιση λύκων κοντά σε αγροτικές περιοχές, οικισμούς και χωριά αναφέρονται ακόμα από την 

δεκαετία του 1980-1990, καθώς αυτοί προσεγγίζουν οικισμούς για να τραφούν από πτώματα ή 

σκυλιά153. Έρευνες με την μέθοδο της δορυφορικής τηλεμετρίας έδειξαν συχνές προσεγγίσεις 

λύκων στην περιοχή των Γρεβενών σε αγροτικές περιοχές και στη περίμετρο οικισμών την περίοδο 

2002-2008, για να τραφούν από πτώματα, σκουπίδια και αδέσποτα σκυλιά154 χωρίς να έχει 

αναφερθεί κάποιο ζήτημα επίθεσης ή απειλητικής προσέγγισης σε άνθρωπο.  

Τέλος πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι όπως 

και με τις επιθέσεις λύκων στα κυνηγόσκυλα, 

πολλές πληροφορίες, σε αντίθεση με το 

πρόσφατο παρελθόν, διακινούνται άμεσα και 

γρήγορα μέσω του διαδικτύου και των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, ενώ καλύπτονται 

πλέον φωτογραφικά με την χρήση κινητών 

τηλεφώνων νέας γενιάς, δημιουργώντας 

εντυπώσεις συχνά δυσανάλογες με τη 

συχνότητα εμφάνισης των περιστατικών αφού 

η ίδια πληροφορία διακινείται πολλαπλές 

φορές, σε μεγάλο κοινό και ταχύτατα.  

 

 

 

 

148 Heilhecker, E., Thiel, R. P., and Hall, W. (2007). Wolf, Canis lupus, behavior in areas of frequent human activity. The 
Canadian Field-Naturalist 121, 256-260. 

149 https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=WibRk1KEbrA 

150 https://www.ihunt.gr/content/eisvoli-agelis-lykon-ligo-exo-apo-ti-thessaloniki 

151 https://www.youtube.com/watch?v=666n_S9OyLo 

152 Ηλιόπουλος Γ. Αδημοσίευτα δεδομένα παρουσίας λύκου στο νομό Θεσσαλονίκης 

153 Hatzirvassanis V. 1994. The wolf and its habitat in Greece. Biol. Gallo-hellen. 22: 213-224. 

154 Iliopoulos, Y. (2010). Wolf biology and ecology in Central Greece. Habitat selection, movement patterns and effects 
on livestock. PhD Thesis. (Department of Zoology, School of Biology, University of Thessaloniki: Thessaloniki, Greece). 

 

Αγέλη λύκων φωτογραφημένη με αυτόματη 

φωτογραφική καταγραφική διάταξη υπέρυθρου στην 

περιαστική περιοχή της Κοζάνης τον χειμώνα του 

2019. (Φώτο: Γ. Ηλιόπουλος, Καλλιστώ Π.Ο). 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=WibRk1KEbrA
https://www.ihunt.gr/content/eisvoli-agelis-lykon-ligo-exo-apo-ti-thessaloniki
https://www.youtube.com/watch?v=666n_S9OyLo
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Αριστερή εικόνα: Άρθρο σε κυνηγετικό διαδικτυακό ιστότοπο με χαρακτηριστικό τίτλο που αφορά εμφάνιση 

αγέλης 9 λύκων τον Φεβρουάριο του 2017 σε αγροτική περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης (ΔΔ. Ξηροχωρίου) 

με την αγέλη να εικονίζεται στην σχετική φωτογραφία155.  

Ενδιάμεση εικόνα: Το σημείο όπου φωτογραφήθηκε η αγέλη των λύκων σε χάρτη Google earth (κίτρινος 

κύκλος). Η συγκεκριμένη αλλά και η ευρύτερη περιοχή  της κοιλάδας του Αξιού ποταμού, αν και αγροτική-

πεδινή, διαθέτει σημαντικό αριθμό μεγάλων κτηνοτροφικών μονάδων που εκτρέφουν σταβλισμένα βοοειδή 

γαλακτοπαραγωγής (κόκκινες κουκίδες), τα οποία εμφανίζουν υψηλή εποχιακή θνησιμότητα. Νεκρά ζώα  

μπορεί να παραμείνουν άταφα κοντά στις εγκαταστάσεις ή  σε παρακείμενες περιοχές για κάποιο διάστημα, 

συγκεντρώνοντας πτωματοφάγα άγρια ζώα όπως ο λύκος.  

Η παρουσία των λύκων στη περίπτωση αυτή μπορεί να συνδέεται με τροφικές πηγές υψηλής 

διαθεσιμότητας και προσβασιμότητας. Υψηλή  διαθεσιμότητα εύκολα προσβάσιμης τροφής που προέρχεται 

από τον άνθρωπο μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μεγάλων αγελών, καθώς ο ανταγωνισμός για τροφή 

είναι μικρός εντός της αγέλης, και μετέπειτα εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία αφού τα τροφικά 

διαθέσιμα συνδέονται άμεσα με την παρουσία του ανθρώπου156 . Οι επακόλουθες  συνέπειες μπορεί να 

είναι: α) συχνότερες εμφανίσεις εντός της ημέρας, β) τολμηρότερη συμπεριφορά γ) εξάρτηση από άλλες 

ανθρωπογενείς πηγές τροφής όπως κυνηγετικά σκυλιά και κτηνοτροφικά ζώα όταν η διαθεσιμότητα 

πτωμάτων μειώνεται. 

Η παρουσία μεγάλων αγελών λύκου στη συγκεκριμένη περιοχή που τρέφονται από μεγάλα πτώματα δεν 

είναι κάτι νέο καθώς έχει παρατηρηθεί από το 2002 157. Η παρουσία  πτωμάτων αναδεικνύεται ως σημαντική 

παράμετρος που μπορεί να επηρεάσει τις κατανομές και πυκνότητες του λύκου ή αρκετών ειδών της άγριας 

πανίδας (π.χ. γύπες, ασπόνδυλα, μικρότερα θηλαστικά) και η διαχείρισή της θα πρέπει να προσαρμόζεται 

ανά περιοχή (π.χ. ΧΤΑΠ, καύση κ.α).  

Η εμφάνιση λύκων σε αγροτικές περιοχές, μπορεί  να σχετίζεται επίσης με εγκατάσταση νέων 

αγελών σε περισσότερο ανθρωπογενείς περιοχές, ή σε εποχιακές αλλαγές στη χρήση βιοτόπου 

εντός των επικρατειών αναλόγως της διαθεσιμότητας τροφής. Πολύ σοβαρές αλλαγές στη 

διαθεσιμότητα τροφής λόγω μείωσης της εκτατικής και νομαδικής κτηνοτροφίας και αντιστοίχων 

αλλαγών στην χωρική κατανομή των κοπαδιών τα τελευταία χρόνια μπορεί να έχουν επιφέρει 

 

155 https://www.ihunt.gr/content/eisvoli-agelis-lykon-ligo-exo-apo-ti-thessaloniki 

156 McNay, M. E. (2002). Wolf-Human Interactions in Alaska and Canada: A Review of the Case History. Wildlife Society 
Bulletin (1973-2006) 30, 831-843. 

157 Το 2002 ενήλικος λύκος εγκλωβίστηκε από ποιμενικά σκυλιά σε κτηνοτροφική εκμετάλλευση στη προσπάθεια του 
να τραφεί από πτώμα αγελάδας. Ο κτηνοτρόφος που ειδοποίησε για την διάσωσή του ζώου ανέφερε συχνές  
εμφανίσεις μεγάλης αγέλης λύκων στη περιοχή που τρέφεται από πτώματα βοοειδών. 

https://www.ihunt.gr/content/eisvoli-agelis-lykon-ligo-exo-apo-ti-thessaloniki
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αντίστοιχες αλλαγές στην χρήση βιοτόπου από τις αγέλες λύκων.   Επιπλέον,  οι λύκοι στην 

Ελλάδα επιλέγουν παραδοσιακά περιοχές αναπαραγωγής μεσαίου και χαμηλότερου υψομέτρου σε 

σχέση με περισσότερο ορεινές περιοχές όταν αυτές είναι διαθέσιμες, καθώς συνδέονται με 

μεγαλύτερη και σταθερότερη διαθεσιμότητα τροφής158 γεγονός που καθιστά αντιστοίχως 

ευκολότερη την προσβασιμότητά των λύκων εποχιακά σε πεδινές-αγροτικές περιοχές της 

επικράτειάς τους.  Η συμπεριφορά των μεγάλων θηλαστικών συμπεριλαμβανομένων και των 

λύκων είναι αρκετά ευέλικτη, διαφοροποιείται αναλόγως της ηλικίας, της κοινωνικής οργάνωσης 

και μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο και από περιοχή σε περιοχή, καθώς διαμορφώνεται 

εντός ενός πλαισίου προσαρμοσμένου στις τοπικές συνθήκες που περιλαμβάνουν την 

διαθεσιμότητα τροφής και τις ανθρώπινες δραστηριότητες.  

Οι λύκοι για παράδειγμα στη Φιλανδία εμφανίζουν περισσότερο ανεκτική στον άνθρωπο 

συμπεριφορά που περιλαμβάνει προσεγγίσεις κοντά σε οικισμούς, σε νεαρή ηλικία (< 1 έτους) και 

στην αρχή της διασποράς τους και στη συνέχεια όσο γνωρίζουν την επικράτεια τους η 

συμπεριφορά αυτή υποχωρεί και οι προσεγγίσεις μειώνονται159. Ο κίνδυνος από τα άγρια ζώα 

αφενός μεν δεν θα πρέπει να υποτιμάται αφετέρου όμως δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται από 

προκαταλήψεις οι οποίες απομακρύνουν από μια ορθή ερμηνεία, αξιολόγηση και αντιμετώπιση. 

Οι επιθέσεις λύκων με συνέπεια τραυματισμό ή θάνατο ανθρώπων στο πρόσφατο παρελθόν, 

αναφέρονται λιγότερο σπάνια σε μη ανεπτυγμένες χώρες και συνδέονται με συγκεκριμένες 

συνθήκες όπως: πολύ χαμηλή διαθεσιμότητα τροφικών διαθέσιμων για τους λύκους, συχνή 

παρουσία και μεγάλη πυκνότητα ανθρώπων στο ύπαιθρο συμπεριλαμβανομένων και παιδιών, 

μεγάλη εξοικείωση με ανθρωπογενείς πηγές τροφής όπως σκουπίδια και κτηνοτροφικά ζώα και 

απουσία πυροβόλων όπλων160,161. Τέτοιες συνθήκες υπάρχουν ακόμα κυρίως σε χώρες όπως η 

Ινδία και το Ιράν162. Παρόλο που στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και της Β. Αμερικής οι 

πιθανότητες απρόκλητων επιθέσεων λύκων σε ανθρώπους στον 21ο αιώνα θεωρούνται πολύ 

χαμηλές και τα γεγονότα αυτά είναι πολύ σπάνια, εντούτοις η επάνοδος του λύκου σε πολλές 

περιοχές της πρότερης κατανομής του συμπεριλαμβανομένων και περιαστικών περιοχών απαιτεί 

την σύνταξη και εφαρμογή ενός σχετικού διαχειριστικού πλάνου με έμφαση α) στην ενημέρωση 

των κατοίκων στις περιοχές αυτές ώστε να αποφεύγονται συμπεριφορές που μπορεί να 

κινητοποιήσουν επιθετική συμπεριφορά, β) στην αντιμετώπιση περιπτώσεων εξοικείωσης λύκων 

με τον άνθρωπο όταν και όπου αυτές προκύπτουν, καθώς και γ) στον περιορισμό των συνθηκών 

που τις ευνοούν163. 

 

158 Iliopoulos, Y., Youlatos, D., Sgardelis, S., 2014. Selection of wolf rendezvous sites in Greece is mainly affected by 
anthropogenic landscape features. European journal of wildlife research (DOI: 10.1007/s10344-013-0746-3). 

159 Kojola, I., Hallikainen, V., Mikkola, K., Gurarie, E., Heikkinen, S., Kaartinen, S., Nivala, V. (2016). Wolf visitations close 
to human residences in Finland: The role of age , residence density , and time of day. Biological. Conservation, 198, 9–
14.  

160 Lescureux, N., and Linnell, J. D. C. (2014). Warring brothers: the complex interactions between wolves (Canis lupus) 
and dogs (Canis familiaris) in a conservation context. Biological Conservation 171, 232-245. 

161 McNay, M. E. (2002). Wolf-Human Interactions in Alaska and Canada: A Review of the Case History. Wildlife Society 
Bulletin (1973-2006) 30, 831-843. 

162 Behdarvand, N. and Kaboli, M. (2015). Characteristics of Gray Wolf Attacks on Humans in an Altered Landscape in the 
West of Iran. Human Dimensions of Wildlife 20, 112-122. 
163 Linnell, J., Andersen, R., Andersone, Z., Balciauskas, L., Blanco, J. C., Boitani, L., Brainerd, S., Breitenmoser, U., Kojola, 
I., and Liberg, O. (2002). The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans. Oppdragsmelding Norwegian Institute 
of Nature Research, Technical Report (Trondheim, Norway.) 
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4. Μέθοδοι  περιορισμού της σύγκρουσης λύκου και ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 
 

4.1 Έλεγχος (θανάτωση) του πληθυσμού του λύκου 

 

 Η θανάτωση λύκων χρησιμοποιείται σε αρκετές χώρες στην 

Ευρασία και Β. Αμερική ως προσπάθεια περιορισμού των 

απωλειών στη κτηνοτροφία χωρίς να έχει περιορίσει σημαντικά 

τη δυνατότητα των πληθυσμών λύκου να επανακάμπτουν καθώς 

δεν έχει τον χαρακτήρα συστηματικής καταστροφής των 

πληθυσμών του είδους που εφαρμοζόταν παλιότερα και είχε 

οδηγήσει σε εξαφάνισή του από μεγάλα τμήματα της κατανομής 

του165. Σε αρκετές περιπτώσεις  ο έλεγχος του λύκου φαίνεται να 

επιτελείται κυρίως ως προσπάθεια εξομάλυνσης και ως 

αντίδραση στις κοινωνικές εντάσεις και πιέσεις  για την επίλυση 

των ζητημάτων σύγκρουσης, και όχι τόσο για την αντιμετώπιση 

των αιτιών τους166 ενώ αποτελεί συχνά ένα από τα διαχειριστικά 

μέτρα που προτείνονται ή εξετάζονται για την άμβλυνση των 

συγκρούσεων167. Καθώς τα ζητήματα σύγκρουσης με την άγρια 

πανίδα είναι σύνθετα ως προς την επίλυσή τους τόσο σε 

βιολογικό όσο και σε κοινωνικό και νομικό επίπεδο168, επειδή 

έχουν οικονομικό κόστος και οι λύσεις απαιτούν χρόνο για να 

υλοποιηθούν, αποδώσουν και αξιολογηθούν, η επιλογή της θανάτωσης έρχεται συχνά να καλύψει 

τις σχετικές ελλείψεις σε οργάνωση, πόρους και τεχνογνωσία, ανεξάρτητα από την 

αποτελεσματικότητά της και προς όφελος της προσωρινής έστω, αποφόρτισης της κοινωνικής 

έντασης. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε καμία από τις 11 Ευρωπαϊκές χώρες όπου ο λύκος ανήκει στα 

θηρεύσιμα είδη δεν υπάρχει σύστημα αποζημίωσης για τις απώλειες στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο.  

Αυτός όμως δεν είναι πάντα ο κανόνας. Ακόμα και σε ανεπτυγμένες στον τομέα της διαχείρισης 

πανίδας χώρες (π.χ. Σκανδιναβία) οι κοινωνικές εντάσεις και πιέσεις μπορεί να εξακολουθούν να 

επηρεάζουν και να καθορίζουν τις πολιτικές αποφάσεις για θανάτωση των μεγάλων 

σαρκοφάγων169. Στην Σουηδία για παράδειγμα οι πολιτικές πρωτοβουλίες για τον έλεγχο του 

πληθυσμού του λύκου βασίσθηκαν σε σκοπίμως παραποιημένα επιστημονικά δεδομένα για να 

 

164 Chapron G. 2014 Challenge the abuse of science in setting policy. Nature 516, 289. (doi:10.1038/516289a) 

165 L. David Mech, Where can wolves live and how can we live with them?, Biological Conservation, Volume 210, Part A, 

2017, Pages 310-317, ISSN 0006-3207,  

166 Linnell, John & Boitani, Luigi. (2012). Building biological realism into wolf management policy: The development of 
the population approach in Europe. Hystrix. 23. 80-91. 10.4404/hystrix-23.1-4676. 

167 Research for AGRI Committee - The revival of wolves and other large predators and its impact on farmers and their 
livelihood in rural regions of Europe . 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)617488 

168 Linnell, J., Trouwborst, A., & Fleurke, F. (2017). When it is acceptable to kill a strictly protected carnivore: Exploring 
the legal constraints on wildlife management within Europe's Bern Convention. Nature Conservation, 12(21), 129-157. 
DOI: 10.3897/natureconservation.21.12836 

169 Chapron G, Lopez-Bao JV. 2014 Conserving carnivores: politics in play. Science 343, 1199-1200. 
doi:10.1126/science.343.6176.1199-b) 
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τεκμηριώσουν τις αποφάσεις εξόντωσης170, ενώ αμφισβητούνται ως προς την ορθότητά τους ως 

διαχειριστική μέθοδος από την εγχώρια επιστημονική κοινότητα171.  

Επίσης στην Β. Αμερική και σύμφωνα με σχετική έρευνα ο έλεγχος του πληθυσμού του λύκου δεν 

συνάδει με καμία από τις 10 βασικές διεθνώς αποδεκτές αρχές ορθής διαχείρισης της άγριας 

πανίδας172. 

Συχνά επίσης, η απαίτηση για θανάτωση λύκων ή άλλων σαρκοφάγων θηλαστικών από τις τοπικές 

κοινωνίες, αν και έχει ως αφετηρία και αιτία υπαρκτές συγκρούσεις, συνδέεται επιπλέον με την 

επιθυμία για άσκηση άμεσου ελέγχου (θανάτωση ζημιογόνου αίτιου) σε ζητήματα που αφορούν την 

καθημερινή τους ζωή αλλά και με την απαίτηση για εφαρμογή περισσότερο συμμετοχικών και 

δημοκρατικών  διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων173,174. Επιπλέον, ο λύκος αποτελεί πολύ συχνά 

τον αποδιοπομπαίο τράγο για άλλα σημαντικά προβλήματα στην παραγωγή όπως οι χαμηλές τιμές 

πώλησης των προϊόντων, το υψηλό κόστος παραγωγής και η οικονομική αβεβαιότητα.  

Στον αντίποδα, πολίτες που δεν εμπλέκονται 

άμεσα (π.χ. σε αστικές περιοχές), αντιτίθενται, 

συχνά σθεναρά, σε πολιτικές που επιχειρούν να 

επιλύσουν το ζήτημα της σύγκρουσης με 

θανάτωση του λύκου ή άλλων μεγάλων 

σαρκοφάγων175 απαιτώντας την εφαρμογή 

μεθόδων που δεν βασίζονται σε πληθυσμιακούς 

ελέγχους. Επομένως η κοινωνική διάσταση του 

ζητήματος αποτελεί σοβαρή παράμετρο η οποία 

θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη με στόχο την 

εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής αποδοχής των 

εφαρμοζόμενων λύσεων, που πρωτίστως όμως 

θα πρέπει να βασίζονται  σε όσο το δυνατόν τεκμηριωμένες υποθέσεις και ποσοτικά επιστημονικά 

δεδομένα176. 

Το σύγχρονο νομικό πλαίσιο βάσει των διεθνών συνθηκών προστασίας της βιοποικιλότητας, 

υποχρεώνει τα κράτη μέλη στη λήψη μέτρων με στόχο την διατήρηση των πληθυσμών των 

σαρκοφάγων σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης (FCS, favorable conservation status). Αυτό 

πρακτικά σημαίνει ότι οποιαδήποτε μορφή πληθυσμιακού ελέγχου πρέπει να λαμβάνει υπόψη της 

 

170 Chapron G. 2014 Challenge the abuse of science in setting policy. Nature 516, 289. doi:10.1038/516289a 

171 Laikre L, Jansson M, Allendorf  FW, Jakobsson S, Ryman N. 2013. Hunting effects on favourable conservation status of 
highly inbred Swedish wolves. Conserv Biol. 2013 (2):248-53. doi: 10.1111/j.1523-1739.2012.01965.x. 

172 Vucetich JA, Bruskotter JT, Nelson MP, Peterson RO, Bump JK (2017) Evaluating the principles of wildlife 
conservation: a case study of wolf (Canis lupus) hunting in Michigan, United States. Journal of Mammalogy 98: 53-64. 

173 Linnell, J., Trouwborst, A., & Fleurke, F. (2017). When it is acceptable to kill a strictly protected carnivore: Exploring 
the legal constraints on wildlife management within Europe's Bern Convention. Nature Conservation, 12(21), 129-157. 
DOI: 10.3897/natureconservation.21.12836 

174 Olve Krange, Ketil Skogen, 2011.  When the lads go hunting: The 'Hammertown mechanism' and the conflict over 
wolves in Norway. Ethnography  Vol 12, Issue 4, pp. 466 - 489 First Published November 25, 2011 

175 http://blogs.publico.es/ecologismo-de-emergencia/2018/01/15/75-por-ciento-el-lobo-como-trofeo-de-caza/ 

176 LCIE, SSC, 2013: A manifesto for large carnivore conservation in Europe (ver. 20.06.2013) 
http://www2.nina.no/lcie_new/pdf/635253308262465095_LCIE%20manifesto%20for%20large%20carnivore%20conser
vation%20in%20Europe%202013.pdf. The Large Carnivore Initiative for Europe is currently a Thematic Specialist Group 
within the Species Survival Commission of the IUCN- International Union for Nature Conservation.   

 

Μεγάλη διαδήλωση σε κεντρική πλατεία της 
Μαδρίτης (13/3/2017) με αίτημα την προστασία 
του λύκου στην Ισπανία. 
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τις οδηγίες αυτές και να μην θέτει σε κίνδυνο τους στόχους διατήρησης που έχουν τεθεί, ακόμα και 

όταν αφορά παρεκκλίσεις από τις οδηγίες με στόχο την προστασία της παραγωγής177.  

Τα μεγάλα σαρκοφάγα βρίσκονται στη φύση σε χαμηλές πυκνότητες και είναι ευπαθή στην 

ανθρωπογενή θνησιμότητα, ενώ καθώς έχουν σημαντικό ρόλο στα οικοσυστήματα θα πρέπει να 

διατηρούν και τα αντίστοιχα πληθυσμιακά μεγέθη για την διασφάλιση του 178. Για παράδειγμα η 

πρόσφατη αύξηση του αγριόχοιρου σε μερικές περιοχές της Ελλάδας με αποτέλεσμα ζημιές στην 

αγροτική παραγωγή, απαιτεί τη διατήρηση αντίστοιχων πυκνοτήτων λύκου τοπικά που θα 

μπορούν να συμβάλουν μερικώς στην φυσική θήρευση του πληθυσμού τους, ενώ έρευνες στην 

Ιβηρική χερσόνησο  έχουν καταδείξει τον θετικό ρόλο υψηλών πυκνοτήτων του λύκου στον 

περιορισμό της εξάπλωσης της φυματίωσης των αγριόχοιρων179 και της αφρικανικής πανώλης σε 

περιοχές με υψηλή πυκνότητα λύκων στην Σλοβακία 180. Ο πληθυσμιακός έλεγχος του λύκου 

μπορεί σε σημαντικό βαθμό να επηρεάσει και να περιορίσει τον ρόλο που έχει το είδος στα 

οικοσυστήματα, όπως ο έλεγχος των άγριων οπληφόρων, οι έμμεσες επιδράσεις στα μικρότερα 

σαρκοφάγα και η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας στα παραποτάμια οικοσυστήματα, και ο 

οποίος δεν μπορεί να επιτελεστεί με τον ίδιο επιτυχημένο τρόπο από τον άνθρωπο181,182. 

Καθώς τα ποσοστά παράνομης θανάτωσης λύκων είναι πρακτικά δύσκολο να εντοπισθούν στο 

σύνολο τους, και τα οποία εκτιμάται ότι μπορεί και να αντιστοιχούν στο τετραπλάσιο των 

περιπτώσεων που ανευρίσκονται183 η επιπλέον επιβάρυνση με νόμιμο έλεγχο μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα  ένα αθροιστικά υψηλό επίπεδο συνολικής ανθρωπογενούς θνησιμότητας (>30% του 

πληθυσμού) μη συμβατό με τους στόχους διατήρησης του είδους.  

Συχνά επίσης διατυπώνεται η πεποίθηση ότι η νόμιμη διαχείριση-θανάτωση του πληθυσμού του 

λύκου μπορεί αν έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της λαθροθηρίας184 καθώς υπόκεινται σε 

κάποιους κανόνες και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της, σε αντίθεση με την λαθροθηρία 

που σχετίζεται με την τυχαιότητα και το ανεξέλεγκτο. Παρόλα αυτά, έχουν διατυπωθεί σημαντικές 

αντιρρήσεις επί των πεποιθήσεων αυτών, καθώς τεκμηριώθηκε ότι η νόμιμη θανάτωση μπορεί να 

αυξάνει αντί να περιορίζει την παράνομη θανάτωση καθώς τα κίνητρα για την λαθροθηρία είναι 

ποικίλα και δεν μπορούν εύκολα να καθορισθούν και να ελεγχθούν185. 

 

177 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf 

178 Epstein Y, Lopez-Bao JV, and Chapron G. (2015). A Legal-Ecological Understanding of Favorable Conservation Status 
for Species in Europe. Conservation Letters 9: 81-88; doi: 10.1111/conl.12200 

179 Tanner, E., White, A., Acevedo, P. et al. Wolves contribute to disease control in a multi-host system. Sci Rep 9, 7940 
(2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-44148-9 

180 https://wilderness-society.org/wolfpacks-manage-disease-outbreaks/ 

181 Ordiz A, Bischof R, Swenson JE (2013) Saving large carnivores, but losing apex predators? Biological Conservation 
168, 128-133. DOI: 10.1016/j. biocon.2013.09.024 

182 Bergstrom, B.J., Vignieri, S., Sheffield, S.R., Sechrest, W., Carlson, A.A., 2009. The Northern Rocky Mountain gray wolf 
is not yet recovered. Bioscience 59, 991– 999. 

183 Shoot, shovel and shut up: cryptic poaching slows restoration of a large carnivore in Europe. Olof Liberg, Guillaume 
Chapron, Petter Wabakken, Hans Christian Pedersen, N. Thompson Hobbs, Hakan Sand.Proc. R. Soc. B 2011 -; DOI: 
10.1098/rspb.2011.1275. 

184Chapron G, Lopez-Bao JV. 2014 Conserving carnivores: politics in play. Science 343, 1199-1200. 
doi:10.1126/science.343.6176.1199-b) 

185 Chapron G, Treves A (2016) Blood does not buy goodwill: allowing culling increases poaching of a large carnivore. 
Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences 283. https:// doi.org/10.1098/rspb.2015.2939 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf
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Η διαχείριση των μεγάλων σαρκοφάγων απαιτεί τόσο σε νομικό όσο και σε βιολογικό επίπεδο 

λεπτομερή Σχέδια Δράσης (Species Action Plans) τα οποία θα πρέπει να αναθεωρούνται και να 

ανανεώνονται αναλόγως, μετά από  συνεχιζόμενη παρακολούθηση όλων των παραμέτρων και 

επιθυμητών στόχων, συμπεριλαμβανομένων των πληθυσμών και των δημογραφικών τους 

στοιχείων και σε βάση σταθερής χρηματοδότησης για την επίτευξη των προαπαιτούμενων 

αναθεωρήσεων. Η εμπειρία από την Ελλάδα, έχει δείξει ότι ακόμα και για ήδη θεσμοθετημένες  

δράσεις διαχείρισης της σύγκρουσης με τα μεγάλα σαρκοφάγα (π.χ. ΚΥΑ που αφορά τις Ομάδες 

άμεσες επέμβασης για την αρκούδα186) η έλλειψη σταθερής και ικανής χρηματοδότησης καθιστά 

από δύσκολη την υλοποίηση αν και η θεσμοθέτηση αποτελεί ήδη σημαντικό θετικό βήμα.  

Επίσης, οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την λαθροθηρία του λύκου και άλλων 

μεγάλων σαρκοφάγων δεν εφαρμόζονται αποτελεσματικά καθώς ελάχιστα περιστατικά 

λαθροθηρίας έχουν εξιχνιαστεί και καταλήξει στη δικαιοσύνη σε διάστημα πολλών ετών κάτι το 

οποίο παρατηρείται και σε άλλες Μεσογειακές χώρες όπως η Ισπανία και έχει οδηγήσει σε τοπικές 

εξαφανίσεις απειλούμενων υποπληθυσμών187. Στην Ελλάδα μόνο ένα περιστατικό (από όσο 

είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε) έχει φτάσει στη δικαιοσύνη και αφορούσε τον βασανισμό, 

θανάτωση και περιφορά ενός νεαρού λύκου στην Φθιώτιδα το 1999. 

 

4.1.2 Αποτελεσματικότητα του πληθυσμιακού ελέγχου του λύκου για τη μείωση των 

επιθέσεων στη κτηνοτροφία. 

 

Ακόμα και αν όλες οι προϋποθέσεις εφαρμογής του πληθυσμιακού ελέγχου τηρούνται με 

εξασφαλισμένους τους απαιτούμενους πόρους καθώς και εγγυήσεις για περιορισμό της 

λαθροθηρίας, το βασικό ερώτημα που παραμένει είναι: είναι αποτελεσματικός τελικά  ο 

πληθυσμιακός έλεγχος του λύκου για την μείωση των ζημιών στην κτηνοτροφία και πότε; 

Η λογική πίσω από τη θανάτωση των λύκων ως διαχειριστικό εργαλείο αντιμετώπισης των 

συγκρούσεων βασίζεται στην υπόθεση ότι με τον περιορισμό των πληθυσμιακών πυκνοτήτων ή της 

έκτασης κατανομής, λιγότερα σε αριθμό πεινασμένα ζώα (ή κατανομές με μικρότερη έκταση) θα 

έχουν ως αποτέλεσμα και λιγότερες επιθέσεις στα κτηνοτροφικά ζώα, τα κυνηγετικά σκυλιά και τα 

άγρια θηράματα.  

Παρόλα αυτά, αν και προφανώς ο αριθμός λύκων και η ένταση της σύγκρουσης παρουσιάζει 

θετική συσχέτιση σε κάποιο βαθμό, αυτή δεν είναι γραμμική ή πάντα ισχυρή, καθώς υπεισέρχονται 

ζητήματα  που σχετίζονται: α) με την πολύπλοκη και εύπλαστη κοινωνική οργάνωση του είδους 

καθώς αυτή αλληλοεπιδρά με τη ανθρωπογενή θνησιμότητα, β) με τον βαθμό τρωτότητας των 

κτηνοτροφικών ζώων σε συνάρτηση με την ένταση και τον τύπο των μέτρων πρόληψης που 

εφαρμόζονται, γ) των χαρακτηριστικών του τοπίου της εκάστοτε περιοχής και δ) της αφθονίας του 

άγριου θηράματος για τους λύκους.  

Έως και 40% μείωση των απωλειών σε γελάδια από λύκο διαπιστώθηκε στην Alberta του Καναδά 

τα επόμενα δυο έτη (1979 και 1980) που ακολούθησαν τον έλεγχο του λύκου, ο οποίος όμως 

περιλάμβανε εξόντωση του 50% του πληθυσμού με χρήση στρυχνίνης και συνεπακόλουθη διάλυση 

των αγελών με διασπορά των υπόλοιπων μελών που απέμειναν εν ζωή εκτός περιοχής. Παρόλα 

 

186 https://dasarxeio.files.wordpress.com/2014/02/104180_483.pdf 

187 Lopez-Bao, J.V., Blanco, J.C., Rodriguez, A., et al. (2015). Toothless wildlife protection laws. Biodivers. Conserv.., DOI: 
10.1007/s10531-015-0914-8. 
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αυτά επαναποίκιση της περιοχής από λύκους παρατηρήθηκε  μόλις σε 1-2 χρόνια που 

ακολούθησαν την περίοδο ελέγχου, από γειτονικές αγέλες λύκων που κατέλαβαν τις κενές 

επικράτειες που δημιουργήθηκαν188.  

Στην Σλοβενία το εγκεκριμένο σχέδιο δράσης για τον λύκο προβλέπει την θανάτωση ενός 

συγκεκριμένου αριθμού λύκων κάθε χρόνο (>10% του πληθυσμού). Με βάση την αξιολόγηση που 

έγινε από τα στοιχεία της περιόδου 1995-2009 δεν υπήρξε μείωση των επιθέσεων στο 

κτηνοτροφικό κεφάλαιο με την εφαρμογή του μέτρου189. 

Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει και σχετική αναφορά από την Κροατία όπου ο έλεγχος του 

πληθυσμού μεταξύ των ετών 2006-2014 είχε ως αποτέλεσμα μείωση των πληθυσμιακών επιπέδων 

του λύκου αλλά διατήρηση των ίδιων επιπέδων ζημιών στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο190, με 

αποτέλεσμα να διακοπεί στη συνέχεια ο έλεγχος του πληθυσμού ως διαχειριστικό μέτρο.  

Στην Μινεσότα των ΗΠΑ θανάτωση λύκων ως μέτρο αντιμετώπισης των επιθέσεων λύκου στο 

κτηνοτροφικό κεφάλαιο πραγματοποιείται από τις αρμόδιες αρχές  μετά από πιστοποιημένες 

επιθέσεις σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Κατόπιν ανάλυσης των σχετικών δεδομένων της 

περιόδου 1979-1998 που αφορούσε  928 περιστατικά επιθέσεων, διαπιστώθηκε ότι η θανάτωση 

μεγάλου αριθμού λύκων με παγίδευση δεν περιόρισε συνολικά τις απώλειες τον επόμενο χρόνο σε 

επίπεδο πολιτείας ή τοπικά, παρά μόνο σε  μονάδες προβάτων και μόνο όταν αφορούσε θανάτωση 

περισσότερων του ενός ενήλικων αρσενικών λύκων ανά αγέλη, ενώ η παρουσία και μόνο των 

συνεργείων παγίδευσης ανεξάρτητα της θανάτωσης των λύκων ήταν συνολικά πιο 

αποτελεσματική191.  

Στην Μοντάνα των ΗΠΑ η θανάτωση λύκων ήταν αποτελεσματικό μέτρο τοπικά (79% μειώσεις των 

απωλειών) κυρίως όταν θανατώνονταν ολόκληρες αγέλες. Ο εποικισμός από λύκους και oι ζημιές 

επανέρχονταν όμως στα ίδια επίπεδα  τον επόμενο χρόνο στο 80% των περιπτώσεων192.   

Σε σύγκριση δυο γειτονικών περιοχών μελέτης στο Idaho των ΗΠΑ με παρόμοιο πληθυσμό λύκου 

όπου στη μια ως μέθοδος περιορισμού των επιθέσεων στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο  επιλέχθηκε η 

θανάτωση λύκων και στην δεύτερη εντατικοποιήθηκε η φύλαξη με συνδυασμό πολλών 

διαφορετικών μεθόδων (επιτήρηση, ποιμενικά σκυλιά, συσκευές απώθησης κ.ο.κ) ενώ ταυτόχρονα 

απαγορεύτηκε η θανάτωση λύκων, βρέθηκε ότι οι απώλειες σε πρόβατα σε διάστημα 7 ετών ήταν 

κατά μέσο όρο 3.5 φορές περισσότερες στην μη προστατευόμενη περιοχή, όπου επιτρεπόταν η 

θανάτωση λύκων193.  

Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόσφατη έρευνα στη περιοχή του Michigan στις ΗΠΑ, διαπιστώθηκε 

ότι οι θανατώσεις λύκων κοντά σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με απώλειες από λύκο  είχε μεν 

ως αποτέλεσμα μειωμένη πιθανότητα επανεμφάνισης των ζημιών κατά 27%, αλλά αντίστοιχη 

 

188 Bjorge RR and Gunson JR. 1985. Evaluation of wolf control to reduce cattle predation in Alberta. J Range Manage 38: 
483-86. 

189 Krofel M, Cerne R, and Jerina K. 2011. Effectiveness of wolf (Canis lupus) culling as a measure to reduce livestock 
depredations. Acta  Silvae  et  Ligni 95: 11-22. 

190 State Institute for Nature Protection (2014): Report on the status of the wolf population in Croatia in 2014, Zagreb 

191 HARPER, E. K., PAUL, W. J., MECH, L. D. and WEISBERG, S. (2008), Effectiveness of Lethal, Directed Wolf-Depredation 
Control in Minnesota. The Journal of Wildlife Management, 72: 778-784. doi:10.2193/2007-273 

192 Bradley EH, Robinson HS, Bangs EE, et al. 2015. Effects of wolf removal on livestock depredation recurrence and wolf 
recovery in Montana, Idaho, and Wyoming. J Wildlife Manage 79: 1337-46. 

193 Stone, S. A., Breck, S. W., Timberlake, J., Haswell, P. M., Najera, F., Bean, B. S., and Thornhill, D. J. (2017). Adaptive 
use of nonlethal strategies for minimizing wolf-sheep conflict in Idaho. Journal of Mammalogy 98, 33-44. 
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αύξηση 22% στις υπόλοιπες γειτονικές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε μια ακτίνα 5.5 χιλιόμετρα. 

Σε επίπεδο περιοχής το αποτέλεσμα του ελέγχου κρίθηκε γι’ αυτούς τους λόγους  ως μη 

αποτελεσματικό, ενώ αντιθέτως κάτι τέτοιο δεν συνέβη με τις μη-θανατηφόρες προληπτικές 

μεθόδους 194.  

Σε πρόσφατη εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση που διερευνά την αποτελεσματικότητα των 

προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιθέσεων στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο 

διαπιστώθηκε ότι τα υψηλότερα ποσοστά αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας είχαν οι 

μελέτες που αφορούσαν μη-θανατηφόρες μεθόδους (non-lethal methods), ενώ αντίθετα 

τουλάχιστον δυο μέθοδοι που βασίζονται σε θανατηφόρες μεθόδους με εφαρμογή από 

κυβερνητικούς φορείς ή κυνηγούς είχαν αποτέλεσμα την αύξηση των απωλειών κτηνοτροφικού 

κεφαλαίου195.  

Σε άλλη επίσης αντίστοιχη ανασκόπηση η θανάτωση λύκου αναφέρεται ως αποτελεσματική για την 

μείωση των απωλειών, όταν κυρίως αφαιρούνται ολόκληρες αγέλες και όταν αυτό γίνεται σχετικά 

γρήγορα μετά τις πρώτες απώλειες196, ενώ έχει καταγραφεί ακόμα και αύξηση των επιθέσεων 

μετά την εφαρμογή θανάτωσης λύκων κυρίως λόγω αλλαγών ή διάσπασης της κοινωνικής 

οργάνωσης των τοπικών αγελών και την αύξηση των λύκων σε διασπορά οι οποίοι μπορεί να 

προκαλούν περισσότερες απώλειες197,198. 

Μια επίσης πολύ πρόσφατη και εκτενής έρευνα στην γειτονική Ιταλία για την περίοδο 2008-2014 

διερεύνησε μέσω τροφικής ανάλυσης τις συνθήκες που επηρεάζουν τον βαθμό εξάρτησης των 

λύκων από το κτηνοτροφικό κεφάλαιο συνυπολογίζοντας ως παραμέτρους  

α) τις διαθέσιμες τροφικές πηγές για τον λύκο συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών ζώων 

και των άγριων οπληφόρων,  

β) τις μεθόδους πρόληψης και την ένταση εφαρμογής τους  

γ) την κοινωνική οργάνωση των λύκων σε σχέση με τα επίπεδα ανθρωπογενούς θνησιμότητας.  

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ποσοστό εξάρτησης των λύκων από το κτηνοτροφικό 

κεφάλαιο μειωνόταν με την αύξηση των πυκνοτήτων αγριόχοιρου και ζαρκαδιού σε υψηλά 

επίπεδα, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων περιορισμού των απωλειών στα κοπάδια και την 

διατήρηση και σταθερότητα της δομής των αγελών λύκου, ενώ αντιθέτως αυξανόταν σε περιοχές 

με λαθροθηρία λύκου. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι η διάσπαση των αγελών δημιουργούσε 

μεγαλύτερο αριθμό λύκων σε διασπορά και εγκαθίδρυση νέων αναπαραγωγικών ζευγαριών λύκου 

που είχαν την τάση να τρέφονται σε μεγαλύτερο βαθμό  από κτηνοτροφικά ζώα199. Τα 

συμπεράσματα της συγκεκριμένης έρευνας φαίνεται να υποστηρίζονται από πρόσφατα 

δημοσιευμένη εργασία από την Λευκορωσία  με χρήση δεδομένων έρευνας πεδίου διάρκειας 20 

 

194 Santiago-Avila FJ, Cornman AM, Treves A (2018) Killing wolves to prevent predation on livestock may protect one 
farm but harm neighbors. PLoS ONE 13(1): e0189729. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189729 

195 Treves, A., Krofel, M. & McManus, J. Predator control should not be a shot in the dark. Front. Ecol. Environ. 14, 380-
388 (2016). 

196 Eklund A, L?pez-Bao JV, Tourani M, Chapron G, Frank J. (2017). Limited evidence on the effectiveness of 
interventions to reduce livestock predation by large carnivores. Scientific Reports, DOI: 10.1038/s41598-017-02323-w. 

197 Wielgus RB, Peebles KA (2014) Effects of wolf mortality on livestock depredations. PLoS ONE 9(12): e113505. 

198 Poudyal, N., Baral, N. & Asah, S. T. 2016. Wolf lethal control and livestock depredations: counter-evidence from 
respecified models. PLoS ONE 11, (2016). 

199 Imbert, C., Caniglia, R., Fabbri, E., Milanesi, P., Randi, E., Serafini, M., Torretta, E., and Meriggi, A. (2016). Why do 
wolves eat livestock? : Factors influencing wolf diet in northern Italy. Biological Conservation 195, 156-168. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189729
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ετών,  όπου διαπιστώθηκε ότι ο πληθυσμός του λύκου αποκρίνεται στην θανάτωση από τον 

άνθρωπο με αύξηση του αριθμού των αναπαραγωγικών θηλυκών στον πληθυσμό  αλλά και του 

αριθμού των θηλυκών που αναπαράγονται εντός των αγελών (πολλαπλές γέννες)200 γεγονός που 

μπορεί να αυξάνει τις ενεργειακές ανάγκες των λύκων στο πληθυσμό λόγω αντίστοιχης αύξησης 

των αναπαραγωγικών γεγονότων. Στην Ελλάδα ο αριθμός των επιθέσεων φαίνεται να σχετίζεται 

με τα περιστατικά αναπαραγωγής λύκων καθώς οι επιθέσεις στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο 

αυξάνονται τη περίοδο απογαλακτισμού των κουταβιών λύκου201. 

Έχει επίσης διατυπωθεί η πεποίθηση ότι ο έλεγχος του πληθυσμού του λύκου μπορεί να περιορίσει 

την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που  απειλούν κινδυνεύοντα είδη γυπών όπως 

ο ασπροπάρης, ο μαυρόγυπας και το όρνιο, καθώς η χρήση τους στην νότια Ευρώπη συνδέεται με 

τη σύγκρουση λύκου-κτηνοτροφίας202. Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει καθώς 

πολλά και συχνά σοβαρά, περιστατικά χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων με αποτέλεσμα την 

απώλεια έως και ολόκληρων αποικιών γυπών203 καταγράφονται στην γειτονική Βουλγαρία και 

Βόρεια Μακεδονία204 όπου ο πληθυσμός του λύκου θηρεύεται εντατικά205.  

Σε σχετική δε αναφορά–ανασκόπηση τον Φεβρουάριο του 2018206, που ζητήθηκε από το 

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο για το θέμα τις αντιμετώπισης των συγκρούσεων με τα μεγάλα 

σαρκοφάγα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης οι συγγραφείς καταλήγουν και συγκεκριμένα 

για τους λύκους, στο βασικό συμπέρασμα:  «Η διαχείριση της σύγκρουσης με θανατηφόρες 

μεθόδους όπως ο έλεγχος του πληθυσμού ή το κυνήγι του λύκου δεν έχει αποδώσει θετικά 

αποτελέσματα στη μείωση της σύγκρουσης, εκτός από τις περιπτώσεις που έχει  ως αποτέλεσμα 

πολύ υψηλά επίπεδα ανθρωπογενούς θνησιμότητας, τα οποία όμως και δεν είναι συμβατά με την 

εφαρμογή της οδηγίας 92/43. Οι αποκλίσεις της οδηγίες 92/43 για τα είδη του παραρτήματος IV και 

V στο πλαίσιο του σχετικού άρθρου 16, θα πρέπει να εξετάζονται και να αξιολογούνται πολύ 

αυστηρά. Οι προτεραιότητες θα πρέπει να δοθούν στην αποκατάσταση της αφθονίας και 

ποικιλότητας των άγριων οπληφόρων, στην εντατικοποίηση και εξέλιξη των προληπτικών μέτρων 

περιορισμού των απωλειών από επιθέσεις λύκου, την ενσωμάτωσή τους στα προγράμματα 

αποζημίωσης και την έρευνα για τις στάσεις και απόψεις των πολιτών για τα ζητήματα διαχείρισης 

του λύκου, προληπτικών μέτρων και των συστημάτων αποζημίωσης»207. 

 

200 Sidorovic V., Rotenko I., 2018. Reproduction biology of grey wolves (Canis lupus) in Belarus, Common beliefs versus 
reality. Minsk, Chatyry Chversi, 2018. 

201 Iliopoulos, Y., Sgardelis, S., Koutis, V., Savvaris, D., 2009. Wolf depredation on livestock in Central Greece. Acta 
Theriologica 54 (1): 11-22. 

202 Mateo-Tomas, P., Olea, P. P., Sanchez-Barbudo, I. S. and Mateo, R. (2012), Alleviating human-wildlife conflicts: 
identifying the causes and mapping the risk of illegal poisoning of wild fauna. Journal of Applied Ecology, 49: 376-385. 
doi:10.1111/j.1365-2664.2012.02119.x 

203 Parvanov, D., Stoynov, E., Vangelova, N. et al.2018. Vulture mortality resulting from illegal poisoning in the southern 
Balkan Peninsula Environ Sci Pollut Res (2018) 25: 1706. ttps://doi.org/10.1007/s11356-017-0594-x 

204 https://www.4vultures.org/2017/04/08/poisoning-incident-in-kresna-george-bulgaria-gets-even-bigger-a-total-of-
18-griffon-vultures-now-confirmed-dead/ 

205 Mihaylov, H., Stoyanov, S. 2012. THE WOLF (CANIS LUPUS L., 1758) IN BULGARIA. International symposium on 
hunting, "Modern aspects of sustainable management of game population" Zemun-Belgrade, Serbia, 22. - 24. June, 
2012. 

206 https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)596844 
207 Large Carnivore Management Plans of Protection, 2018: Best Practices in EU Member States. DIRECTORATE GENERAL 
FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT FOR CITIZENS' RIGHTS AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS. European 
Parliament. 

https://www.4vultures.org/2017/04/08/poisoning-incident-in-kresna-george-bulgaria-gets-even-bigger-a-total-of-18-griffon-vultures-now-confirmed-dead/
https://www.4vultures.org/2017/04/08/poisoning-incident-in-kresna-george-bulgaria-gets-even-bigger-a-total-of-18-griffon-vultures-now-confirmed-dead/
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4.2 Μη θανατηφόρα μέτρα (Non-lethal preventive measures). 
 

4.2.1 Αποκατάσταση πληθυσμών και ποικιλότητας ειδών άγριων οπληφόρων-φυσικών 

θηραμάτων για το λύκο. 

Η αποκατάσταση των πληθυσμών των άγριων οπληφόρων και της ποικιλότητας των ειδών τους, 

αποτελεί το βασικότερο διαχειριστικό μέτρο για τον μετριασμό των απωλειών από επιθέσεις λύκων 

και την απαραίτητη προϋπόθεση ώστε και τα υπόλοιπα μέτρα αποτροπής να είναι αποτελεσματικά. 

Θα πρέπει να υπάρχει μια εναλλακτική των κτηνοτροφικών ζώων τροφική βάση σε επάρκεια, στην 

οποία να μπορούν να βασίζονται οι λύκοι.  

Πρόσφατες έρευνες και ανασκοπήσεις από ένα πολύ μεγάλο αριθμό σχετικών εργασιών 

παγκοσμίως για τις τροφικές συνήθειες των λύκων, έδειξαν ότι στην νότια Ευρώπη, όπου και 

παρουσιάζεται η μεγαλύτερη εξάρτηση των λύκων από κτηνοτροφικά ζώα, η αποκατάσταση των 

πυκνοτήτων των άγριων οπληφόρων έχει ως αποτέλεσμα οι λύκοι να τροποποιούν σχετικά 

γρήγορα τις τροφικές τους συνθήκες και να καταναλώνουν σε μικρότερο ποσοστό κτηνοτροφικά 

ζώα208, 209. Το αντίστροφο έχει επίσης παρατηρηθεί, δηλαδή η μεταστροφή των λύκων  προς τα 

κτηνοτροφικά ζώα ακόμα και σε 6πλάσιο βαθμό ως απόκριση σε μεγάλη μείωση των πυκνοτήτων 

άγριων οπληφόρων210. Επιπλέον, καλύτερα αποτελέσματα στη μείωση των απωλειών στο 

κτηνοτροφικό κεφάλαιο επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό υψηλών πυκνοτήτων σε παραπάνω από 

δυο είδη ταυτόχρονα, καθώς οι λύκοι μπορεί να θηρεύουν εποχιακά με διαφορετική ένταση κάθε 

είδος (π.χ. το χειμώνα τους αγριόχοιρους και το καλοκαίρι τα ζαρκάδια) και έτσι να αποτρέπεται η 

αντίστοιχη εποχιακή μεταστροφή στα κτηνοτροφικά ζώα211. 

Στην Ελλάδα η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι αρκετά σύνθετη και διαφέρει από περιοχή 

σε περιοχή και αναλόγως του συνδυασμού παρουσίας και πυκνότητας  των υπαρχόντων ειδών 

οπληφόρων. Μόνο δυο από τα τέσσερα είδη άγριων οπληφόρων έχουν μεγάλες σε έκταση 

κατανομές και μπορούν να παίξουν ρόλο στην διαχείριση του προβλήματος των επιθέσεων από 

λύκους σε επίπεδο εθνικής επικράτειας, με τον αγριόχοιρο να έχει την μεγαλύτερη κατανομή και 

το ζαρκάδι την αμέσως μικρότερη. Και τα δυο είδη παρουσιάζουν πληθυσμιακή ανάκαμψη σε 

αρκετές περιοχές της κατανομής τους με σημαντική όμως ανομοιογένεια πυκνοτήτων να αποτελεί 

τον κανόνα. Οι πυκνότητές τους παραμένουν ακόμα σε πολύ χαμηλές τιμές σε μερικές περιοχές 

 

208 Νewsome, T. M., Boitani, L., Chapron, G., Ciucci, P., Dickman, C. R., Dellinger, J. A., L?pez-Bao, J. V., Peterson, R. O., 
Shores, C. R., Wirsing, A. J., and Ripple, W. J. (2016). Food habits of the world's grey wolves. Mammal Review 46, 255-
269. doi: 10.1111/mam.12067. 

209 Meriggi, A., Dagradi, V., Dondina, O., Perversi, M., Milanesi, P., Lombardini, M., Raviglione, S., and Repossi, A. (2015). 
Short-term responses of wolf feeding habits to changes of wild and domestic ungulate abundance in Northern Italy. 
Ethology Ecology & Evolution 27, 389-411. 

210 Sidorovich , V.E. , Tikhomirova , L.L. , and Jedrzejewska , B. ( 2003 ). Wolf Canis lupus numbers, diet and damage to 
livestock in relation to hunting and ungulate abundance in northeastern Belarus during 1990-2000 . Wildlife Biology , 9 , 
103 - 12 . 

211 Imbert, C., Caniglia, R., Fabbri, E., Milanesi, P., Randi, E., Serafini, M., Torretta, E., and Meriggi, A. (2016). Why do 
wolves eat livestock? : Factors influencing wolf diet in northern Italy. Biological Conservation 195, 156-168. 
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ενώ σε άλλες, κυρίως σε προστατευόμενες από το κυνήγι εκτάσεις, είναι σημαντικά υψηλότερες, 

όπως σε μεγάλης έκτασης καταφύγια άγριας ζωής- ΚΑΖ και Εθνικά Πάρκα212.  

Συνολικά όμως παραμένουν χαμηλότερες συγκριτικά με εκείνες που έχουν επιτευχθεί σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, με κατάλληλες διαχειριστικές δράσεις (βελτίωσης βιοτόπου, έλεγχος 

λαθροθηρίας, ορθή κυνηγετική ρύθμιση της κάρπωσης, επανεισαγωγές ειδών)213. Στην Ελλάδα οι 

ρυθμιστικές του κυνηγιού για τον αγριόχοιρο δεν βασίζονται σε αντίστοιχες μελέτες βάσης, ούτε 

σε πληθυσμιακές εκτιμήσεις και δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, με αποτέλεσμα το 

κυνήγι του να πραγματοποιείται ακόμα και σε περιοχές με ελάχιστες πυκνότητες αγριόχοιρου 

γεγονός που οδηγεί σε τοπικές εξαφανίσεις, ενώ σε άλλες περιοχές μπορεί να παρατηρείται 

υπερπληθυσμός με αποτέλεσμα  σημαντικές συγκρούσεις με την γεωργία.   

Το κόκκινο ελάφι έχει πολύ περιορισμένη κατανομή στο Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας και την ευρύτερη 

περιοχή214 καθώς και στην διασυνοριακή περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ροδόπης με την γειτονική 

Βουλγαρία. Το αγριόγιδο διατηρεί πολύ περιορισμένη κατανομή σε απομακρυσμένες ορεινές 

περιοχές μεγάλου υψομέτρου215. Όπου υφίσταται συνδυασμός ικανοποιητικών πυκνοτήτων από 

δυο τουλάχιστον είδη οπληφόρων παρατηρείται ήδη ισχυρή μεταστροφή των τροφικών συνηθειών 

των λύκων προς τα άγρια οπληφόρα (π.χ. Εθνικός δρυμός Πάρνηθας, Εθνικό Πάρκο Κερκίνης). 

Παρόλα αυτά, εάν  οι πυκνότητες κτηνοτροφικών ζώων είναι τοπικά πολύ μεγαλύτερες σε σχέση 

με των άγριων οπληφόρων, ακόμα και σε περιοχές που οι τελευταίες θεωρούνται ικανοποιητικές ή 

αυξημένες σε σχέση με το παρελθόν, η επανάκαμψη από μόνη της δεν επαρκεί, καθώς τα 

κτηνοτροφικά ζώα είναι περισσότερο ευάλωτα και εντοπίζονται περισσότερο εύκολα από τους 

λύκους λόγω της συνάθροισής τους σε μεγάλες ομάδες και προβλέψιμής κατανομής τους στις 

περιοχές βόσκησης. Ως εκ τούτου, η ταυτόχρονη εφαρμογή ή ενίσχυση των προληπτικών μέτρων 

είναι απαραίτητη για την μείωση των επιθέσεων σε περιοχές όπου άγρια οπληφόρα και 

κτηνοτροφικά ζώα συνδυάζονται σε υψηλές πυκνότητες, για την αποτελεσματική προστασία των 

κοπαδιών. 

Σημαντικός επίσης είναι και ο ρόλος των μικρότερων σε μέγεθος θηραμάτων τα οποία αν και δεν 

αποτελούν τον κύριο όγκο της βιομάζας που καταναλώνουν οι λύκοι ετησίως, μπορεί να 

συμβάλουν ως συμπληρωματική τροφική πηγή σε περιόδους ή εποχές  όπου η τρωτότητα ή η 

διαθεσιμότητα των μεγάλων οπληφόρων είναι μειωμένη ή οι αγέλες των λύκων έχουν μεγαλύτερες 

ενεργειακές ανάγκες (περίοδος μεγαλώματος μικρών της χρονιάς)216. 

Για να επιτευχθούν  οι στόχοι της επαύξησης της πυκνότητας και ποικιλότητας άγριων οπληφόρων 

στην Ελλάδα χρειάζεται καταρχήν να διαμορφωθεί μια συγκριτική εικόνα των πληθυσμιακών τους 
 

212 Ntolka E, Petridou M, Poursanidis D, Stamellou A, Galanaki A, Iliopoulos Y, Tsaparis D (2016). Estimation of roe deer 
population density in mountain Oiti. 8th Congress of Hellenic Ecological Society. 20-23 October 2016, Thessaloniki, 
Greece 

213 Torres, R. T., Carvalho, J., Fonseca, C., Serrano, E., and López-Martín, J. M. (2016). Long-term assessment of roe deer 
reintroductions in North-East Spain: A case of success. Mammalian Biology - Zeitschrift für Säugetierkunde 81, 415-422. 

214 Λατσούδης και συνεργάτες, 2009. Σχέδιο δράσης για την προστασία του Κόκκινου Ελαφιού στην Ελλάδα, WWF 
Ελλάς. 

215 Papaioannou H.I., Kati V.I. 2007. Current status of the Balkan Chamois (Rupicapra rupicapra balcanica) in Greece: 
Implications for conservation. Belgian Journal of Zoology 137(1):33-39. 

216 Meriggi, A., Dagradi, V., Dondina, O., Perversi, M., Milanesi, P., Lombardini, M., Raviglione, S., and Repossi, A. (2015). 
Short-term responses of wolf feeding habits to changes of wild and domestic ungulate abundance in Northern Italy. 
Ethology Ecology & Evolution 27, 389-411. 
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επιπέδων σε διαφορετικές περιοχές της χώρας ώστε να κατευθύνονται στοχευμένα οι σχετικές 

προσπάθειες αποκατάστασής των πληθυσμών τους217 όπου και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Διαχειριστικές δράσεις που κατευθύνονται προς το στόχο αυτό, περιλαμβάνουν επανεισαγωγή 

κόκκινου ελαφιού προς επέκταση της 

περιορισμένης κατανομής του, ενίσχυση 

προστασίας από λαθροθηρία μη θηρεύσιμων 

ειδών (αγριόγιδο, ζαρκάδι) με συστήματα 

παρακολούθησης και έγκαιρης ενημέρωσης, 

σχέδια εποχιακής εναλλαγής της βόσκησης 

(rotation of grazing) που να ευνοούν την 

συνύπαρξη κτηνοτροφικών ζώων-άγριων 

οπληφόρων, ρύθμιση έντασης κάρπωσης 

αγριόχοιρου ανά περιοχή, και ενίσχυση 

χαρακτηριστικών βιοτόπου που ευνοούν τα 

άγρια οπληφόρα στις επιθυμητές περιοχές. 

 

4.2.2 Μέθοδοι περιορισμού των απωλειών σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 

 

4.2.2.1 Συγκέντρωση ζώων τη νύκτα  

Εφαρμόζεται εδώ και αιώνες από κτηνοτρόφους σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και παγκοσμίως, 

με παρουσία λύκων. Αποτελεί δοκιμασμένο και πολύ  αποτελεσματικό μέτρο που εφαρμόζεται 

τόσο σε χώρες όπου ο λύκος δεν εξαφανίσθηκε ποτέ, όσο και από χώρες με πρόσφατη 

επανεμφάνιση του είδους. Συχνά απαιτείται βελτίωση των εγκαταστάσεων, έλεγχος της ποιότητας 

κατασκευής τους και επέκταση του μέτρου σε περιοχές που δεν εφαρμόζεται αποτελεσματικά. 

Μπορεί να συνδυασθεί ή αντικατασταθεί  με φορητές ηλεκτροφόρες περιφράξεις για τη φύλαξη 

μετακινούμενων κοπαδιών σε ορεινές περιοχές, όταν δεν υπάρχουν μόνιμες εγκαταστάσεις στα 

καλοκαιρινά βοσκοτόπια των νομαδικών κοπαδιών.  

Υπάρχουν πολλοί σχεδιασμοί ηλεκτροφόρων περιφράξεων πλέον που μπορούν να εφαρμοσθούν 

αναλόγως των συνθηκών219. Όταν λύκοι κατορθώσουν και υπερπηδήσουν τις περιφράξεις κατά τη 

διάρκεια της νύκτας, ο αριθμός των κατασπαραχθέντων ζώων μπορεί είναι πολύ μεγάλος220,221 

 

217 Νewsome, T. M., Boitani, L., Chapron, G., Ciucci, P., Dickman, C. R., Dellinger, J. A., Lopez-Bao, J. V., Peterson, R. O., 
Shores, C. R., Wirsing, A. J., and Ripple, W. J. (2016). Food habits of the world's grey wolves. Mammal Review 46, 255-
269. doi: 10.1111/mam.12067. 

218 https://www.rewildingeurope.com/life-vultures/ 

219 Reinhardt, I., Rauer, G., Kluth, G., Kaczensky, P., Knauer, F., and Wotschikowsky, U. (2012). Livestock protection 
methods applicable for Germany-a Country newly recolonized by wolves. Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy 23, 
62-72. 

220 Iliopoulos, Y., Sgardelis, S., Koutis, V., Savvaris, D., 2009. Wolf depredation on livestock in Central Greece. Acta 
Theriologica 54 (1): 11-22. 

221 Petridou M, Iliopoulos Y, Giannakopoulos A, Kourliti E, Stamellou A, Galanaki A (2016). Investigating livestock-wolf 
(Canis lupus L.) conflict in Mt. Oiti National Park. 8th Congress of Hellenic Ecological Society. 20-23 October 2016, 
Thessaloniki, Greece (oral presentation). 

 

Υλοποίηση δράσεων επανεισαγωγής κόκκινου ελαφιού 
στην ανατολική  Ροδόπη της Βουλγαρίας στο πλαίσιο 
υλοποίησης του προγράμματος LIFE vultures218.  

https://www.rewildingeurope.com/life-vultures/
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λόγω εγκλωβισμού τους, γι’αυτό η επισκευή και ενίσχυσή τους καθώς και ο συνδυασμός της με 

την παρουσία σκύλων φύλαξης αυξάνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα και περιορίζει την 

πιθανότητα εισόδου θηρευτών222. Ο περιορισμός της νυκτερινής βόσκησης μπορεί να μειώσει σε 

ένα ποσοστό την παραγωγή των κτηνοτροφικών ζώων (παραγωγή κρέατος και γάλακτος) κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού, λόγω του περιορισμού της συνολικής διάρκειας βόσκησης. 

 

4.2.2.2 Φύλαξη & εποπτεία κοπαδιού  

 

Η φύλαξη των κοπαδιών κατά τη διάρκεια της βοσκής μειώνει σημαντικά τις απώλειες ανά επίθεση 

και επομένως συνολικά τις ετήσιες ποσοστιαίες απώλειες223,224. Ο μηχανισμός με τον οποίο 

λειτουργεί περιλαμβάνει την φυσική απώθηση του λύκου από την ανθρώπινη παρουσία, την 

αποτροπή της διασποράς του κοπαδιού, τον έλεγχο της βόσκησης και τον περιορισμό μετακίνησης 

των ζώων σε επικίνδυνες περιοχές.  Η συγκέντρωση (grouping) των ζώων αποτελεί μετεξέλιξη της 

φυσικής μεθόδου αντιμετώπισης της θήρευσης από τα κοπάδια των άγριων οπληφόρων ζώων με 

το σχηματισμό  ομάδων.  

Απαιτεί μεγάλη επένδυση χρόνου και γι’ 

αυτό υπάρχει και δυσκολία εφαρμογής 

από νεότερους κτηνοτρόφους λόγω 

αλλαγής κοινωνικών προτύπων. 

Παρατηρείται χαλάρωση ή εγκατάλειψη 

του μέτρου μετά από μακρόχρονη 

απουσία του λύκου σε μια περιοχή. Η 

εφαρμογή της μεθόδου είναι 

δυσκολότερη σε ορεινές περιοχές και 

αλπικές περιοχές λόγω απομόνωσης 

των παραγωγών για μεγάλα  χρονικά 

διαστήματα ιδιαίτερα από όσους ασκούν 

την νομαδική κτηνοτροφία.  

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου 

εξαρτάται από τον τύπο βλάστησης, το 

ανάγλυφο και το είδος του 

κτηνοτροφικού κεφαλαίου. Αποτελεί πιο 

αποτελεσματικό μέτρο σε κοπάδια 

προβάτων και λιγότερο σε κοπάδια με γίδες ή μεικτά, όπως και σε δασωμένες περιοχές, γι’ αυτό 

όμως είναι και περισσότερο αναγκαίο στις περιπτώσεις αυτές.  

 

222 Espuno N., Lequette B., Poulle M.-L., Migot P. Lebreton J.-D., 2004. Heterogenous response to preventive sheep 
husbandry during wolf recolonization of the French Alps. Wildlife Society Bulletin, 32(4): 1195-1208. 

223 Iliopoulos Y., Petridou M. (2017). Assessment of wolf and bear conflicts with livestock farming in Prespes national 
Park.  Management body of Prespes National Park. 

224 Miller, J. R. B., Stoner, K. J., Cejtin, M. R., Meyer, T. K., Middleton, A. D. and Schmitz, O. J. (2016), Effectiveness of 
contemporary techniques for reducing livestock depredations by large carnivores. Wildl. Soc. Bull., 40: 806-815. 
doi:10.1002/wsb.720 

225 Iliopoulos Y., Petridou M., 2012. Population assessment of wolf and brown bear populations and preliminary 
assessment of damage prevention methods in Oiti National Park. Management authority of Oiti NP, (in Greek). 

 

Μέση ετήσια ποσοστιαία απώλεια σε αντιστοιχία με τις 3 

κατηγορίες  έντασης φύλαξης του κοπαδιού στον  Ε.Δ 

Οίτης225 
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4.2.2.3 Διαχείριση νεαρών βοοειδών  

 

Οι απώλειες σε βοοειδή είναι συχνές στην Ελλάδα και αφορούν κυρίως μοσχάρια ή νεαρά βοοειδή 

όπως και στις περισσότερες περιοχές κατανομής του λύκου παγκοσμίως226,227. Καθώς ο τρόπος 

βόσκησης είναι διαφορετικός σε σχέση με εκείνες των αιγοπροβάτων, η συνεχής επιτήρηση, με 

λίγες εξαιρέσεις, είναι δύσκολη από τους παραγωγούς με αποτέλεσμα τα κοπάδια των βοοειδών 

να εξαπλώνονται σε πολύ μεγάλες εκτάσεις εφόσον αφεθούν.  Η προστασία του κοπαδιού 

βασίζεται κυρίως στην φυσική δύναμη και μέγεθος των βοοειδών. Τα ενήλικα βοοειδή έχουν την 

τάση να αυτοπροστατεύονται και να προστατεύουν τα νεαρά ζώα του κοπαδιού  εφόσον όμως 

συγκροτούν ομάδες.  

Για τον επιτυχημένο περιορισμό των απωλειών σε κοπάδια με βοοειδή σημαντικό μέτρο αποτελεί η 

διαχείριση των νεαρών ζώων  που μπορεί να περιλαμβάνει α) συγκέντρωση των νεαρών 

μοσχαριών κατά τη διάρκεια της νύκτας σε περιφραγμένο ή ελεγχόμενο χώρο228, β) επιτήρηση και 

συγκέντρωση του κοπαδιού σε θέσεις όπου διανυκτερεύουν μαζί ενήλικα και νεαρά ζώα γ) σωστός 

χρονισμός μετακίνησης των αγελάδων στα καλοκαιρινά βοσκοτόπια που περιλαμβάνει πρότερη 

εξοικείωση τους, πριν την μεταφορά των μοσχαριών στους βοσκότοπους ή πριν την περίοδο 

γεννήσεων229. 

 

4.2.2.4 Σκύλοι φύλαξης κοπαδιών   

 

Αποτελεί πανάρχαια μέθοδο φύλαξης των κοπαδιών η οποία προσομοιώνει στην λειτουργία της 

κοινωνικής οργάνωσης του λύκου. Την «αγέλη» αποτελούν τα ποιμενικά σκυλιά και τα ζώα του 

κοπαδιού και ο βοσκότοπος την επικράτεια. Οι ποιμενικοί σκύλοι όπως και οι λύκοι άλλωστε, 

υπερασπίζονται την επικράτειά τους όταν ξένοι εισβολείς εισέρχονται σ’ αυτήν, είτε είναι λύκοι, 

αρκούδες, είτε άλλα σκυλιά ή και άνθρωποι.  

 

226 Miller, J. R. B., Stoner, K. J., Cejtin, M. R., Meyer, T. K., Middleton, A. D. and Schmitz, O. J. (2016), Effectiveness of 
contemporary techniques for reducing livestock depredations by large carnivores. Wildl. Soc. Bull., 40: 806-815. 
doi:10.1002/wsb.720 

227 Iliopoulos, Y., Sgardelis, S., Koutis, V., Savvaris, D., 2009. Wolf depredation on livestock in Central Greece. Acta 
Theriologica 54 (1): 11-22. 

228 Pimenta, V., Barroso, I., Boitani, L., and Beja, P. (2017). Wolf predation on cattle in Portugal: Assessing the effects of 
husbandry systems. Biological Conservation 207, 17-26. 

229 Stone, S.A., Fascione, N., Miller, C., Pissot, J., Schrader, G., and Timberlake, J. (2008). Livestock and wolves: A guide to 
nonlethal tools and methods to reduce conflict. Defenders of Wildlife: Washington, DC: 
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Ο  επιθυμητός ρόλος των σκύλων φύλαξης είναι, η διατήρηση της συνοχής και της ασφάλειας του 

κοπαδιού και η ενεργητική απώθηση των θηρευτών. Ο ρόλος του κτηνοτρόφου είναι σημαντικός 

στην επιλογή των καταλληλότερων σκύλων φύλαξης και στη διαμόρφωση όλων των σχέσεων και 

ισορροπιών που καθιστούν τα σκυλιά λειτουργικά. Η αποτελεσματικότητα των σκύλων 

επηρεάζεται σημαντικά εκτός από το γενετικό τους υπόβαθρο (φυλή, προέλευση, χαρακτήρας) 

από την εκπαίδευση, την φροντίδα, την διατροφή και την υγειονομική περίθαλψη που τους 

παρέχεται230. Ο συνδυασμός ποιμενικών σκύλων με επιτήρηση από βοσκό αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα τους. Για να είναι αποτελεσματικοί οι σκύλοι φύλαξης απαιτείται  ισχυρό 

«δέσιμο» τους με το κοπάδι- η παρουσία του κτηνοτρόφου 

είναι σημαντική για τη σωστή εφαρμογή των κανόνων 

κοινωνικοποίησης του σκύλου με το κοπάδι (είσοδος στο 

κοπάδι τη σωστή ηλικία, παρακολούθηση συμπεριφοράς). 

Σημαντικός είναι ο ρόλος έμφυτων  χαρακτηριστικών 

όπως η επιθετικότητα και η αποφασιστικότητα προς το 

λύκο το οποίο μπορεί να καθορίσει και το τελικό 

αποτέλεσμα231.  

Με την πάροδο των αιώνων η τεχνητή επιλογή των 

καταλληλότερων και πιο αποτελεσματικών στο ρόλο της 

φύλαξης σκύλων, οδήγησε στην διαμόρφωση  φυλών με 

συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά, ανατομικές και φυσιολογικές προσαρμογές και 

στοιχεία χαρακτήρα. Δυο είναι οι κυριότερες φυλές ποιμενικών σκύλων στην Ελλάδα. Ο  

«Ελληνικός ποιμενικός σκύλος» και ο «Μολοσσός της Ηπείρου» που χαρακτηρίζονται από 

μεγάλο σχετικά σωματικό μέγεθος και ρώμη (προσαρμογή για τις συμπλοκές με «τ’ αγρίμια»), 

αντοχή στις καιρικές συνθήκες και μικρές απαιτήσεις σε τροφή.  Πολλά από τα χαρακτηριστικά 

των δύο φυλών αλλοιώθηκαν με την πάροδο του χρόνου εξαιτίας ακατάλληλων διασταυρώσεων, 

ιδιαίτερα στις περιοχές που οι πληθυσμοί του λύκου και της αρκούδας μειώθηκαν σημαντικά τις 

τελευταίες δεκαετίες, με αποτέλεσμα την απώλεια χρήσιμων χαρακτηριστικών 

συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων χαρακτήρα.  

Η χρήση των ποιμενικών σκύλων περιορίζει σημαντικά μεγάλες απώλειες ανά επίθεση καθώς 

αποτρέπει και αποθαρρύνει συχνές προσεγγίσεις λύκων στο κοπάδι232 και αποτελεί ένα από τα 

περισσότερο αποτελεσματικά μέτρα προστασίας των κτηνοτροφικών ζώων από τα σαρκοφάγα 

θηλαστικά233,234. Με την αύξηση του αριθμού των κατάλληλων σκύλων φύλαξης οι ετήσιες 

 

230 Giannakopoulos A, Iliopoulos Y, Petridou M, Μertzanis Y, Korakis A, Tsokana C,  Riegler S, Kantere M, Chatzopoulos 
D,  Tragos A, Chatzimichail E, Psaralexi M, Tsaknakis Y , Lazarou Y, Psaroudas S and Koutis V. 2017. Livestock guarding 
dogs in Greece, Practical conservation measures to minimize human carnivore conflicts. Livestock Damage Prevention 
newsletter, February 2018. 

231 Jean-Marc Landry, Gerard Millischer, Jean-Luc Borelli, Gus Lyon. 2014. Studying internal and external factors that 

may influence livestock guarding dogs’ efficiency against wolf predation preliminary results and discussion. CDP- 
Carnivore damage prevention newsNews.Vol10, Spring 2014 

232 Andelt, W.F. (2004). Use of livestock guarding animals to reduce predation on livestock. Sheep & Goat Research 
Journal 19, 72-75. 

233 van Eeden, L. M., Crowther, M. S., Dickman, C. R., Macdonald, D. W., Ripple, W. J., Ritchie, E. G., and Newsome, T. M. 
(2018). Managing conflict between large carnivores and livestock. Conservation Biology 32, 26-34. 

234 Urbigkit, C. & Urbigkit, J. (2010). A review: The use of livestock protection dogs in association with large carnivores in 
the Rocky Mountains. Sheep & Goat Research Journal, 25, 1-8. 

 

Μολοσσοί Ηπείρου. Φώτο. Ε. Χατζημιχαήλ 
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ποσοστιαίες απώλειες μειώνονται σταδιακά235. Σε αρκετές περιπτώσεις οι ποιμενικοί σκύλοι 

θανατώνουν λύκους (κυρίως νεαρά ζώα) και ασκούν έλεγχο στο πληθυσμού του λύκου  με φυσικό 

τρόπο περιορίζοντας μακροπρόθεσμα την συχνότητα στον πληθυσμό των περισσότερο τολμηρών ή 

επιθετικών λύκων.  

Το κόστος συντήρησης των σκύλων φύλαξης είναι σχετικά υψηλό όταν αυτά πρόκειται να 

συντηρούνται σε καλή κατάσταση, καθώς πρέπει να ταΐζονται σωστά, να εμβολιάζονται και να 

αποπαρασιτώνονται τακτικά. Παρόλα αυτά, αν και δεν έχει πραγματοποιηθεί οικονομοτεχνική 

σχετική μελέτη στην Ελλάδα, το κόστος συντήρησης τους φαίνεται να αντισταθμίζεται από τα 

κέρδη σε μακροπρόθεσμη βάση καθώς η χρήση τους αποτρέπει μεγάλες απώλειες και κυρίως 

συχνές επαναλαμβανόμενες επιθέσεις. Το κέρδος αυτό δυστυχώς γίνεται αντιληπτό όταν σε 

κάποιες περιπτώσεις η απώλεια των σκύλων φύλαξης είναι μαζική (π.χ. λόγω δηλητηρίασής τους) 

και εν συνεχεία αυξάνονται σημαντικά οι απώλειες.  

Προβλήματα με την χρήση ποιμενικών σκύλων μπορεί να δημιουργηθούν σε περιοχές με 

τουριστική κίνηση (ορειβάτες, ποδηλάτες, περιπατητές) και υπάρχει μερική ασυμβατότητα με 

τουριστική ανάπτυξη και σπορ βουνού. Η κατάλληλη χωροθέτηση των χώρων σταβλισμού και η 

ενημέρωση των επισκεπτών είναι καθοριστικής σημασίας για την διευθέτηση των προβλημάτων 

που μπορεί να προκύψουν. Σε μερικές περιπτώσεις οι σκύλοι φύλαξης προκαλούν οι ίδιοι ζημιές 

στο ίδιο το κοπάδι ή και σε γειτονικά. Συνήθως όμως τα σκυλιά αυτά απομακρύνονται από τους 

παραγωγούς άμεσα. 

Αρκετά είναι τα προβλήματα και οι ελλείψεις στην Ελλάδα που αφορούν την χρήση των 

ποιμενικών σκύλων που πρέπει να διευθετηθούν και να αντιμετωπισθούν ώστε το μέτρο να 

χρησιμοποιηθεί για την προστασία των κοπαδιών στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Η απουσία επίσημης 

αναγνώρισης των φυλών και των προτύπων τους συνεπάγεται  δυσκολία στην εφαρμογή των 

ειδικών προγραμμάτων επιδότησης αγοράς ποιμενικών σκύλων. Είναι αναγκαίος ένας 

μηχανισμός που να πιστοποιεί ποιοτικά χαρακτηριστικά των σκύλων με κατάταξη τους σε κάποια 

από τις κατάλληλες ελληνικές φυλές - οι ξένες φυλές δεν συνιστώνται για χρήση στις ελληνικές 

συνθήκες υπαίθρου. Λόγω των πολλών ακατάλληλων διασταυρώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί 

τις τελευταίες δεκαετίας, δεν υπάρχει σταθερότητα στα χαρακτηριστικά των απογόνων.  

Σημαντικό ζήτημα  αποτελεί και η δυσκολία χειρισμού των σκύλων από αρκετούς παραγωγούς, 

λόγω έλλειψης επαρκούς γνώσης για την φροντίδα και εκπαίδευσή των σκύλων, με αποτέλεσμα 

σε μεγάλο ποσοστό των εκμεταλλεύσεων να μην παρέχεται σωστή υγειονομική φροντίδα 

(εμβολιασμοί, κτηνιατρικές επεμβάσεις) και με συνέπεια υψηλή θνησιμότητα και απώλεια άξιων 

γεννητόρων236. Πολύ υψηλή επίσης θνησιμότητα ποιμενικών σκύλων καταγράφεται λόγω της 

παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων237,  με αποτέλεσμα την ξαφνική απώλεια 

προστασίας από επιθέσεις λύκου.  

 

 

235 Iliopoulos Y., Petridou M., 2012. Population assessment of wolf and brown bear populations and preliminary 
assessment of damage prevention methods in Oiti National Park. Management authority of Oiti NP, (in Greek). 

236 Giannakopoulos A, Iliopoulos Y, Petridou M, Μertzanis Y, Korakis A, Tsokana C,  Riegler S, Kantere M, Chatzopoulos 
D,  Tragos A, Chatzimichail E, Psaralexi M, Tsaknakis Y , Lazarou Y, Psaroudas S and Koutis V. 2017. Livestock guarding 
dogs in Greece, Practical conservation measures to minimize human carnivore conflicts. Livestock Damage Prevention 
newsletter, February 2018. 

237 Iliopoulos Y., Petridou M. (2017). Assessment of wolf and bear conflicts with livestock farming in Prespes national 
Park.  Management body of Prespes National Park. 
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4.2.2.5 Απομάκρυνση ζωικών υπολειμμάτων  

Η απομάκρυνση των νεκρών ζώων από τις περιοχές βόσκησης δεν αποτελεί ακριβώς μέθοδο 

αντιμετώπισης των επιθέσεων, αλλά ανήκει στις απαραίτητες προφυλάξεις που θα πρέπει να 

ακολουθούνται για να μην προσελκύονται κατ’εξακολούθηση λύκοι ή άλλα σαρκοφάγα ζώα, 

καθώς έχει βρεθεί ότι η παρουσία τους αυξάνει την πιθανότητα απωλειών στα κοπάδια238. Στην 

Ελλάδα έχει διαπιστωθεί με τη χρήση δορυφορικής τηλεμετρίας, ότι οι λύκοι πλησιάζουν συχνά σε 

στάνες για να τραφούν από νεκρά ζώα που δίνονται ως τροφή στα ποιμενικά σκυλιά239. 

 

4.2.2.6 Απωθητές προσέγγισης  

 

Οι απωθητές προσέγγισης βασίζονται στη «νεοφοβία» που επιδεικνύουν οι λύκοι σε καθετί 

καινούργιο που συναντούν κατά τις αναζητήσεις τους. Οι διατάξεις αυτές είτε ενεργοποιούνται  

αυτόματα με την παρουσία των λύκων π.χ. με τη χρήση ανιχνευτή κίνησης ως αντίδραση στη 

προσέγγιση τους κοντά σε σημεία συγκέντρωσης κτηνοτροφικών ζώων ή παράγουν 

οπτικοακουστικά ερεθίσματα σε ακανόνιστα διαστήματα που  τους τρομάζουν.  

Τα ακουστικά και οπτικά απωθητικά είναι συνηθέστερα ειδικές συσκευές χαμηλού κόστους που 

εκπέμπουν φως και δυνατούς ήχους. Οι πιο σύγχρονες διατάξεις αφορούν συνήθως σειρήνες και 

δυνατά φώτα που ενεργοποιούνται με αισθητήρες κίνησης ή με χρονοδιακόπτες αλλά και πιο 

απλές συσκευές όπως ισχυρά κλάξον ή ακόμα και άσφαιρα φυσίγγια μου μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την παραγωγοί κρότου και θορύβου σε μεγάλες αποστάσεις 

προειδοποιώντας του λύκους για την παρουσία ανθρώπων. Έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως σε 

προσωρινές καλοκαιρινές στάνες και θέσεις συγκέντρωσης των ζώων τη νύκτα. Στους απωθητές 

περιλαμβάνονται και συμπεριφορικοί φράκτες όπως το fladry που προκαλούν οπτικοακουστικά 

ερεθίσματα και αποτρέπουν την είσοδο των λύκων σε μια συγκεκριμένη περιοχή.  

Οι απωθητές έχουν το πλεονέκτημα ότι αποτελούν σχετικά οικονομική επένδυση, είναι φορητοί και 

τοποθετούνται εύκολα στις περιοχές βόσκησης. Χρησιμοποιούνται ήδη σε αρκετές χώρες 

συνδυαστικά με άλλες περισσότερο παραδοσιακές μεθόδους όπως η φύλαξη, οι περιφράξεις και τα 

ποιμενικά σκυλιά. Τα αποτελέσματα από την χρήση τους είναι  θετικά και έχει διαπιστωθεί 

σημαντική αποτελεσματικότητα για τη μείωση των απωλειών από λύκο μέσω της τροποποίησης 

της συμπεριφοράς τους 240, 241,242. Το μειονέκτημά τους είναι ότι μέσω της διαδικασίας της μάθησης 

οι λύκοι αρχίζουν και συνηθίζουν σταδιακά τους απωθητές,  οπότε θεωρούνται αποτελεσματικοί 

για περιορισμένο χρονικό διάστημα, γι’ αυτό και χρησιμοποιούνται  κυρίως στις περισσότερο 

επικίνδυνες περιόδους (π.χ. περίοδο γεννήσεων). Η αποτελεσματικότητά τους μπορεί να αυξηθεί 

 

238 Stone, S.A., Fascione, N., Miller, C., Pissot, J., Schrader, G., and Timberlake, J. (2008). Livestock and wolves: A guide to 
nonlethal tools and methods to reduce conflict. Defenders of Wildlife: Washington, DC: 

239 Iliopoulos,Y., 2010. Wolf biology and ecology in Central Greece. - Habitat selection, movements and effects on 
livestock. PhD Thesis.  University of Thessaloniki, School of Biology, Department of Zoology 

240 Eklund A, Lοpez-Bao JV, Tourani M, Chapron G, Frank J. (2017). Limited evidence on the effectiveness of 
interventions to reduce livestock predation by large carnivores. Scientific Reports, DOI:10.1038/s41598-017-02323-w. 

241  Shivik JA . 2004. Non-lethal alternatives for predation management. Sheep and Goat Research Journal  . 19: 64-71. 

242 Iliopoulos Y., Astaras C., Lazarou Y., Petridou M., Kazatzidis S., Walter M. 2019. Tools for coexistence. Fladry corals 
repel efficiently wild wolves (Canis lupus) from experimental baiting stations. “Wildlife research” Csiro Publishishing. 
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με δημιουργία ποικιλίας και τυχαιοποίηση της εκπομπής των ηχητικών και οπτικών ερεθισμάτων 

στο χρόνο η οποία μειώνει ή καθυστερεί  το φαινόμενο της εξοικείωσης . 

Εκτός των προαναφερόμενων μεθόδων που αποτελούν τις περισσότερο αποτελεσματικές και 

δοκιμασμένες τεχνικές υπάρχουν και άλλες συμπληρωματικές μέθοδοι που μπορούν να 

δοκιμασθούν στις ελληνικές συνθήκες και οι οποίες είτε βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο, 

είτε έχουν περιορισμένη χρονικά αποτελεσματικότητα ή θεωρούνται λιγότερο πρακτικές κατά την 

εφαρμογή τεχνικές ή απλώς δεν έχουν εξελιχθεί ακόμα επαρκώς για την κάλυψη των αναγκών σε 

μεγαλύτερες εκτάσεις. Τέτοιες τεχνικές είναι τα προστατευτικά κολάρα για κτηνοτροφικά ζώα, οι 

χημικοί απωθητές γεύσης, οι βιολογικοί απωθητές που βασίζονται στην απώθηση του λύκου 

βασιζόμενοι στην τάση των αγελών να χρησιμοποιούν αποκλειστικές επικράτειες, η χρήση 

δευτερογενών απωθητών όπως λαστιχένια βλήματα που διακόπτουν μια επίθεση, η αντισύλληψη 

των θηρευτών με χημικές μεθόδους και η αποφυγή επικίνδυνων περιοχών με μεγάλη πυκνότητα 

θηρευτών243.  

 

4.2.3 Περιορισμός της θήρευσης κυνηγετικών σκύλων  

 

Το ζήτημα της θήρευσης κυνηγετικών σκύλων όπως αναλύθηκε στην αντίστοιχη παράγραφο είναι 

αρκετό σύνθετο καθώς εμπλέκονται αρκετοί παράγοντες όπως οι αριθμοί των κυνηγετικών 

σκύλων σε μια περιοχή, η συνολική διαθεσιμότητα τροφής για τους λύκους, η γειτνίαση με 

περιοχές αναπαραγωγής λύκων, οι συνθήκες άσκησης της θήρας και οι τοπικές προσαρμογές των 

αγελών, ενώ σημαντική είναι η εξέταση και αξιολόγηση κάθε περιστατικού από εξειδικευμένο 

κτηνίατρο για τον καθορισμό του ζημιογόνου αίτιου και την επιβεβαίωση ή μη της θήρευσης 

από λύκους σε συνδυασμό με την  εφαρμογή γενετικών αναλύσεων DNA244. 

Συγκριτικά με την προστασία των κτηνοτροφικού κεφαλαίου η προστασία των κυνηγετικών 

σκύλων από επιθέσεις λύκων είναι ενδεχομένως απλούστερη καθώς: α) η θήρα ως δραστηριότητα 

αναψυχής μπορεί να ασκηθεί σε άλλες εναλλακτικές γειτονικές περιοχές και δεν συνδέεται με 

συγκεκριμένα βοσκοτόπια, όπως στην εκτροφή των κτηνοτροφικών ζώων όπου ο εκάστοτε 

παραγωγός έχει δικαιώματα βόσκησης, β) αφορά την προστασία λίγων μόνο ζώων, υψηλής 

βέβαια οικονομικής και συναισθηματικής αξίας, που καθιστά όμως απλούστερη την διαχείριση τους 

σε σχέση με την εκτροφή εκατοντάδων ζώων. 

Δυο είναι οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται μέχρι στιγμής για τη αντιμετώπιση (πρόληψη) του 

ζητήματος: α) Η αποφυγή επικίνδυνων περιοχών και β) η χρήση ενεργητικών μέτρων απώθησης. 

Για την εφαρμογή τους προηγείται η δημιουργία χαρτών επικινδυνότητας όπου εντοπίζονται 

αρχικά οι πιο πιθανές  περιοχές θήρευσης245. Η δημιουργία χαρτών επικινδυνότητας εφαρμόζεται 

ως τεχνική που βοηθά στην  εστίαση των μέτρων πρόληψης σε αρκετές χώρες του κόσμου και 

εφαρμόζεται ήδη για την αποφυγή της θήρευσης κυνηγετικών σκύλων από λύκους στη πολιτεία 

 

243 Shivik JA . 2004. Non-lethal alternatives for predation management. Sheep and Goat Research Journal. 19: 64-71. 

244 Mariacher, A., Fanelli, R., Garofalo, L., Perfetti, G., Lorenzini, R., & Fico, R. (2019). Who is the killer? Barking up the 
wrong tree, Mammalia, 83(5), 483-486. doi: https://doi.org/10.1515/mammalia-2018-0104 

245   Miller J., 2015. Mapping attack hotspots to mitigate human-carnivore conflict: approaches and applications of 
spatial predation risk modeling. August 2015.Biodiversity and Conservation 24(12) 
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του Wisconsin των ΗΠΑ όπου υπάρχουν αρκετά κρούσματα246.Οι χάρτες επικαιροποιούνται σε 

τακτική  βάση και αναρτώνται στο διαδίκτυο, π.χ. σε κυνηγετικούς ιστότοπους ή ιστότοπους 

αρμόδιων φορέων με στόχο την άμεση 

ενημέρωση των κυνηγών. 

Οι χάρτες βασίζονται σε χωρική στατιστική 

ανάλυση των περιστατικών που 

καταγράφονται, με τη χρήση όλων των 

σχετικών παραμέτρων και μπορούν να 

προβάλουν χωρικά, να ερμηνεύσουν και να 

προβλέψουν την ένταση της θήρευσης.  

Συνδυάζεται με την έκδοση και διανομή στις 

hot-spot περιοχές ειδικών εντύπων προς τους 

κυνηγούς με οδηγίες για την αντιμετώπιση και 

πρόβλεψη των επιθέσεων.  

Επιπλέον,  χάρτες επικινδυνότητας έχουν 

επίσης χρησιμοποιηθεί για την ασφάλιση και 

αποζημίωση των κυνηγετικών σκύλων 

καθορίζοντας το ύψος της αναλόγως της 

περιοχής του συμβάντος (Wisconsin ΗΠΑ). 

Η δεύτερη προσέγγιση αφορά την ενεργητική 

προστασία των κυνηγετικών σκύλων με την 

χρήση ειδικών γιλέκων. Τα ειδικά αυτά γιλέκα 

διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: α) τους 

παθητικούς απωθητές που κατασκευάζονται 

από αδιάτρητο υλικό και εμποδίζουν ή 

περιορίζουν τις συνέπειες ενός δαγκώματος 

από λύκο ή κτυπήματος από αγριόχοιρο και β) 

τους δευτερογενείς απωθητές όπου το 

δάγκωμα από λύκο δημιουργεί επώδυνη (αλλά 

ακίνδυνη) ηλεκτρική εκκένωση στο στόμα του 

ζώου και καθιστά έτσι δύσκολη τη θανάτωση 

του σκύλου. Τα γιλέκα ηλεκτρικής εκκένωσης 

βρίσκονται υπό δοκιμή κυρίως στη 

Σουηδία247και Γερμανία248 με θετικά μέχρι 

στιγμής αποτελέσματα με σημαντικότερο 

μειονέκτημά τους την υψηλή ακόμα τιμή. Η 

Σουηδική κυβέρνηση επιδοτεί την αγορά 

προστατευτικών γιλέκων με το ποσό των 200-400 ευρώ σε περιοχές με συχνές επιθέσεις λύκων. 

 

246 Olson, E. R., A. Treves, A. P. Wydeven, and S. J. Ventura. 2014. Landscape predictors of wolf attacks on bear-hunting 
dogs in Wisconsin, USA. Wildlife Research 41:584-597. 

247 Karlsson, J. (2014). Wolf-proof vest for hunting dogs. Viltskadecenter, SLU, Technical Report (Riddarhyttan, Sweden.) 

248 Fedderwitz, F. (2010) Protecting dogs against attacks by wolves (Canis lupus), with comparison to African wild dogs 
(Lycaon pictus) and dholes (Cuon alpinus). Master Thesis. (Link?pings universitet: Link?ping, Sweden.) 

 

Χάρτης κινδύνου θήρευσης κυνηγετικών σκύλων 

από λύκους στο  Wisconsin των ΗΠΑ (Olson et al., 

2014) 

 

Πειραματικό γιλέκο ηλεκτρικής εκκένωσης για την 
προστασία των σκύλων από επιθέσεις σκύλων σε χρήση 
στη Σουηδία. Προστατευτικά γιλέκα σαν κι αυτά που 
χρησιμοποιούνται για την προστασία των κυνηγετικών 
σκύλων από τραυματισμούς κατά τη διάρκεια του κυνήγιού 
αγριόχοιρων χρησιμοποιούνται επίσης για την προστασία 
από επιθέσεις λύκων. 
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4.2.4 Αντιμετώπιση περιστατικών με εξοικειωμένους λύκους 

 

Σε πολλές χώρες της κατανομής του είδους στην Ευρώπη το ζήτημα των «εξοικειωμένων» λύκων 

αναφέρεται συχνά ως ένα από τα ζητήματα που σηματοδοτούν την επάνοδο των λύκων σε αρκετές 

περιοχές της πρότερης κατανομής τους. Καθώς πολλές από τις σχετικές πληροφορίες διακινούνται 

μέσω διαδικτύου είναι σημαντικό να διερευνηθεί σε πιο βαθμό τα μέσα διάχυσης της πληροφορίας 

(διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) διαμορφώνουν το περιβάλλον της συζήτησης γύρω από 

το θέμα, καθώς αυτός φαίνεται σημαντικός. Αποτελεί μια ακόμα σημαντική αιτία αντιπαραθέσεων 

που σχετίζονται με κοινωνικού τύπου συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών ομάδων (αγροτικοί-

αστικοί πληθυσμοί, κυνηγοί-φιλοζωικές οργανώσεις, εμπειρική γνώση-ακαδημαϊκή γνώση) και όχι 

μόνο με την πραγματική σύγκρουση249. Ο υπέρμετρα προβαλλόμενος φόβος χρησιμοποιείται συχνά 

ως μέσο για την επίτευξη αρνητικού κλίματος προς τα μεγάλα σαρκοφάγα στην κοινή γνώμη, με 

στόχο την μείωση της νομικής προστασίας τους250. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα αποτελεί το 

γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακόμα αρκετά δεδομένα ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα και 

επαρκής ερμηνεία251 και γι’ αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται και η εμπειρική γνώση των 

κατοίκων της υπαίθρου στην διαμόρφωση ενός σώματος γνώσης που να αξιολογεί το ζήτημα. Αν 

και σε κάθε περίπτωση η θήρευση κυνηγετικών σκύλων από λύκους απαιτεί αντιμετώπιση, θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η συνύπαρξη του ανθρώπου με το λύκο δεν εξαρτάται μόνο από την 

συμπεριφορά των ίδιων των λύκων αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο αυτές εκλαμβάνονται και 

ερμηνεύονται από τους ανθρώπους. 

Όπως αναφέρθηκε διεξοδικά στο κεφάλαιο 3.3 οι επιθέσεις λύκων σε άνθρωπο αποτελούν μια 

ελάχιστη αλλά υπαρκτή πιθανότητα καθώς υπάρχουν καταγεγραμμένα και επιβεβαιωμένα 

περιστατικά και παρόλο που στις ανεπτυγμένες χώρες αυτή είναι πολύ μικρή, ιδιαίτερα αν 

συγκριθεί με άλλους περισσότερο κοινούς κινδύνους στην ύπαιθρο (π.χ. περιστατικά επιθέσεων 

από σκύλους), θα πρέπει σε περιοχές όπου υπάρχει περίπτωση ανάπτυξης τέτοιων συμπεριφορών 

να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες. Τα περιστατικά θα πρέπει να καταχωρούνται συστηματικά 

με βάση ένα πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο το οποίο να καταγράφει όλες τις σχετικές 

παραμέτρους που χρειάζονται για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας της κάθε πληροφορίας και των 

συνθηκών που σχετίζονται με το περιστατικό. Αν και τα περιστατικά μπορεί να είναι πολύ σπάνια 

θα πρέπει να δημιουργηθεί σχέδιο δράσης-αντιμετώπισης εξοικειωμένων ή επιθετικών λύκων252.Τα 

σχέδιο αυτό μπορεί να συνδυάζεται και να συντονίζεται με το αντίστοιχο που βρίσκεται ήδη σε 

εφαρμογή και αφορά την διαχείριση περιπτώσεων «προβληματικών» αρκούδων στην Ελλάδα, με 

σύσταση σχετικής επιτροπής αντιμετώπισης κρίσεων και ομάδων άμεσης επέμβασης βάσει 

σχετικής ΚΥΑ. Αρχικά οι περιπτώσεις κατηγοριοποιούνται αναλόγως με την αιτιολογία τους και την 

εκάστοτε συμπεριφορά του ζώου/ζώων και εν συνέχεια επιλέγονται οι αντίστοιχες δράσεις με 

βάση ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Προφανώς και οι λύκοι που ζουν απλώς σε ανθρωπογενή 

 

249 Redpath SM, Young J, Evely A, Adams WM, Sutherland WJ, Whitehouse A, Amar A, Lambert RA, Linnell JDC, Watt A, 
Gutierrez RJ (2013) Understanding and managing conservation conflicts. Trends Ecol Evol 28:100-109 

250 Linnell JDC, Alleau Julien., 2016. Predators That Kill Humans: Myth, Reality, Context and the Politics of Wolf Attacks 
on People. 2016. DOI 10.1007/978-3-319-22246-2_17. 

251 Linnell, J., Andersen, R., Andersone, Z., Balciauskas, L., Blanco, J. C., Boitani, L., Brainerd, S., Breitenmoser, U., Kojola, 
I., and Liberg, O. (2002). The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans. Oppdragsmelding Norwegian Institute 
of Nature Research, Technical Report (Trondheim, Norway.) 

252 Linnell JDC, Alleau Julien., 2016. Predators That Kill Humans: Myth, Reality, Context and the Politics of Wolf Attacks 
on People. 2016. DOI 10.1007/978-3-319-22246-2_17. 
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περιβάλλοντα (όπως εδώ και αιώνες) δεν αποτελούν απαραίτητα «προβληματικά» ζώα ή δεν 

συνιστούν αυτόματα κίνδυνο για τον άνθρωπο. Η εξερευνητική διάθεση, νεαρών κυρίων λύκων 

και η περιέργεια απέναντι στους ανθρώπους, αποτελούν στοιχεία της φυσικής συμπεριφοράς τους 

και όχι απαραίτητα μια αφύσικη συμπεριφορά σε όλες τις περιπτώσεις.Για τη αποτροπή και 

διόρθωση της συμπεριφοράς (κοντινές και συχνές προσεγγίσεις) χρησιμοποιούνται τεχνικές 

απώθησης που βασίζονται στη μάθηση και προκαλούν πόνο και φόβο (π.χ. χρήση πλαστικών 

σφαιρών, χρήση σφαιριδίων με pepper spray κατά την προσέγγιση ανθρώπων ή εγκαταστάσεων) 

σε συνδυασμό με τεχνικές επίδειξης κυριαρχίας, ώστε να ενισχύεται η αρνητική εμπειρία των 

λύκων στην ανθρώπινη παρουσία που να αυξάνει στο μέγιστο βαθμό την μετάδοση της 

πληροφορίας αποφυγής εντός του πληθυσμού. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν είναι εύκολες στην 

πράξη, απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό, σταθερή χρηματοδότηση και τα 

αποτελέσματά τους δεν μπορούν εύκολα  ή πάντα να αξιολογηθούν. Σε περίπτωση επιβεβαιωμένα 

επιθετικών προς τους ανθρώπους ατόμων λύκου όταν άλλες μέθοδοι δεν έχουν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα, η  επιλεκτική θανάτωση αποτελεί μια από τις επιλογές αντιμετώπισης, με στόχο 

την σταδιακή αφαίρεση από τον πληθυσμό ατόμων λύκου που εμφανίζουν γενετική προδιάθεση 

για αυξημένη προς τον άνθρωπο επιθετικότητα253. Παρόλα αυτά, αν και συχνά προτείνεται, δεν 

υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση για την μείωση της εξοικείωσης με τον άνθρωπο με το κυνήγι 

του είδους και σε ανεξάρτητη σχέση με τα πληθυσμιακά επίπεδα του254. Περιστατικά επιθέσεων 

έχουν καταγραφεί τόσο σε προστατευόμενους πληθυσμούς όσο και σε χώρες ή περιοχές όπου ο 

λύκος αποτελεί παραδοσιακά θηρεύσιμο είδος π.χ. Αλάσκα, Καναδάς, Λευκορωσία, Τουρκία.  

Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να αποφεύγεται η εξοικείωση των λύκων με τη χρήση 

ανθρωπογενών πηγών τροφής όπως ανοικτοί σκουπιδότοποι ή ανοικτοί χώροι απόθεσης 

πτωμάτων, με την κατάλληλη διαχείριση τους και να αποθαρρύνεται έμμεσα με αυτόν τον τρόπο η 

φωλεοποίηση των λύκων κοντά σε ανθρώπινους οικισμούς, ώστε οι λύκοι να μη συνδέουν άμεσα  

την ανθρώπινη παρουσία με την τροφή255 ή να μην συνηθίζουν την ανθρώπινη παρουσία 

σταδιακά256. Επιπλέον είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει ενημέρωση σε κοινωνικές ομάδες 

που δραστηριοποιούνται στο ύπαιθρο (π.χ. ορειβάτες, φυσιολάτρες) αλλά και στους κατοίκους 

περιαστικών περιοχών όπου πρόσφατα έχουν επανεμφανισθεί λύκοι και ταυτόχρονα υπάρχει 

υψηλή συχνότητα ανθρώπινων δραστηριοτήτων (π.χ. Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας) ώστε να 

αποφεύγονται περιστατικά ακούσιας ή εκούσιας τροφοληψίας των ζώων κοντά σε ανθρώπινους 

οικισμούς και εγκαταστάσεις καθώς αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες 

εξοικείωσης τους με την ανθρώπινη παρουσία 257.Η εξάλειψη της λύσσας θεωρείται ως αυτονόητο 

μέτρο καθώς και η διατήρηση υγιών και άφθονων πυκνοτήτων από άγρια οπληφόρα. 

 

 

253 Linnell JDC, Alleau Julien., 2016. Predators That Kill Humans: Myth, Reality, Context and the Politics of Wolf Attacks 
on People. 2016. DOI 10.1007/978-3-319-22246-2_17. 

254 Huber J., von Arx M., B?rki R., Manz R. & Breitenmoser U. 2016. Wolves living in proximity to humans. Summary of a 
first enquiry on wolf behaviour near humans in Europe. KORA Bericht Nr. 76. KORA, Muri bei Bern, Switzerland. 19 pp. 

255 McNay, M. E. 2007. A Review of Evidence and Findings Related to the Death of Kenton Carnegie on 8 November 2005 
Near Points North, Saskatchewan. Alaska Department of Fish and Game, Fairbanks, Alaska. 

256 Heilhecker, E., Thiel, R. P., and Hall, W. (2007). Wolf, Canis lupus, behavior in areas of frequent human activity. The 
Canadian Field-Naturalist 121, 256-260. 

257 Smith D. W., and D. E. Stahler. 2003. Management of habituated Wolves in Yellowstone National Park. Yellowstone 
National Park report. 17 pages 
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4.3 Βελτιώσεις του συστήματος ασφάλισης 
 

 Το σύστημα ασφάλισης του ΕΛΓΑ σε απώλειες από επιθέσεις λύκου βασίζεται κυρίως στην 

καταβολή αποζημιώσεων μετά από διαπίστωση και τεκμηρίωση των ζημιών στο κτηνοτροφικό 

κεφάλαιο. Όπως όλα τα συστήματα ασφάλισης –αποζημίωσης αυτού του τύπου (ex-post 

compensation system) δεν καλείται να διορθώσει ένα πρόβλημα στην αιτία του αλλά να δράσει 

υποστηρικτικά258,259 Σημαντικό πλεονέκτημα του συστήματος αποζημίωσης του ΕΛΓΑ αποτελεί το 

γεγονός ότι είναι ενιαίο και καλύπτεται από έναν κοινό κανονισμό για όλη την χώρα γεγονός που 

μπορεί να διευκολύνει σημαντικά την διαδικασία βελτιώσεων.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά σημεία βελτίωσης του κανονισμού και του τρόπου 

λειτουργίας του συστήματος ασφάλισης σε σχέση με τις απώλειες από λύκο και άλλα άγρια 

σαρκοφάγα θηλαστικά. Οι προτάσεις ομαδοποιούνται αναλόγως του ζητήματος που καλούνται να 

επιλύσουν. 

Αδυναμία ανεύρεσης όλων των κατασπαραχθέντων ζώων - χαμηλό ποσοστό κάλυψης 

πραγματικών επιθέσεων και απωλειών260: Η αύξηση του ποσοστού κάλυψης στο 100% της τιμής 

του κατασπαραχθέντος ζώου και η μείωση του «πλαφόν» χρηματικής αξίας του πληγέντος ζωικού 

κεφαλαίου για τα οποία κινητοποιείται η διαδικασία αποζημίωσης,  προτείνεται ως η ελάχιστη 

απαιτούμενη διορθωτική κίνηση, καθώς σε  ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές δεν γίνεται δυνατόν 

να βρεθούν όλα τα κατασπαραγμένα ζώα, ενώ τα αποδεικτικά στοιχεία αλλοιώνονται μέχρι την 

στιγμή της εκτίμησης της ζημιάς.  

Εκπρόθεσμες αναγγελίες ζημιάς λόγω δυσκολίας παραγωγών σε ορεινές ή απομακρυσμένες  

περιοχές στο να ανταποκριθούν στις απαιτούμενες διαδικασίες: Η απλούστευση της διαδικασίας 

αναγγελίας και η ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών για έγκαιρη ειδοποίηση, καταβολή 

ασφαλίστρων και πιστοποίηση κατασπάραξης στο διάστημα που προηγείται των αυτοψιών 

(φωτογράφηση, λήψη συντεταγμένων, αποστολή στοιχείων) μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον 

αριθμό αναγγελιών και επίσης αποτελεί ιδιαίτερα χρήσιμη διαδικασία κατά τη διάρκεια της 

αυτοψίας σε περίπτωση αλλοίωσης των αποδεικτικών στοιχείων.   

Αβεβαιότητα ζημιογόνου αίτιου: Προτείνεται η ενίσχυση των πρωτοκόλλων αξιολόγησης 

ζημιογόνου αιτίου ως βασικό εργαλείο για την αύξηση της εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας του 

συστήματος ασφάλισης με τη εισαγωγή σύγχρονων τεχνικών όταν απαιτείται (π.χ. γενετική 

ανάλυση)261και την εκπαίδευση των εποχιακών υπαλλήλων με τη συμμετοχή διεπιστημονικής 

ομάδας (κτηνίατροι, βιολόγοι άγριας ζωής κ.α).   

 

258 Nyhus, P. J., Osofsky, S. A., Ferraro, P., Madden, F., and Fischer, H. (2005). Bearing the costs of human-wildlife 
conflict: the challenges of compensation schemes. In 'People and Wildlife, Conflict or Coexistence?'. (Eds R. Woodroffe, 
S. Thirgood and A. Rabinowitz.) pp. 107-121. Cambridge University Press: Cambridge, UK.) 

259 Naughton-Treves L, Grossberg R, Treves A (2003) Paying for tolerance: rural citizen's attitudes toward wolf 
depredation and compensation. Conserv Biol 17:1500-1511 

260 Boitani, Luigi & Ciucci, Paolo & Raganella Pelliccioni, Elisabetta. (2011). Ex-post compensation payments for wolf 
predation on livestock in Italy: A tool for conservation? Wildlife Research. 37. 722-730. 10.1071/WR10029. 

261 J. V. Lοpez-Bao, Jens Frank, Linn Svensson, Mikael Αkesson, Αsa Langefors, Building public trust in compensation 
programs through accuracy assessments of damage verification protocols, Biological Conservation, Volume 213, Part 
A,2017, Pages 36-41, https://doi.org/10.1016/j.biocon.2017.06.033 
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Άγνοια παραγωγών για το σύστημα ασφάλισης και τον ισχύοντα κανονισμό: Προτείνεται η 

συνεχής ενημέρωση των παραγωγών για τους κανονισμούς και τις διαδικασίες ασφάλισης του 

ΕΛ.Γ.Α. με την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου καθώς και η συνεργασία του με περιβαλλοντικές 

οργανώσεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, 

συνεταιρισμούς και συλλόγους ή οργανώσεις παραγωγών για τη διοργάνωση ενημερωτικών 

εκδηλώσεων σε αγροτικές περιοχές όπου οι παραγωγοί θα μπορούν να ενημερώνονται αλλά και 

να συμμετέχουν στη διαμόρφωση βελτιώσεων του συστήματος. 

Ενδογενή ζητήματα εφαρμογής και μεγάλες διαφοροποιήσεις στο ρίσκο απώλειας 

κτηνοτροφικού κεφαλαίου μεταξύ περιοχών και είδους κτηνοτροφικού κεφαλαίου: Προτείνεται 

η διασύνδεση του ποσοστού κάλυψης των ζημιών στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο, της πολιτικής 

πρόληψης και ενεργητικής προστασίας, με βάση τον εκτιμώμενο κίνδυνο θήρευσης (predation risk 

assessment) και την δημιουργία χαρτών επικινδυνότητας ανά περιοχή. Το πλεονέκτημα της 

δημιουργίας χαρτών επικινδυνότητας είναι ότι εκτός ότι ερμηνεύουν και απεικονίζουν τον 

περιβαλλοντικό κίνδυνο (θήρευση) μπορούν επίσης να προβλέψουν τις απώλειες σε περιοχές που 

δεν έχουν αυτές εμφανισθεί ακόμα κατά τη διάρκεια του διαστήματος παρακολούθησης. 

Σημαντικές  εφαρμογές  προκύπτουν, για την βελτίωση του συστήματος ασφάλισης, φύλαξης και 

διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, με στόχο την καλύτερη κατανομή των διαθέσιμων 

πόρων και προσπαθειών για την άμβλυνση της σύγκρουσης262. 

Διασύνδεση συστήματος ασφάλισης με ενεργητικά μέτρα προστασίας263: Η Διασύνδεση της 

ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων από τους παραγωγούς και η 

δημιουργία πρωτοκόλλου ελέγχου εφαρμογής προληπτικών μέτρων προσαρμοσμένου ανά 

περιοχή, τύπο παραγωγού και ασφαλιστικού κινδύνου, αποτελεί κρίσιμο βήμα για την μετεξέλιξη 

εντός συστήματος ασφάλισης264 από ταμείο καταβολής αποζημιώσεων σε ενεργητικό φορέα 

προαγωγής της πρόληψης, πολιτική που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή επιτροπή265. Με βάση 

την διαδικασία αυτή θα αξιολογείται και ελέγχεται με ποιο τρόπο και με ποια ένταση κάθε 

παραγωγός εφαρμόζει συστήματα πρόληψης των απωλειών από προστατευόμενα είδη της άγριας 

πανίδας με εφαρμογή ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με την επιδότηση προληπτικών μέτρων από τον 

οργανισμό.  

Η επιδότηση προληπτικών μέτρων αποτελεί επένδυση στην πρόληψη και μπορεί να 

περιλαμβάνει: 

1. Αγορά  και συντήρηση κατάλληλων Ποιμενικών Σκύλων από τους κτηνοτρόφους για τη φύλαξη 

των κοπαδιών και την αντιμετώπιση των ζημιών καθώς και των διαδικασιών ελέγχου εκτροφής 

και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του μέτρου ανά παραγωγό.  

2. Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρων περιφράξεων ειδικά σε περιπτώσεις πολλαπλών 

απωλειών. Το συγκεκριμένο μέτρο έχει δοκιμαστεί για την αποτελεσματικότητά του στο πλαίσιο 

αρκετών έργων LIFE. 3) Επισκευή και βελτίωση ήδη εγκατεστημένων από τους παραγωγούς 

 

262 Miller J., 2015. Mapping attack hotspots to mitigate human-carnivore conflict: approaches and applications of spatial 
predation risk modeling. August 2015.Biodiversity and Conservation 24(12) 

263 Gusset, M., Swarner, M. J., Mponwane, L., Keletile, K., and McNutt, J. W.(2009). Human-wildlife conflict in northern 
Botswana: livestock predation by endangered African wild dog Lycaon pictus and other carnivores. Oryx 43, 67-72. 

264 Ravenelle J, Nyhus PJ. 2017. Global patterns and trends in human-wildlife conflict compensation. Conservation 
Biology. 2017 Dec; 31(6):1247-1256. doi: 10.1111/cobi.12948. Epub 2017 Oct 23. 

265 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:030:0016:0099:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:030:0016:0099:EN:PDF


 

 
Ηλιόπουλος Γ. 2018.Η κατάσταση διατήρησης του λύκου στην Ελλάδα, ζητήματα  σύγκρουσης  και  μέθοδοι αντιμετώπισης. 

    

65 

συμβατικών φρακτών στην κατηγορία carnivore-proof (ανθεκτικές σε επιθέσεις σαρκοφάγων) 

για την ενίσχυση προστασίας των κτηνοτροφικών ζώων στις περιοχές σταβλισμού τους. Οι 

απώλειες εντός σταβλικών εγκαταστάσεων είναι λιγότερο συχνές αλλά έχουν ως αποτέλεσμα 

σημαντικές απώλειες ανά επίθεση (surplus killing) ιδιαίτερά σε επιθέσεις λύκου. Το μέτρο 

εφαρμόσθηκε ήδη από την Νορβηγική κυβέρνηση με πολύ θετικά αποτελέσματα.4) Έρευνα για 

την αποτελεσματικότητα και τον τρόπο εφαρμογής νέων τεχνικών πρόληψης των επιθέσεων 

από λύκο όπως φορητούς φράκτες fladry, ηλεκτρικό fladry καθώς και άλλους πρωτογενείς και 

δευτερογενείς απωθητές για μείωση των επιθέσεων από λύκους σε κτηνοτροφικά ζώα. 

Διασύνδεση συστήματος ασφάλισης με περιβαλλοντικούς στόχους - εφαρμογή με βάση τον 

περιβαλλοντικό κίνδυνο: Η πιλοτική εφαρμογή και δοκιμή ex-ante συστημάτων αποζημίωσης για 

ζημιές στην παραγωγή σε προστατευόμενες περιοχές -εθνικά πάρκα, δηλαδή η εκ των προτέρων 

ασφάλιση ζωικού κεφαλαίου σε διασύνδεση με την εκτίμηση του κίνδυνου απώλειας ανά 

παραγωγό (predation risk) και σε συνδυασμό με καταγραφή περιβαλλοντικών παραμέτρων 

επίδοσης (π.χ. επιτυχής αναπαραγωγή άγριας πανίδας στην περιοχή εφαρμογής)266. Έχει το 

πλεονέκτημα και την πρωτοτυπία της  ισχυρής σύνδεσης του ασφαλιστικού συστήματος με την 

πρόληψη και το καθεστώς προστασίας μιας περιοχής (εθνικά πάρκα, περιοχές δικτύου Natura 

2000) ή με την παρουσία απειλούμενων ειδών και μπορεί επίσης να μειώσει τα έξοδα αυτοψιών 

του οργανισμού. 

Επιπλέον προτείνεται η συλλογή στο πεδίο και η καταχώρηση συμπληρωματικών στοιχείων 

(ακριβής θέση κατασπάραξης, συνθήκες επίθεσης, παρουσία παραγωγού ή σκύλων φύλαξης, 

παρουσία θηρευτών, βιότοπος κ.ά.)  κατά τη διάρκεια των αυτοψιών από τους εκτιμητές του 

ΕΛΓΑ, για την δημιουργία στατιστικών μοντέλων πρόβλεψης και την απόκτηση μιας 

ολοκληρωμένης και δυναμικής εικόνας του ζητήματος των κατασπαράξεων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

266 Zabel, A., and Roe, B. (2009). Optimal design of pro-conservation incentives. Ecological Economics 69, 126-134.   
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5. Σύνοψη 
 

Μετά από πολλές δεκαετίες συρρίκνωσης της κατανομής και των πληθυσμιακών του επιπέδων, ο 

λύκος, εμβληματικό είδος της άγριας πανίδας σε όλο τον κόσμο267 με σημαντικό ρόλο στα 

οικοσυστήματα, επανάκαμψε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, κύρια ως συνέπεια ενός αποτελεσματικού 

νομικού συστήματος προστασίας της βιοποικιλότητας αλλά και εξαιτίας σημαντικών αλλαγών 

στους βιοτόπους του είδους. Μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις τις τελευταίες δεκαετίες 

(π.χ. εσωτερική μετανάστευση στα αστικά κέντρα) επέφεραν αλλαγές στις χρήσεις γης σε 

ημιορεινές και ορεινές περιοχές επιδρώντας συνολικά θετικά για το είδος (φυσική δάσωση, μείωση 

όχλησης, ορθή διαχείριση δασών κ.ά. βλέπε§.2.3 σ.12). Η επανάκαμψη του λύκου στην Ελλάδα 

ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το είδος είχε εξαφανισθεί το τελευταίο μισό του 20ου αιώνα, 

συνοδεύεται από συγκρούσεις και εντάσεις που δεν είναι εύκολο να επιλυθούν, καθώς έχουν 

σύνθετη αιτιολογία ενώ εμπλέκονται πολλές και διαφορετικές κοινωνικές ομάδες.  

Αν και το είδος παρουσιάζει εμφανή επανάκαμψη και ο πληθυσμός καλύπτει σημαντική έκταση της 

Ηπειρωτικής Ελλάδα (§.2.2-σ.8) ανήκει στην κατηγορία «μη επαρκούς κατάστασης διατήρησης 

με τάσεις βελτίωσης-inadequate  U1+» (§.2.9 σ.24), καθώς αρκετά από τα κριτήρια για κατάταξη 

στην κατηγορία «ευνοϊκής κατάστασης διατήρησης - favorable conservation status-FCS»  δεν 

πληρούνται (§.2.7 σ.14) και συγκεκριμένα:  

α) οι  βιότοποί του παρόλο που έχουν βελτιωθεί σε αρκετές περιοχές, σε πολλές άλλες δεν έχουν 

επανακάμψει πλήρως, κυρίως όσο αφορά τους πληθυσμούς και την σύσταση των άγριων 

οπληφόρων φυτοφάγων θηλαστικών (ζαρκάδι, αγριόγιδο, ελάφι), δεν υφίσταται διαχείριση 

των θηρεύσιμων ειδών (αγριόχοιρος, λαγός) με βάσει επιστημονικές αρχές ώστε να 

εξασφαλίζονται πληθυσμοί που να επιτελούν τοπικά τον οικολογικό ρόλο τους σε όλες τις 

περιπτώσεις και δεν υπάρχει σε εφαρμογή στρατηγική  επανάκαμψης ειδών με πολύ 

περιορισμένη κατανομή (π.χ. ελάφι, αγριόγιδο) 

β) υφίσταται σημαντικός βαθμός κατάτμησης της κατανομής του είδους λόγω γρήγορου ρυθμού 

κατασκευής μεγάλων τεχνικών έργων με άγνωστες συνέπειες καθώς δεν υπάρχει συστηματική  

παρακολούθηση, ενώ η μελλοντική επέκταση των ΑΠΕ (Αιολικά πάρκα) σε μεγάλη κλίμακα 

μπορεί να έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες στον πληθυσμό του είδους. 

γ) διαπιστώνεται  γενετική επιμόλυνση από υβριδισμό με σκύλους η οποία δεν έχει επίσης 

συστηματικά διερευνηθεί ως προς την έκταση και σημασία της (§.2.8 σ.22),  

δ) η ανθρωπογενής θνησιμότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα τοπικά και είναι διάσπαρτη (§.2.5 

σ.16), ενώ  

ε) απουσιάζει  συστηματική  παρακολούθηση του πληθυσμού σε επίπεδο επικράτειας στα βασικά 

δημογραφικά του χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου, κάθε προσπάθεια για τη επίλυση των 

συγκρούσεων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την παρούσα κατάσταση διατήρησης του 

είδους, ιδιαίτερα καθώς αυτή δεν βρίσκεται στην κατηγορία FCS.  

Οι οικονομικές απώλειες που προκαλούν οι λύκοι στον πρωτογενή τομέα αφορούν το σύνολο της 

κατανομής του είδους στην Ελλάδα (§.3.1 σ.26) καθώς τροφικά ο λύκος εξαρτάται στην χώρα 

μας ακόμα σημαντικά από τα κτηνοτροφικά ζώα σε πολλές περιοχές της χώρας (§.2.4 σ.14) σε 

 

267 Courchamp F, Jaric I, Albert C, Meinard Y, Ripple WJ, Chapron G (2018) The paradoxical extinction of the most 
charismatic animals. PLoS Biol 16(4): e2003997. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2003997 
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αντίθεση με πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης και Β. Αμερικής όπου βασίζεται κυρίως τροφικά στα 

άγρια οπληφόρα θηλαστικά. 

Οι απώλειες στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο που προκαλούνται από λύκους αποτελούν σημαντικό 

ζήτημα σε τοπικό επίπεδο, καθώς οι μέσες ετήσιες ποσοστιαίες απώλειες ανά παραγωγό  μπορεί 

να είναι σημαντικές σε κάποιες περιοχές (§.3.1.2 σ.31). Παρόλα αυτά θα πρέπει να εντάσσονται 

συνολικά στο ευρύτερο πλαίσιο αντιμετώπισης της κρίσης του πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα της 

εκτατικής και νομαδικής κτηνοτροφίας. Μεγάλο κόστος παραγωγής με χαμηλές τιμές πώλησης των 

προϊόντων καθιστούν τις απώλειες από τους λύκους λιγότερο ανεκτές έως και δυσβάσταχτες σε 

μερικές περιπτώσεις παραγωγών. Ως πιο ευπαθής ομάδα σε επιθέσεις λύκων εμφανίζονται οι 

παραγωγοί με αίγες εξαιτίας ιδιαιτεροτήτων που έχουν να κάνουν με τον τρόπο εκτροφής του 

συγκεκριμένου είδους και την μεγάλη δυσκολία ανεύρεσης των κατασπαραχθέντων ζώων. 

Παρατηρείται υψηλή γεωγραφική διακύμανση με πολύ μεγάλες διαφορές στα επίπεδα των 

αποζημιωθέντων απωλειών (§.3.1.1 σ.27) η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί 

μόνο με βάση ανάλογες διακυμάνσεις στους πληθυσμούς του λύκου, αλλά  κυρίως με διαφορές 

στην πυκνότητα και σύσταση ειδών των κτηνοτροφικών ζώων, στις πυκνότητες των άγριων 

οπληφόρων θηλαστικών, στα χαρακτηριστικά του τοπίου που επηρεάζουν την επικινδυνότητα 

θήρευσης, σε διαβαθμίσεις στον τρόπο εφαρμογής του κανονισμού ανά υποκατάστημα και σε 

διαβαθμίσεις στις μεθόδους πρόληψης και την ένταση εφαρμογής τους (§.3.1.2 σ.31).  

Συνολικά δεν παρατηρείται αύξηση των αποζημιωθέντων επιθέσεων σύμφωνα με τα στοιχεία 

του ΕΛΓΑ για τη δεκαετία 2006-2016 αλλά αντιθέτως η συνολική τάση είναι σταθερά πτωτική. 

Παρόλα αυτά η παρατηρούμενη τάση πιθανόν να μην αντιστοιχεί στις πραγματικές τάσεις των 

απωλειών αλλά περισσότερο στην απόδοση του συστήματος αποζημίωσης (§.3.1.1 σ.27) ή να είναι 

όντως πραγματική λόγω μείωσης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου αλλά και μεγαλύτερης τροφικής 

εξάρτησης των λύκων από άγρια οπληφόρα σε μερικές περιοχές. Τα συνολικά ποσά που 

αποδίδονται στο ζωικό κεφάλαιο ως αποζημιώσεις για απώλειες από λύκους είναι πολύ χαμηλά 

(μόλις ~1.000.000 ευρώ ετησίως) συγκριτικά με τα ποσά που αντιστοίχως δαπανώνται για ζημιές 

στην φυτική παραγωγή, και καλύπτουν μικρό μόνο ποσοστό των πραγματικών απωλειών με την 

ομάδα των αιγοπροβάτων να υστερεί σημαντικά στα ποσοστά κάλυψης σε σχέση με την ομάδα 

των βοοειδών (§.3.1.3 σ.33). Επιπλέον το υπάρχον σύστημα αποζημίωσης δεν είναι άμεσα 

συνδεδεμένο με ενεργητικές μεθόδους πρόληψης. 

Η σύγκρουση με την κυνηγετική δραστηριότητα εντοπίζεται κυρίως στην θήρευση των 

κυνηγετικών σκύλων από τους λύκους και φαίνεται να σχετίζεται με συγκεκριμένες περιοχές ή 

αγέλες λύκων (§.3.2 σ.34). Το ζήτημα δεν έχει ακόμα συστηματικά διερευνηθεί στην Ελλάδα και 

δεν είναι ακόμα γνωστές οι πραγματικές τάσεις και αιτίες, ενώ επιτακτική είναι η αξιολόγηση κάθε 

περιστατικού από κτηνιάτρους σε συνδυασμό με γενετικές αναλύσεις για τον καθορισμό του 

ζημιογόνου αίτιου/είδους. Οι υπάρχουσες ερμηνείες συνδέουν το φαινόμενο με την διαθεσιμότητα 

τροφής για τους λύκους- ποσοτικά και ποιοτικά, την εξοικείωση των λύκων με ανθρωπογενείς 

πηγές τροφής, τον τρόπο και ένταση άσκησης της θήρας και την εγγύτητα με περιοχές 

αναπαραγωγής των λύκων (§.3.2.1 σ. 37) 

Παρόλα αυτά οι απώλειες κυνηγετικών σκύλων από λύκους μπορούν να αντιμετωπισθούν 

ευκολότερα συγκριτικά με τις απώλειες στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο, με συγκεκριμένες δράσεις 

παθητικής και ενεργητικής προστασίας, φτάνει αυτές να υποστηριχθούν και να υλοποιηθούν 

(§.4.2.3 σ.59). Η συγκεκριμένη αυτή σύγκρουση φαίνεται να είναι εκείνη που έχει πυροδοτήσει 

περισσότερο τις αντιδράσεις των τελευταίων ετών βρίσκοντας έκφραση κυρίως μέσα από άρθρα 
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στον διαδικτυακό και έντυπο κυνηγετικό τύπο που  έχουν την τάση, εκτός από τις ίδιες τις 

απώλειες σε σκύλους, να κινητοποιούν τον φόβο προς τους λύκους ως επιπλέον μέσο πίεσης, για 

την θανάτωση του είδους (§.3.3 σ.39).  

 Ο φόβος αυτός έχει εν μέρει τη βάση του σε πραγματικά περιστατικά προσέγγισης λύκων σε 

περιαστικές ή αγροτικές περιοχές, φαινόμενο όμως που δεν είναι γνωστό αν βρίσκεται σε έξαρση, 

καθώς τεκμηριωμένα παρατηρείται στην Ελλάδα από πολύ παλαιότερα ως προσαρμογή των λύκων 

σε ανθρωπογενή περιβάλλοντα. (§.3.3 σ.39). Η επανάκαμψη του είδους σε νέες περιοχές 

(αγροτικές, περιαστικές) με μεγαλύτερο ανθρώπινο πληθυσμό καθώς και σημαντικές αλλαγές στα 

τροφικά διαθέσιμα των λύκων τα τελευταία χρόνια, μπορεί να ερμηνεύσουν τα περιστατικά 

εξοικείωσης τα οποία θα πρέπει να καταγραφούν και να αντιμετωπισθούν άμεσα, καθώς μπορεί να 

σχετισθούν ή να οδηγήσουν σε επιθετικότητα κάποιων λύκων προς τους ανθρώπους (§.4.2.4 

σ.61). 

Για τη αντιμετώπιση της σύγκρουσης του λύκου με την κτηνοτροφική παραγωγή, ποικιλία 

μεθόδων και προσεγγίσεων έχει εφαρμοσθεί ανά τον κόσμο (§.4 σ.44). Οι μη θανατηφόρες (non-

lethal) μέθοδοι αντιμετώπισης των συγκρούσεων εμφανίζουν υψηλή αποτελεσματικότητα όπως 

έχει δείξει η μέχρι σήμερα εμπειρία στην Ελλάδα καθώς και πρόσφατες επιστημονικές έρευνες και 

ανασκοπήσεις από άλλες Μεσογειακές χώρες, την υπόλοιπη  Ευρώπη και τη βόρεια Αμερική (§.4.2 

σ.51). Στην Ελλάδα τα παραδοσιακά μέτρα πρόληψης εφαρμόζονται ακόμα συστηματικά και 

χαίρουν μεγάλης αποδοχής από τους παραγωγούς, γεγονός που αφήνει πολλά περιθώρια για 

περαιτέρω εξέλιξη και βελτίωση τους. Στο σχετικό κεφάλαιο έμφαση δόθηκε και στην παρουσίαση 

και αντικειμενική κριτική θανατηφόρων μεθόδων καθώς έχει ανοίξει συζήτηση για το θέμα κυρίως 

από κυνηγετικούς φορείς (§.4.1 σ.44).  

Το σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον και το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν παραχωρούν μεγάλα  

περιθώρια για την εφαρμογή των παλιότερων πρακτικών καθολικού και εντατικού ελέγχου του 

πληθυσμού του λύκου, μέθοδος  η οποία για να είναι αποτελεσματική ως προς τη μείωση των 

απωλειών στη παραγωγή σε μεγάλη χωρική κλίμακα, απαιτεί πολύ υψηλά  ποσοστά θνησιμότητας 

λύκου, ή/και εφαρμογή μη αποδεκτών και παράνομων σήμερα μεθόδων (π.χ. χρήση δηλητηρίων). 

Ο πληθυσμιακός έλεγχος  καθώς δεν στοχεύει άμεσα στις αιτίες της σύγκρουσης με την παραγωγή, 

έχει μέτρια έως και μικρή αποτελεσματικότητα, ενώ μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε επιδείνωση 

των προβλημάτων ως συνέπεια της αποσταθεροποίησης της κοινωνικής οργάνωσης του 

πληθυσμού του λύκου τοπικά (διάσπαση αγελών, αύξηση ατόμων σε διασπορά) και κινητοποίηση 

των ενδογενών μηχανισμών ανάδρασής (π.χ. πολλαπλές γέννες). Επιπλέον μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά τον σημαντικό ρόλο του είδους στον έλεγχο των οπληφόρων θηλαστικών ακόμα και σε 

χαμηλή ένταση θήρευσής του (§.4.1.2 σ.47).  

Παρόλα αυτά, χρησιμοποιείται ακόμα σε αρκετές χώρες, κυρίως για την εκτόνωση των 

κοινωνικών εντάσεων, την συγκράτηση ή καθυστέρηση της επανάκαμψης των πληθυσμών στο 

πλαίσιο εφαρμογής συστημάτων ζώνωσης (διαβαθμισμένη προστασία αναλόγως της περιοχής), την 

παροδική μείωση των συγκρούσεων σε τοπικό επίπεδο, ενώ ο ρόλος του στην αντιμετώπιση 

φαινομένων επιθετικότητας ή εξοικείωσης των λύκων με τον άνθρωπο δεν έχει τεκμηριωθεί. Σε 

κάθε περίπτωση, η χρήση του πληθυσμιακού ελέγχου του λύκου, απαιτεί σήμερα τόσο σε  

βιολογική-επιστημονική όσο και σε νομική βάση, πολύ υψηλά επίπεδα ποιοτικής και συστηματικής 

παρακολούθησης των δημογραφικών στοιχείων του πληθυσμού για να μπορεί να εφαρμοσθεί στη 

πράξη με όποια οφέλη, όταν, όπου και εφόσον αυτά τεκμηριώνονται, με ταυτόχρονη  πάταξη της 

παράνομης θανάτωσης (λαθροθηρία) (§.4.1 σ.44). Επιπλέον, τα συστήματα ζώνωσης στα οποία 

βρίσκει συνήθως πρακτική εφαρμογή απαιτούν πολύ μεγάλες σε έκταση φυσικές εκτάσεις χωρίς ή 



 

 
Ηλιόπουλος Γ. 2018.Η κατάσταση διατήρησης του λύκου στην Ελλάδα, ζητήματα  σύγκρουσης  και  μέθοδοι αντιμετώπισης. 

    

69 

με πολύ μικρή ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα που όμως 

απουσιάζουν ή είναι περιορισμένα σε έκταση στην Ελλάδα και Ευρώπη268, 269. 

Συμπερασματικά για την μείωση των επιπέδων της σύγκρουσης τα αποτελέσματα των σχετικών 

ερευνών και οδηγιών προσανατολίζονται σχεδόν στο σύνολο τους στην διατήρηση όσο το δυνατόν 

μιας πιο σταθερής κοινωνικής οργάνωσης των πληθυσμών του λύκου (§.4.1.2 σ.47), στην 

αποκατάσταση των φυσικών τροφικών διαθέσιμων για το είδος (πληθυσμοί άγριων οπληφόρων) 

(§.4.2.1 σ.51), στην εφαρμογή εξέλιξη και βελτίωση των διαθέσιμων μη-θανατηφόρων μεθόδων 

περιορισμού των απωλειών (§.4.2.2 σ.53), τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ασφάλισης και 

αποζημίωσης(§.4.3 σ.63), την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν επιθετικούς ή 

εξοικειωμένους λύκους με κατάλληλα σχέδια δράσης και την ενημέρωση και συμμετοχή όλων των 

εμπλεκόμενων ή ενδιαφερόμενων κοινωνικών ομάδων στα ζητήματα αντιμετώπισης της 

σύγκρουσης (§.4.2.4 σ.61). 

  

 

268 Chapron, G, P Kaczensky, JDC. Linnell, et al, 2014. "Recovery of large carnivores in Europe's modern human-

dominated landscapes." Science 346, no. 6216 (2014): 1517-1519. 
http://www.sciencemag.org/content/346/6216/1517.short 

269 L. David Mech, Where can wolves live and how can we live with them?, Biological Conservation, Volume 210, Part A, 

2017, Pages 310-317, ISSN 0006-3207, 
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6. Βασικοί στόχοι διατήρησης για τον λύκο και τους βιοτόπους του είδους 

στην Ελλάδα 
 

Ο καθορισμός και ποσοτικοποίηση των στόχων διατήρησης θα πρέπει να εξειδικευθούν και να 

οριστικοποιηθούν περαιτέρω με την σύνταξη ενός λεπτομερούς Σχεδίου Δράσης για το είδος. 

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των βασικότερων στόχων που απορρέουν από τις απειλές για το 

είδος και την αντίστοιχη διεθνή βιβλιογραφία: 

• Διατήρηση της παρούσας έκτασης κατανομής του είδους (ικανοποιητική κατάσταση 

διατήρησης)  

• Διατήρηση ποσοστού αθροιστικής θνησιμότητας σε βιώσιμα για τον πληθυσμό επίπεδα. Η 

συνολική θνησιμότητα του πληθυσμού του λύκου θα πρέπει να εκτιμάται και να 

περιλαμβάνει τόσο τη φυσική θνησιμότητα (που οφείλεται σε ασθένειες, ενδοειδικό 

ανταγωνισμό) όσο και την ανθρωπογενή θνησιμότητα (λαθροθηρία, ατυχήματα σε οδικό 

δίκτυο κ.α.).  

• Εξασφάλιση του λειτουργικού ρόλου του είδους στα οικοσυστήματα, με διατήρηση 

πυκνότητας 0.5-1.2 αναπαραγωγικών αγελών/100km2 στην έκταση κατανομής του είδους 

με τις υψηλότερες τιμές να αντιστοιχούν σε προστατευόμενες περιοχές (Εθνικά Πάρκα, 

περιοχές του δικτύου Natura, καταφύγια άγρια ζωής - ΚΑΖ) και σε όσες γενικά περιοχές 

έχουν υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα οπληφόρων, καθώς το μέγεθος της επικράτειας μιας 

αγέλης είναι συνάρτηση των τροφικών διαθέσιμων.  

• Περιορισμός υβριδισμού λύκου-σκύλου και διατήρηση της γενετικής ευρωστίας του 

πληθυσμού. 

• Διατήρηση της γονιδιακής ροής παρουσία κλειστών γραμμικών υποδομών μεταφοράς 

(κλειστοί αυτοκινητόδρομοι και κλειστές σιδηροδρομικές γραμμές υψηλών ταχυτήτων) με 

διασφάλιση ασφαλούς μετακίνησης ατόμων του είδους και διατήρηση της συνεκτικότητας 

των προστατευόμενων περιοχών (Εθνικά πάρκα, δίκτυο  Natura 2000, ΚΑΖ).  

• Διατήρηση των περιοχών χωρίς δρόμους (roadless areas) ως σημαντικού στοιχείου του 

αναπαραγωγικού βιοτόπου του λύκου με  αποφυγή διάνοιξης νέων δρόμων 

συμπεριλαμβανομένων και δασικών δρόμων σε περιοχές όπου δεν υφίσταται μέχρι στιγμής 

κάποιο οδικό δίκτυο και με έκταση μεγαλύτερη του ενός (1) km2. 

• Διατήρηση πυκνοτήτων άγριων οπληφόρων (ελάφι, αγριόχοιρος, ζαρκάδι, αγριόγιδο) σε 

υψηλές πυκνότητες ώστε να αντισταθμιστούν αποτελεσματικά οι επιπτώσεις από τη  

μείωση των πυκνοτήτων του κτηνοτροφικού κεφαλαίου και να περιορισθούν οι απώλειες 

στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο σε συνδυασμό και εντατικοποίηση προληπτικών μέτρων 
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7. Άξονες προτεραιότητας και προτεινόμενες δράσεις για τον περιορισμό των 

συγκρούσεων. 
 

Στη συνέχεια και με βάση τις προηγούμενες διαπιστώσεις και συμπεράσματα παρουσιάζονται 

συνοπτικά οι βασικές θεματικές κατηγορίες προτεινόμενων δράσεων η υλοποίηση των οποίων 

μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων. Πολλές από τις 

προτεινόμενες δράσεις που παρουσιάζονται παρακάτω εφαρμόζονται ήδη σε αρκετά Ευρωπαϊκά 

σχέδια δράσης για το λύκο και προτείνονται σε αντίστοιχες τεχνικές αναφορές σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο270. Η επιλογή των δράσεων, η οργάνωση της υλοποίησης τους, ο συντονισμός, ο 

καθορισμός των υπεύθυνων και συνεργαζόμενων φορέων υλοποίησης αποτελούν αντικείμενο ενός 

λεπτομερούς Σχεδίου Δράσης. 

 

7.1. Διαδικασίες αξιολόγησης της σύγκρουσης κτηνοτροφίας-λύκου, ανάλυση 

επικινδυνότητας, εξειδικευμένα διαχειριστικά σχέδια και εφαρμογές. 

 

1. Εντοπισμός περιοχών με μεγαλύτερη ένταση συγκρούσεων και απωλειών κτηνοτροφικού 

κεφαλαίου με τη  δημιουργία δυναμικών χαρτών διαβάθμισής της μεταξύ διαφορετικών 

περιοχών - αξιοποίηση αναγγελιών παραγωγών προς ΕΛΓΑ. 

2. Συσχετισμός επιπέδων σύγκρουσης με τα χαρακτηριστικά του τοπίου (δασοκάλυψη, 

ανάγλυφο), το νομικό πλαίσιο προστασίας των περιοχών (π.χ. Εθνικά Πάρκα, ΚΑΖ), τις 

μεθόδους διαχείρισης των κοπαδιών- μέτρων πρόληψης και δείκτες αφθονίας του λύκου, 

ώστε να εντοπισθούν οι σημαντικότεροι παράμετροι και να διερευνηθούν τα περιθώρια 

παρέμβασης. Ο συσχετισμός θα πρέπει να εξειδικεύεται ανά κατηγορία κτηνοτροφικού 

κεφαλαίου (π.χ. βοοειδή, αίγες, πρόβατα). Ως χωρική κλίμακα ανάλυσης προτείνεται αυτή 

ανά δήμο ή ομάδες δημοτικών διαμερισμάτων για μεγάλους δήμους. 

3. Διερεύνηση παραμέτρων που σχετίζονται με την διαβάθμιση που παρατηρείται ανά 

παραγωγό στα επίπεδα απωλειών και συσχετισμό τους με τα μέτρα πρόληψης και 

διαχείρισης του κοπαδιών, με δείκτες καταλληλότητας βιοτόπου του λύκου, με 

χαρακτηριστικά των περιοχών βόσκησης  (δασοκάλυψη, ανάγλυφο). Ο συσχετισμός θα 

πρέπει να εξειδικεύεται ανά κατηγορία κτηνοτροφικού κεφαλαίου (π.χ. βοοειδή, αίγες, 

πρόβατα).  

4. Δημιουργία μητρώου παραγωγών και πρωτόκολλου αξιολόγησης του βαθμού 

επικινδυνότητας με βάση την ανάλυση επικινδυνότητας και τα χαρακτηριστικά της μονάδας 

ανά περιοχή ενδιαφέροντος. Η εφαρμογή της δράσης  μπορεί να γίνει από το προσωπικό του 

ΕΛΓΑ ή/και τις διευθύνσεις κτηνιατρικής ανά Π.Ε. ή το προσωπικό των φορέων διαχείρισης 

προστατευόμενων περιοχών. Παραγωγοί με υψηλή επικινδυνότητα θα μπορούν να έχουν 

προτεραιότητα στην εφαρμογή προληπτικών μέτρων, επιδότηση-χορήγηση αποτρεπτικών 

και δημιουργία εξατομικευμένων διαχειριστικών σχεδίων. 

 

270 Boitani, L., F. Alvarez, O. Anders, H. Andren, E. Avanzinelli, V. Balys, J. C. Blanco, U. Breitenmoser, G. Chapron, P. 
Ciucci, A. Dutsov, C. Groff, D. Huber, O. Ionescu, F. Knauer, I. Kojola, J. Kubala, M. Kutal, J. Linnell, A. Majic, P. Mannil, R. 
Manz, F. Marucco, D. Melovski, A. Molinari, H. Norberg, S. Nowak, J. Ozolins, S. Palazon, H. Potocnik, P.-Y. Quenette, I. 
Reinhardt, R. Rigg, N. Selva, A. Sergiel, M. Shkvyria, J. Swenson, A. Trajce, M. Von Arx, M. Wolfl, U. Wotschikowsky, D. 
Zlatanova, 2015. Key actions for Large Carnivore populations in Europe. Institute of Applied Ecology (Rome, Italy). 
Report to DG Environment, European Commission, Bruxelles. Contract no. 07.0307/2013/654446/SER/B3 
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5. Δημιουργία εξατομικευμένου διαχειριστικού σχεδίου αντιμετώπισης για κάθε παραγωγό σε 

περιοχές με μόνιμη παρουσία λύκου για τον περιορισμό  των απωλειών από λύκο και άλλα 

σαρκοφάγα.  

6. Πιλοτική εφαρμογή εξατομικευμένων διαχειριστικών σχεδίων προστασίας των παραγωγών 

κατά προτεραιότητα ή πιλοτικά σε εθνικά πάρκα με την αρωγή του προσωπικού των φορέων 

διαχείρισης προς εγκαθίδρυση και  δημιουργία συνεργασιών με διάρκεια και 

αποτελεσματικότητα. Για την συνολική αξιολόγηση σε επίπεδο περιοχής (π.Χ. εθνικό πάρκο) 

ένα συνολικό διαχειριστικό σχέδιο θα πρέπει να  παρακολουθεί το αποτέλεσμα των δράσεων 

και την πορεία των απωλειών στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο συνολικά 

7. Έκδοση εγχειριδίων και οδηγιών καλής πρακτικής με δυνατότητα εξατομίκευσης της 

φύλαξης ανά παραγωγό και κατηγορία ζωικού κεφαλαίου με έμφαση στην εκπαίδευση 

ποιμενικών σκύλων και εκτροφή κτηνοτροφικών ζώων σε σχέση με τη πιθανότητα θήρευσης.  

8. Δημιουργία και λειτουργία πλατφόρμας μεταξύ κτηνοτρόφων με την συμμετοχή σχετικών 

επιστημόνων και άλλων τεχνικών για την ανταλλαγή εμπειριών που αφορούν 

αποτελεσματικές πρακτικές πρόληψης των επιθέσεων από λύκους. Η διοργάνωση ειδικών 

εκδηλώσεων και σεμιναρίων για τα αποτελέσματα λειτουργίας της πλατφόρμας σε περιοχές 

με συχνές απώλειες μπορούν να βοηθήσουν στην  ανταλλαγή των αποτελεσμάτων 

λειτουργίας της πλατφόρμας και διάχυσης σε άλλες περιοχές. 

9. Διαμόρφωση σχεδίων δράσης με τη συμμετοχή κοινωνικών ομάδων για την αντιμετώπιση 

των συγκρούσεων και χρήση της εμπειρικής τοπικά διαθέσιμης γνώσης. Τα σχέδια δράσεις ή 

το Εθνικό Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν/ει εξειδικευμένη αντιμετώπιση της 

σύγκρουσης αναλόγως της περιοχής συνυπολογίζοντας παραμέτρους όπως η γεωγραφική 

θέση, το καθεστώς προστασίας της αν υπάρχει (Προστατευόμενη- Περιοχή, Εθνικό Πάρκο, 

ορεινή, αγροτική, περιαστική), τα πληθυσμιακά επίπεδα του λύκου, τα επίπεδα απωλειών σε 

κτηνοτροφικά ζώα, του βαθμού ανοχής των τοπικών κοινωνιών, την έκταση και την ένταση 

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

 

7.2. Ενίσχυση, βελτίωση, εξέλιξη παραδοσιακών μεθόδων φύλαξης. 
 

1. Ολοκλήρωση και επίσπευση αναγνώρισης των παραδοσιακών φυλών σκύλων φύλαξης 

κοπαδιών (Ελληνικός ποιμενικός-Μολοσσός Ηπείρου») και επιδότηση αγοράς τους από 

πιστοποιημένους εκτροφείς βάσει κριτηρίων. Τα κριτήρια επιλογής  θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν και τον βαθμό επικινδυνότητας για θήρευση από λύκο και άλλα 

σαρκοφάγα. 

2. Έρευνα και εισαγωγή νέων μεθόδων επιλογής και εκπαίδευσης ποιμενικών σκύλων και 

εφαρμογή νέων σύγχρονων πρωτόκολλων εκτροφής και εκπαίδευσης τους 

προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας απώθησης 

λύκων με ταυτόχρονο έλεγχο και περιορισμό της επιθετικότητας σε ανθρώπους (με 

ιδιαίτερη έμφαση σε τουριστικές περιοχές) και τα κυνηγετικά σκυλιά.  

3. Λειτουργία και υποστήριξη αυτόνομων δικτύων ανταλλαγής ποιμενικών σκύλων φύλαξης 

μεταξύ των παραγωγών και υποστήριξή τους από κτηνιατρικές υπηρεσίες ή άλλους φορείς 

(π.χ.  περιβαλλοντικές οργανώσεις,πανεπιστημιακά ιδρύματα, κτηνιατρικές σχόλες) 

4. Διασύνδεση των εφαρμοζόμενων μέτρων πρόληψης με το υπάρχον σύστημα αποζημίωσης 

και επιδοτήσεων σε κτηνοτροφικές μονάδες,  με έμφαση στην εφαρμογή της διασύνδεσης 

σε μονάδες βοοειδών που εμφανίζουν και την πιο πλημμελή εφαρμογή προληπτικών 
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μέτρων (προστασία νεαρών βοοειδών, εγκατάσταση νυκτερινής περίφραξης, συγκέντρωση 

κοπαδιών, διαχείριση θηλυκών σε αναπαραγωγή, χρήση σκύλων φύλαξης). 

5. Έκδοση και διανομή ειδικού εγχειριδίου οδηγιών για την εκτροφή, υγειονομική περίθαλψη, 

εκπαίδευση ποιμενικών σκύλων και αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων στην διαχείρισή 

τους (έλεγχος γεννήσεων, αντιμετώπιση δηλητηριάσεων κ.α.) καθώς και άλλων μεθόδων 

αποτροπής των απωλειών. 

6. Επιδότηση επισκευής μόνιμων ή εποχιακών περιφράξεων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 

με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. 

7. Δημιουργία δικτύου εθελοντών για την αρωγή κτηνοτρόφων στην φύλαξη και επιτήρηση 

των κοπαδιών - πιλοτική εφαρμογή σε εθνικά πάρκα. 

 

7.3.Αντιμετώπιση παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων 
 

Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων αποτελεί ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που εκτός ότι επηρεάζει 

την άγρια πανίδα έχει εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες στις προσπάθειες μείωσης των απωλειών 

από λύκο καθώς μεγάλος αριθμός από πολύτιμα ποιμενικά σκυλιά θανατώνονται εκούσια ή και 

ακούσια κάθε χρόνο από την πρακτική αυτή. Δράσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη με την λειτουργία της εθνικής ομάδας αντιμετώπισης δηλητηριασμένων 

δολωμάτων271 με συντονιστή την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία: 

1. Δημιουργία εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της χρήσης δηλητηριασμένων 

δολωμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της νομικής αντιμετώπισης του ζητήματος 

2. Δημιουργία μονάδων εντοπισμού παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων με την 

χρήση ειδικών σκύλων εντοπισμού ιδιαίτερα σε περιοχές με πολλαπλά περιστατικά 

δηλητηρίασης σκύλων ή ειδών της άγριας πανίδας. 

3. Συγκέντρωση πληροφοριών για κάθε περιστατικό θανάτωσης της πανίδας με τη χρήση 

δηλητηριασμένων δολωμάτων βάσει πρωτοκόλλου όπου θα καταγράφονται οι αιτίες και 

συνθήκες χρήσης και αξιολόγηση της πληροφορίας για την διασαφήνιση των αιτιών 

χρήσης.  

4. Συστηματική διενέργεια τοξικολογικών και εργαστηριακών αναλύσεων για τον εντοπισμό 

των χρησιμοποιούμενων ουσιών και θεσμοθέτηση του πρωτοκόλλου εφαρμογής της. 

5. Έκδοση και διακίνηση οδηγιών αντιμετώπισης της δηλητηρίασης σκύλων φύλαξης στο 

πεδίο με συμπωματική θεραπεία (διάγνωση, σκευάσματα, ενέργειες). 

 

7.4. Δοκιμή και προώθηση νέων τεχνικών περιορισμού των απωλειών στο κτηνοτροφικό 

κεφάλαιο. 
 

1. Ενίσχυση έρευνας για την δοκιμή στις Ελληνικές συνθήκες υπαίθρου και τη διάδοση νέων ή 

παραδοσιακών τεχνικών αποτροπής των επιθέσεων λύκου, που χρησιμοποιούνται σε άλλες 

χώρες όπως, πρωτογενείς ακουστικούς και οπτικούς απωθητές, συμπεριφορικούς φράκτες 

 

271 Korbeti M. and Politis G. (eds) 2012. Proposals of Environmental organizations and agencies for the management of 
the illegal use of poisoned baits in Greece. Hellenic Ornithological Society,  Hellenic Society for the Protection of Nature, 
WWF Greece, Anima, Arcturos, Callisto and Natural History Museum of Crete. Athens. 51pp (In Greek) 
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fladry, ή δευτερογενείς απωθητές όπως turbo-fladry, χρήση σφαιριδίων πρόκλησης πόνου, 

κολάρα κτηνοτροφικών ζώων κ.ά. 

7.5. Αντιμετώπιση θήρευσης κυνηγετικών σκύλων 
 

1. Συστηματική καταγραφή των επιβεβαιωμένων περιστατικών κατασπάραξης κυνηγετικών 

σκύλων ανά κυνηγετικό σύλλογο με τη χρήση συγκεκριμένου πρωτόκολλου για το έλεγχο 

της ακρίβειας και αξιοπιστίας του περιστατικού και των συνθηκών κατασπάραξης 

συμπεριλαμβανομένων του χρόνου και της ακριβούς τοποθεσίας. 

2. Ανάλυση των δεδομένων και εξαγωγή χαρτών επικινδυνότητας. Δημιουργία πλατφόρμας 

καταγραφής και παρουσίασης- ενημέρωσης των κυνηγών σε ετήσια και εποχιακή βάση. 

3. Δοκιμή, χρήση και διάδοση των ειδικών γιλέκων αποτροπής των επιθέσεων λύκων σε 

κυνηγετικά σκυλιά με την υποστήριξη κυνηγετικών συλλόγων και συνομοσπονδιών. 

Προτεραιότητα εφαρμογής μπορεί να δοθεί σε εθνικά πάρκα, περιοχές NATURA, ευρύτερη 

περιοχή καταφυγίων άγριας ζωής (ΚΑΖ) και των ζωνών διασύνδεσης και κυρίως σε 

περιοχές με συχνές ή επαναλαμβανόμενες επιθέσεις λύκων σε κυνηγετικά σκυλιά 

4. Έκδοση ενημερωτικού υλικού και οδηγιών για την αποφυγή επιθέσεων από λύκους με 

αναφορά στους παράγοντες κινδύνου και με πρακτικές οδηγίες αντιμετώπισης και 

πρόληψης. 

5. Υποχρεωτική ασφάλιση των κυνηγετικών σκύλων και συστηματική καταγραφή 

περιστατικών με αυτοψίες (κτηνιατρική και εργαστηριακή εκτίμηση με ανάλυση DNA) 

 

7. 6. Ενημέρωση-συμμετοχή κοινωνικών ομάδων- εκπαίδευση 
 

1. Καταγραφή στάσεων και απόψεων για τον λύκο, την επανάκαμψη του είδους και τους 

τρόπους αντιμετώπισης  των συγκρούσεων σε αντιπροσωπευτικά δείγματα από 

διαφορετικές κοινωνικές ομάδες (κτηνοτρόφοι, κυνηγοί, αγρότες, αστικός πληθυσμός σε 

περιοχές με ή χωρίς λύκους).  

2. Εφαρμογή των αποτελεσμάτων της καταγραφής αυτής για την δημιουργία επικοινωνιακής 

στρατηγικής για τις συγκρούσεις λύκου και ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

3. Εκστρατεία ενημέρωσης για το ρόλο του λύκου στα ανθρωπογενή και φυσικά 

οικοσυστήματα, την πραγματική διάσταση του προβλήματος των συγκρούσεων με 

αντικειμενική ενημέρωση για την  διασαφήνιση των αιτιών, τις προτάσεις και πολιτικές 

περιορισμού της σύγκρουσης και του φόβου των ανθρώπων για τους λύκους.  

4. Διάχυση της πληροφορίας  μέσω ιστοσελίδων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σεμιναρίων, 

εντύπων και αναλόγως της κοινωνικής ομάδας στόχου - παρακολούθηση των 

αποτελεσμάτων με σύγκριση πριν και μετά τη εφαρμογή των δράσεων (διακίνηση 

ερωτηματολογίων). 
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7. 7. Εξασφάλιση τροφικής βάσης  φυσικών θηραμάτων για το λύκο. 
 

1. Εντοπισμός περιοχών όπου μπορούν ακόμα να αναπτυχθούν βιώσιμοι πληθυσμοί άγριων 

οπληφόρων.  

2. Καταγραφή και αξιολόγηση της 

παρούσας κατάστασης με εκτίμηση των 

πυκνοτήτων άγριων οπληφόρων στο σύνολο 

της κατανομής τους. Από τις σημαντικές 

ελλείψεις στον τομέα  της παρακολούθησης 

των παραμέτρων που  σχετίζονται με την 

παρουσία του λύκου αποτελεί η έλλειψη 

λεπτομερών δεδομένων κατανομής και 

πληθυσμιακών πυκνοτήτων των εν δυνάμει 

φυσικών θηραμάτων του είδους, όπως το 

ζαρκάδι και ο αγριόχοιρος. 

3. Σύνταξη και εφαρμογή 

διαχειριστικών σχεδίων με εξειδίκευση ανά 

περιοχή, για την αύξηση των πυκνοτήτων των άγριων οπληφόρων όταν αυτές δεν είναι 

ικανοποιητικές, καθώς και του αριθμού ειδών.  

4. Οι δράσεις για την αύξηση μπορεί να περιλαμβάνουν: Επανεισαγωγές ειδών (π.χ. κόκκινο 

ελάφι στην Ρούμελη, Πίνδο), βελτίωση βιοτόπων, προστασία περιοχών αναπαραγωγής, 

προστασία από λαθροθηρία, εναλλαγή βόσκησης (rotation) για τον συνδυασμό παρουσίας 

κτηνοτροφικών ζώων και άγριων οπληφόρων. Ως ελάχιστη πυκνότητα άγριων οπληφόρων 

προτείνονται τα 10 άτομα/km2  (λειτουργική πυκνότητα που αναφέρεται στον αριθμό των 

ατόμων που μπορούν να θηρευτούν από λύκους στον πληθυσμό) για την επίτευξη τροφικής 

βάσης για τον λύκο και την μείωση των απωλειών στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο με 

παράλληλη εφαρμογή και εντατικοποίηση μεθόδων πρόληψης. 

5. Περιοχές εφαρμογής: Σύνολο κατανομής και κατά προτεραιότητα σε εθνικά Πάρκα, 

περιοχές NATURA, καταφύγια άγριας ζωής και ενδιάμεσες ζώνες σύνδεσης.  Τα μέτρα αυτά 

έχουν επίσης ευεργετικό αποτέλεσμα και σε περιοχές με απειλούμενους πληθυσμούς γυπών 

καθώς μπορούν να εξασφαλίσουν επίσης επαρκή τροφικά διαθέσιμα και σταδιακή 

απεξάρτηση από ταΐστρες. 

 

7.8. Παρακολούθηση δημογραφικών παραμέτρων του πληθυσμού του λύκου 
 

1. Αποτελεί πολύ βασική δράση για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης γιατί αφενός μεν τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού αποτελούν παράμετρο πρόβλεψης της 

έντασής της,  ενώ επιπλέον επιτρέπουν την αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνονται με 

την παρακολούθηση των επιπτώσεων στον πληθυσμό. 

2. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν: Τον αριθμό και την κατανομή των 

αγελών λύκου, το μέγεθος των αγελών λύκου, την έκταση των επικρατειών τους, το 

ποσοστό ατόμων σε διασπορά, την γενετική ευρωστία και βαθμό ετεροζυγωτίας, την 

ανθρωπογενή θνησιμότητα αναλόγως της αιτίας και την κατανομή της ανά ηλικιακή κλάση. 

Για την παρακολούθηση των παραμέτρων αυτών χρειάζεται η σύνταξη ενός ενιαίου 

 

Λύκος τρέφεται από κόκκινο ελάφι που σκότωσε 
η αγέλη του, ενώ όρνια και κόρακες περιμένουν 
να τραφούν από τα υπολείμματα .Φωτο: Alberto 
Fernández-Gil. – Β. Ισπανία 
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πρωτόκολλου παρακολούθησης που να μπορεί να εφαρμοσθεί στις περισσότερες περιοχές 

και να περιλαμβάνει ποικιλία μεθόδων καταγραφής (έμμεσες ενδείξεις, άμεσες ενδείξεις 

παρουσίας, χρήση γενετικών δεικτών) με βασική βιολογική μονάδα την αγέλη λύκων. Η 

αξιολόγηση των δημογραφικών παραμέτρων πρέπει να γίνεται σε μεγάλης έκτασης 

περιοχές (>1000km2 ). 

3. Το πρωτόκολλο συνίσταται να είναι κοινό με τις γειτονικές χώρες ώστε να μπορούν οι 

δημογραφικές παράμετροι να είναι συγκρίσιμες καθώς ο πληθυσμός του λύκου στην 

Ελλάδα ανήκει στον κοινό Βαλκανικό πληθυσμό λύκου. 

4. Εξαιρετικά σημαντική είναι η παρακολούθηση της απόκρισης των λύκων στις διακυμάνσεις 

της πυκνότητας των άγριων οπληφόρων με την διερεύνηση των τροφικών συνηθειών του 

είδους (τροφικές αναλύσεις) που ουσιαστικά αντιστοιχεί στην παρακολούθηση του 

οικολογικού ρόλου του λύκου (έλεγχος αριθμού, κατανομής και συμπεριφοράς 

οπληφόρων), σημαντική επίσης παραμέτρου για την αξιολόγηση των διαχειριστικών 

παρεμβάσεων. 

5. Παρακολούθηση και συστηματική καταγραφή όλων των περιστατικών θανάτωσης λύκων 

των συνθηκών και της πιθανής αιτιολογίας τους,  με βάσει συγκεκριμένο κοινό 

πρωτόκολλο. Θα πρέπει να  καταγράφονται βιομετρικά χαρακτηριστικά των θανατωμένων 

ζώων να γίνεται λήψη γενετικού υλικού και δοντιού προς εκτίμηση ηλικίας  

6. Δημιουργία βάσης δεδομένων με τα στοιχεία θνησιμότητας λύκου σε επίπεδο κατανομής. 

 

7.9. Δημιουργία τοπικών ομάδων καταγραφής και επέμβασης για περιστατικά προσέγγισης 

λύκων- ομάδες άμεσης επέμβασης. 
 

1. Δημιουργία νομικού πλαισίου ανάλογου με αυτού της αρκούδας για την σύσταση ομάδων 

αντιμετώπισης περιπτώσεων εξοικειωμένων ή επιθετικών λύκων με περιγραφή των 

πιθανών σεναρίων. 

2. Σύσταση ομάδων παρέμβασης με συμμετοχή αρμοδίων υπηρεσιών (δασαρχεία) και λοιπών 

φορέων όπως ομάδες επέμβασης περιβαλλοντικών οργανώσεων, θηροφυλακής, 

κτηνιατρικών υπηρεσιών, προσωπικού φορέων διαχείρισης εθνικών πάρκων και με στόχο 

την κάλυψη του συνόλου της επικράτειας του λύκου. 

3. Καθορισμός και περιγραφή πρωτόκολλου διαδοχής ενεργειών αναλόγως των συνθηκών για 

την αντιμετώπιση των περιστατικών, ή διενέργειας νεκροψίας, λήψης δειγμάτων και 

σωματομετρικών μετρήσεων σε περιπτώσεις νεκρών λύκων. 

 

7.10. Αντιμετώπιση υβριδισμού λύκου-σκύλου 
 

1. Εφαρμογή δράσεων σύλληψης και στείρωσης αδέσποτων σκύλων σε αγροτικές και ορεινές 

περιοχές εφόσον διαπιστώνεται η παρουσία τους, αφού από τις σημαντικότερες αιτίες του 

υβριδισμού είναι η παρουσία ελεύθερων η αδέσποτων σκύλων τα οποία εκτός ότι 

περιστασιακά ζευγαρώνουν με λύκους προκαλούν επίσης τα ίδια ζημιές στο κτηνοτροφικό 

κεφάλαιο. 

2. Διοργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης για την εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας σε 

σχέση με την κατοχή σκύλων συντροφιάς και σκύλων εργασίας και τους κινδύνους από την 

παρουσία του υβριδισμού λύκου-σκύλου. 
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3. Δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για δράσεις που αφορούν τα υβρίδια λύκου 

συμπεριλαμβανομένων του τρόπου εντοπισμού τους, την γενετική επιβεβαίωση των 

περιστατικών υβριδισμού και την μεθοδολογία λήψης δειγμάτων, τα πρωτόκολλα 

σύλληψης και γενετικής απομάκρυνσης από τον πληθυσμό επιβεβαιωμένων υβριδίων 

λύκου- σκύλου και την δημιουργία ομάδων επέμβασης για την εφαρμογή των δράσεων στο 

πεδίο. 

4. Σύσταση ομάδων άμεσης επέμβασης για την αντιμετώπιση περιστατικών υβριδισμού σε 

συνδυασμό με την αντιμετώπιση περιστατικών εξοικειωμένων λύκων. 

 

7.11. Εκσυγχρονισμός συστήματος αποζημίωσης (βλ. και §4.3)  
 

1. Δημιουργία πρωτοκόλλων αξιολόγησης επιθέσεων και εκπαίδευση εποχιακού προσωπικού 

2. Χορήγηση πλήρους εμπορικής αξίας απολεσθέντων ζώων που έχουν επιβεβαιωθεί ως 

κατασπαραγμένα ως αποζημίωση σε ζημιές από λύκο, ως αντιστάθμισμα στο γενικά χαμηλό 

ποσοστό ανεύρεσης νεκρών ζώων. Εφαρμογή σε ορεινές περιοχές και προστατευόμενες 

περιοχές. 

3. Απλούστευση διαδικασίας αναγγελίας ζημιάς και χρήση νέων διαθέσιμων τεχνολογιών 

4. Ενημέρωση κτηνοτρόφων για τον κανονισμό ασφάλισης και ενδεχόμενες αλλαγές του. 

5. Διασύνδεση συστήματος ασφάλισης από λύκο με χάρτες επικινδυνότητας ανά περιοχή. 

6. Διασύνδεση συστήματος ασφάλισης με ενεργητικά μέτρα προστασίας των παραγωγών 

7. Επιδότηση της αγοράς και εγκατάστασης ηλεκτροφόρων περιφράξεων ειδικά σε 

περιπτώσεις πολλαπλών απωλειών  

8. Επιδότηση της επισκευής και αναβάθμισης ήδη εγκατεστημένων από τους παραγωγούς 

συμβατικών φρακτών στην κατηγορία carnivore-proof 

9. Επιδότηση της έρευνας για τον έλεγχο αποτελεσματικότητας νέων τεχνικών πρόληψης των 

επιθέσεων από λύκο όπως φορητούς φράκτες fladry, ηλεκτρικό fladry καθώς και άλλους 

πρωτογενείς και δευτερογενείς απωθητές. 

10. Σχεδιασμός  και πιλοτική λειτουργία ex-ante συστημάτων ασφάλισης εντός 

προστατευόμενων περιοχών (Εθνικά πάρκα). 

11. Δημιουργία πρωτοκόλλου καταχώρισης δεδομένων κατασπαράξεων με δεδομένα πεδίου 

για ανάλυση και δημιουργία  ή επικαιροποίηση χαρτών επικινδυνότητας θήρευσης. 

 

7.12. Αντιμετώπιση κατάτμησης βιοτόπων για το λύκο και τα άγρια οπληφόρα 
 

1. Καθορισμός σημαντικών ζωνών σύνδεσης της κατανομής του λύκου και των άγριων 

φυτοφάγων θηλαστικών προς αποτροπή της κατάτμησης των βιοτόπων τους από την 

κατασκευή γραμμικών υποδομών μεταφοράς (κλειστοί αυτοκινητόδρομοι κ.α).   

2. Σε περιοχές όπου ήδη έχουν κατασκευασθεί οδικοί άξονες να διερευνηθεί εάν υπάρχει η 

απαραίτητη σύνδεση μεταξύ των κατανομών (έλεγχος τεχνικών περασμάτων για διέλευση 

πανίδας, γενετικές αναλύσεις ) και σε περίπτωση που αυτή διαπιστωθεί να εφαρμοσθεί  

λήψη μέτρων για την αποκατάσταση τους (π.χ. βελτίωση διαπερατότητας περασμάτων, 

«πράσινες γέφυρες») ή λήψη διαχειριστικών μέτρων αντισταθμιστικού χαρακτήρα. Έμφαση 

θα πρέπει να δοθεί στην διατήρηση της συνδεσιμότητας ιδιαίτερα των πληθυσμών των 

άγριων οπληφόρων 
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3. Εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων για διαβάθμιση των χρήσεων γης σε περιοχές διέλευσης 

πανίδας από τεχνικά περάσματα γραμμικών υποδομών μεταφοράς. Η όχληση θα πρέπει να 

περιορίζεται σε ζώνες σύνδεσης που συνδέονται με συγκεκριμένα τεχνικά έργα. 

4. Εφαρμογή του διαθέσιμου σχεδίου δράσης272 για την αντιμετώπιση της γεωγραφικής 

κατάτμησης των βιοτόπων των μεγάλων θηλαστικών με την ενσωμάτωση οδηγιών σε όλες 

τις σχετικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή ειδικών 

περασμάτων για την πανίδα. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων τους θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει όχι μόνο προστατευόμενα  είδη  αλλά και τα άγρια οπληφόρα. 

5. Διατήρηση των περιοχών χωρίς δρόμους (roadless areas) ως κρίσιμα στοιχεία του 

βιοτόπου του λύκου. 

6. Ex-ante αξιολόγηση της σωρευτικής επίδρασης από την κατασκευή αιολικών πάρκων 

στην αναπαραγωγική επιτυχία των αγελών λύκου και χωροθέτηση τους εκτός περιοχών 

αναπαραγωγής για το είδος. Συμπερίληψη του είδους στα είδη που μπορεί να επηρεάζονται 

σημαντικά από την κατασκευή και λειτουργία των αιολικών πάρκων 

 

7.13. Λύκος και τοπική οικονομία- οικοτουριστικές δραστηριότητες 
 

1. Δημιουργία νομοθετικού 

πλαισίου για την πιστοποίηση 

προϊόντων φιλικών προς την άγρια 

πανίδα (π.χ. wolf friendly products) 

με στόχο την δημιουργία 

αντισταθμιστικών οφελών σε 

παραγωγούς που ζουν σε περιοχές 

με συχνές απώλειες από λύκο ή άλλα 

σαρκοφάγα. 

2. Εφαρμογή δράσεων 

πιστοποίησης, παραγωγής και 

προώθησης «φιλικών προς το λύκο» προϊόντων σε παραγωγούς που λαμβάνουν μέτρα για 

την προστασία των κοπαδιών τους από λύκους – προτεραιότητα εφαρμογής σε εθνικά 

πάρκα. 

3. Διεξαγωγή δραστηριοτήτων ορεινού τουρισμού με την εγκαθίδρυση θεματικών μονοπατιών 

με κεντρικό θέμα τον λύκο που θα συμπεριλαμβάνει και επισκέψεις σε παραγωγούς, αγορά 

τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

4. Προώθηση επιστημονικού τουρισμού - συμμετοχή επισκεπτών κυρίως από χώρες του 

εξωτερικού σε επιστημονικές δράσεις μελέτης του είδους, παρακολούθησης του είδους ή 

δράσεων αποτροπής της σύγκρουσης με την κτηνοτροφίας ή δράσεων των ομάδων 

επέμβασης. 

 

 

 

272 Mertzanis Y., (editor), Aravidis I., Giannakopoulos A., Zisopoulou D., Iliopoulos Y., Korakis Y., Machairas Y., Nikolakaki 
P., Selinides K., Tsiokanos K., 2008. “General Master plan for mitigating highway effects on habitat fragmentation. 
Callisto NGO, Ministry of the environment and public works” 

 

Ιστότοπος στην Ισπανία με οικοτουριστικές 

δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την παρατήρηση 

λύκων (http://wildwolfexperience.com/) 
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