Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής
Η ευρύτερη περιοχή μελέτης οριοθετείται από τα τρία μεγάλα δασικά συμπλέγματα της περιοχής Γρεβενών
(Σαμαρίνας, Περιβολίου και Κρανιάς) συνολικής έκτασης 463.044 στρεμμάτων. Η περιοχή χαρακτηρίζεται
ως ορεινή με σχετικά μεγάλες υψομετρικές διακυμάνσεις που εκτείνονται από 640 έως 2.140 μέτρα. Οι
μορφές κάλυψης γης που κυριαρχούν στην περιοχή και προσδιορίζουν το χαρακτήρας της όσο και τον
τρόπο χρήσης του χώρου από τον άνθρωπο έχουν ως ακολούθως:
Στις δασοσκεπείς εκτάσεις κυριαρχούν τα δάση δρυός, μαύρης πεύκης και οξιάς τα οποία τελούν υπό
παραγωγική εκμετάλλευση και παράγουν 26.495 κυβικά μέτρα τεχνικής ξυλείας και καυσοξύλων
συμβάλλοντας έτσι στην τοπική και εθνική οικονομία με ένα ποσό της τάξης 2,6 εκατ. ευρώ κατ' έτος.
Εξίσου σημαντική είναι και η κτηνοτροφία της περιοχής η οποία αξιοποιεί κυρίως τις μερικώς δασοσκεπείς
και τις χορτολιβαδικές έκταση της περιοχής. Το εισόδημα και η απασχόληση των τοπικών κοινωνιών
συμπληρώνουν δραστηριότητες ορεινής γεωργίας, θήρας, συλλογής μανιταριών και άλλων
φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών καθώς και ο ορεινός τουρισμός.
Η συνολική περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου των Εθνικών Δρυμών Βόρειας
Πίνδου και Βίκου - Αώου, ενώ μεγάλο τμήμα της έχει υπαχθεί και στο δίκτυο Ν.2000 (Εικ. 1).

Μορφές κάλυψης γης
Δασοσκεπείς εκτάσεις
Μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις
Χορτολιβαδικές
Αγροτικές και λοιπές εκτάσεις
Συνολική έκταση

Έκταση
(εκτάρια)
22.511,2
9.133,0
10 695,6
3.964,7
46.304,4

Κάλυψη (%)
48,6
19,7
23,1
8,6
100

Εικ.1 Η ένταξη των δασικών συμπλεγμάτων (Σαμαρίνας, Περιβολίου και Κρανιάς) στο δίκτυο των προστατευόμενων
περιοχών της Β. Πίνδου

Ο οικότοπος προτεραιότητας Μαύρη Πεύκη Pinus nigra 9530*
Η μαύρη πεύκη σχηματίζει στην περιοχή της Β. Πίνδου έναν από τους πιο σημαντικούς δασικούς
οικοτόπους εξαιτίας της φυσικής της προέλευσης, της μεγάλης έκτασης που καλύπτει και της συνέχειας
των σχηματισμών της. Οι μικτοί σχηματισμοί βλάστησης (με δρυ, οξυά, ελάτη και άλλα κωνοφόρα και
πλατύφυλλα είδη) που δημιουργούνται στις μεταβατικές ζώνες μεταξύ δρυός και οξυάς, χαρακτηρίζονται
από ιδιαίτερα υψηλή βιοποικιλότητα με μεγάλη σημασία για τη διατήρηση των ειδών της χλωρίδας και της
άγριας πανίδας της περιοχής, αποτελώντας έτσι ένα σημαντικό βιογενετικό απόθεμα για τη χώρα μας. Οι
σχηματισμοί της μαύρης πεύκης ασκούν, επίσης, σημαντική επίδραση στην προστασία των εδαφών και την
υδρονομική ισορροπία, αλλά επιτελούν και έναν εξόχως σημαντικό οικολογικό ρόλο.
Ευρισκόμενα τα δάση μαύρης πεύκης σε κρίσιμες ζώνες ενδιαίτησης της αρκούδας παίζουν καθοριστικό
ρόλο στη διατήρηση των πληθυσμών της, οι οποίοι απειλούνται σήμερα με υποβάθμιση.

Εικόνα 2. Συστάδες παραγωγικού δάσους
μαύρης πεύκης στην περιοχή Γρεβενών
(Δασικό σύμπλεγμα Κρανιάς)

Τα δάση μαύρης πεύκης αν και σχηματίζουν δυναμικά εξελισσόμενες και σχετικά σταθερές φυτοκοινωνίες,
εντούτοις, βρίσκονται υπό διαρκή απειλή εξαιτίας διαφόρων λόγων. Η συγκατοίκηση, για παράδειγμα, με
σκιόφυτα είδη, όπως είναι η οξυά και η ελάτη, οδηγεί συχνά σε περιορισμό της εξάπλωσής της. Η εντατική
εκμετάλλευση, από την άλλη πλευρά, στην οποία συχνά υποβάλλονται λόγω του υψηλού παραγωγικού
δυναμικού και της μεγάλης οικονομικής αξίας των προϊόντων που παράγουν, σε συνδυασμό με την
ανεξέλεγκτη βόσκηση που συχνά παρατηρείται, εγκυμονεί κινδύνους υποβάθμισης και μείωσης της
ικανότητας των συστάδων τους να ανταποκριθούν στον πολύπλευρο οικολογικό και παραγωγικό τους
ρόλο.
Η ζώνη στην οποία αναπτύσσονται οι συστάδες μαύρης πεύκης, αν και δεν συνηγορεί, λόγω υψομέτρου,
στην ένταξή της στις ιδιαίτερα πυρόπληκτες περιοχές, εντούτοις τα περιστατικά πυρκαγιάς που
λαμβάνουν χώρα κατά καιρούς δεν είναι ευκαταφρόνητα και υποδεικνύουν ότι η πυρκαγιά αποτελεί και
για τα δάση μαύρης πεύκης μια διαρκή απειλή που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά τη
διαχείριση τους.
Όλα αυτά και σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη θέση που κατέχουν τα δάση μαύρης πεύκης στην περιοχή της
Πίνδου, οδήγησαν στην ένταξη μεγάλων τμημάτων αυτών στο δίκτυο των προστατευόμενων οικοτόπων
(NATURA 2000) και σηματοδοτούν την ανάγκη για ειδική διαχείριση προκειμένου να δυνηθούν τα δάση
αυτά να επιτελέσουν αποτελεσματικότερα τον πολύπλευρο περιβαλλοντικό και κοινωνικό τους ρόλο. Την
ανάγκη αυτή, για ειδική διαχείριση των συστάδων μαύρης πεύκης, επιβάλλει και ένας άλλος λόγος που
προέρχεται από τις νέες κοινωνικές ανάγκες και τη στροφή της πολιτικής διαχείρισης των δασών από την
μονοδιάστατη (και στην παραγωγή ξύλου προσανατολισμένη) στη διαχείριση των δασών πολλαπλών
χρήσεων. Προστασία της φύσης, αισθητική του τοπίου και παραγωγή υπηρεσιών αναψυχής, προαγωγή
της βιοποικιλότητας και διατήρηση της άγριας ζωής, συνδυασμένη παραγωγή υλικών αγαθών, όπως το
ξύλο, η βοσκήσιμη ύλη, οι καρποί κλπ., προαγωγή του δυναμικού διήθησης και εμπλουτισμός των
υπόγειων υδροφορέων αποτελούν μερικούς στόχους που μια σύγχρονη δασοπονία, τόσο σε εθνικό όσο και
ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει με πληρότητα να ικανοποιεί (Εuropean Community 1993, Γκατζογιάννης 1997,
IUCN 1996, United Nations 1992).
Η διαχείριση των δασών γίνεται μέχρι σήμερα βάσει της Δασικής Νομοθεσίας (ΝΔ 8669, Ν.998/79) αλλά και
ειδικών εγκυκλίων του Κράτους, όπως αυτές των προδιαγραφών εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων των
δασών (Εγκ. 10223/958/1953 και 158072/1120/1965). Αν και το θεσμικό αυτό πλαίσιο θεωρείται ως ένα

από τα αυστηρότερα της Ευρώπης που μέχρι σήμερα συνέβαλε τα μέγιστα στην προστασία, αλλά και την
ορθολογική διαχείριση των παραγωγικών δασών της χώρας, εντούτοις, ενόψει των εξελίξεων που
βιώνουμε κατά τις τελευταίες δεκαετίες στον χώρο του περιβάλλοντος, το θεσμικό αυτό πλαίσιο είναι
πλέον ξεπερασμένο και δεν μπορεί να ενσωματώσει νέες απόψεις και να ανταποκριθεί στις σύγχρονες
αναγκαιότητες και προκλήσεις.
Αν και οι οδηγίες της Ε.Ε. είναι στον τομέα αυτό κάτι παραπάνω από σαφείς και κατηγορηματικές,
παρέχοντας μάλιστα και διαδικασίες (Οδηγία 92/43, αειφορική πιστοποίηση των δασών, φορείς
διαχείρισης ΠΠ), αλλά και μέσα (προγράμματα LIFE) για την επίτευξη των αλλαγών αυτών, παρόλα αυτά η
Δασική Νομοθεσία, αλλά και οι δασική διοίκηση στην Ελλάδα δεν κατάφερε ακόμα να εκσυγχρονιστεί.
Έτσι, οι δασολόγοι της πράξης είναι αναγκασμένοι σήμερα να συντάσσουν διαχειριστικά σχέδια με
προδιαγραφές του 1965, αγνοώντας την περιβαλλοντική νομοθεσία, καθώς και τις Οδηγίες της Ε.Ε. και
αδυνατώντας να κάνουν τα βήματα εκσυγχρονισμού που σήμερα είναι κάτι παραπάνω από αναγκαιότητα.

Η καφέ αρκούδα Ursus arctos*
1. Παρουσία - Κατανομή:
Η παρουσία της αρκούδας στην Ελλάδα σήμερα ταυτίζεται κυρίως με τους τρείς κύριους ορεογραφικούς
άξονες και ορεινά συμπλέγματα της χώρας, ήτοι:
- την οροσειρά της Πίνδου (που περιλαμβάνει και την περιοχή του έργου)
- την οροσειρά Περιστερίου
- την οροσειρά κεντρικής Ροδόπης.
Η συνολική επιφάνεια γεωγραφικής κατανομής της αρκούδας στην Ελλάδα σήμερα με μόνιμη παρουσία
στους δύο διακριτούς γεωγραφικούς πυρήνες (οροσειρά Πίνδου και Ροδόπης) εκτιμάται σε 13.500 τετ. χλμ
ενώ το σύνολο με τις περιοχές επαν-αποίκησης (Mertzanis et al. 2009) και εν δυνάμει κατάλληλου
ενδιαιτήματος ανέρχεται στα 21.000 τετ. χλμ. Η Ελλάδα αποτελεί το νοτιότερο άκρο εξάπλωσης της καφέ
αρκούδας σε ολόκληρη την Ευρώπη γεγονός που σημαίνει ότι η χώρα μας έχει εξέχουσα ζωογεωγραφική
σημασία για την διατήρηση του είδους ειδικά στη Ν. Ευρώπη. Στην περιοχή του έργου η κατανομή της
αρκούδας καλύπτει μια έκταση ~900 τ.χλμ.και αποτελεί μέρος του ευρύτερου πληθυσμιακού πυρήνα της
Β. Πίνδου που εμφανίζει μια γεωγραφική συνέχεια και συνεκτικότητα. Η κατανομή της αρκούδας στην
Ελλάδα καλύπτει σήμερα :
- 6 Περιφέρειες (Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτ. Μακεδονίας, Ηπείρου,
Θεσσαλίας και Ανατ. Στερεάς.
- 18 Περιφερειακές Ενότητες: Έβρου, Ξάνθης, Δράμας, Σερρών, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Φλώρινας,
Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Ευρυτανίας &
Φθιώτιδας.
- περίπου 1.110 Δημοτικά Διαμερίσματα σε 65 Καλλικρατικούς Δήμους.
- πληθυσμός:~ 160.000 κάτοικοι (εκτός μεγάλων αστικών κέντρων).

Χάρτης 1: γεωγραφική κατανομή της αρκούδας (Ursus arctos, L) στην Ελλάδα και δυναμική επαναποίκησης. Το κόκκινο παραλληλόγραμμο απεικονίζει την περιοχή του έργου.

2. Πληθυσμός:
Ο συνολικός ελάχιστος πληθυσμός του είδους στην Ελλάδα είχε αρχικά εκτιμηθεί προσεγγιστικά ( με την
μέθοδο της έμμεσης απογραφής θηλυκών με μικρά της τρέχουσας αναπαραγωγικής χρονιάς - Bunell & Tait
1981 αλλά και με τη χρήση ενώ βελτιωμένου πρωτόκολλου ταυτοποίησης με τη χρήση βιομετρικών
χαρακτηριστικών των πελμάτων - Πετρίδου, 2009) σε 190-260 άτομα (Μερτζάνης et al. Red Data Book
2009) ενώ πολύ πρόσφατα εκτιμήθηκε με μεγαλύτερη ακρίβεια με την μέθοδο της γενετικής ταυτοποίησης
σε 350-400 άτομα (Kαραμανλίδης, 2011). Ο πληθυσμός αρκούδας στην Ελλάδα εμφανίζει τουλάχιστον την
τελευταία 10ετία μια ανοδική τάση (ή τάση ανάκαμψης) σε τοπική (τομεακή) κλίμακα καθώς και μια
γεωγραφική δυναμική επαν-αποίκησης περιοχών ιστορικής παρουσίας του είδους όπως π.χ. Νότια Πίνδος
(Άγραφα, Ορεινή Ναυπακτία, Θεσπρωτία) (Mertzanis et al. 2009), με νοτιότερο σημείο εμφάνισης με τα
μέχρι σήμερα στοιχεία το όρος Οίτη.(χάρτης 1).
Στην περιοχή του έργου ο πληθυσμός αρκούδας έχει εκτιμηθεί σε δύο διακριτές περιόδους, (2003-2005 και
2006-2008) (με τη μέθοδο της γενετικής ταυτοποίησης) 50-60 ατόμων κατ'έλάχιστο. (Σκούρας,
Δροσοπούλου, 2005, Karamanlidis et al. 2012).
3. Βιολογία - οικολογία:
3.1. Τροφικές συνήθειες:
Οι τροφικές συνήθειες της αρκούδας στην Ελλάδα μελετήθηκαν επισταμένα στο παρελθόν κυρίως στη Β.
Πίνδο (Mertzanis, 1994, Μερτζάνης & Μπούσμπουρας 1996) συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής του
έργου στο πλαίσιο των έργων LIFE93NAT/GR/001080 & LIFE96NAT/GR/003222. Πιο πρόσφατες μελέτες
στη ΒΑ Πίνδο και ειδικά στη περιοχή του έργου έγιναν για την περίοδο 2003-2007 (Ακριώτης et al. 2006)
(Paralykidis et. al 2010). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η τροφή της αρκούδας αποτελείται από ένα ευρύ
φάσμα τροφών (γράφημα 1). Συνολικά αναγνωρίσθηκαν 46 είδη τροφής στα περιττώματα της, τα οποία
περιελάμβαναν 37 είδη φυτικής προέλευσης, 4 σπονδυλωτών και 5 οικογένειες ασπόνδυλων. Τα 16 από τα
παραπάνω 46 είδη τροφής τα οποία και εμφανίζονται σε υψηλότερα ποσοστά είναι καλλιεργούμενα ενώ 9
είδη των ανοικτών εκτάσεων.

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα τα φυτικά είδη των ανοικτών εκτάσεων αποτελούν την βασική
κατηγορία τροφής για την αρκούδα και ακολουθούν τα ζωικά. Οι κυριότερες ομάδες τροφής της
αρκούδας είναι η πράσινη ποώδης βλάστηση με κυρίαρχο είδος το σιτάρι (Triticum sp.) 31,44% (χ2
=87,57, df=2, P<0,01) και τον κοινό ζωχό (Sonchus oleraceus) 12,66% (χ2 =37,51, df=2, P<0,01), τα
μαλακόκαρπα (χυμώδεις καρποί, φρούτα) με κυρίαρχο είδος τα σταφύλια (Vitis vinifera) 13,10% (χ2
=63,07, df=2, P<0,01), τα κεράσια (Prunus avium) και τα κορόμηλα (Prunus sp.) 12,22 και 12,66%
αντίστοιχα (χ2 =31,58, df=2, P<0,01), και ακολουθούν οι σπόροι δημητριακών με κυρίαρχο το σιτάρι
(Triticum sp.) (26,33%) (χ2 =43,60, df=2, P<0,01), και δευτερεύοντος το καλαμπόκι (Zea mays) 4,80%, τα
ασπόνδυλα με κυρίαρχο τα μυρμήγκια (11,79%). Από τα δεδομένα αυτά προκύπτει ότι η παρουσία
καλλιεργειών (δημητριακών, ψυχανθών και οπωροφόρων) είτε αμιγώς είτε σε συνδυασμό (γειτνίαση
ή/και μίξη) με δασογενές περιβάλλον ως μωσαϊκό έχει ισχυρά θετική επίδραση στην ποικιλότητα της
τροφής της αρκούδας και συνεπακόλουθα στην επιλογή του ανάλογου τύπου ενδιαιτήματος από την
αρκούδα. Η σπουδαιότητα των αγρο-δασικών ενδιαιτημάτων για την αρκούδα συμφωνεί με τα
αποτελέσματα και άλλων μελετών (Mertzanis et al. 2006, Mertzanis et. al 2008, Kanellopoulos et. al
2006).
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Γράφημα 1. Σύσταση επί (%) του διαιτολογίου της αρκούδας (Ν=229 ) την άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο του
2006 (είδη ανοικτών εκτάσεων και καλλιεργούμενα μόνον).

3.2. Χωρική οικολογία:
Προηγούμενες μελέτες στην περιοχή του έργου έδειξαν ότι η εμβέλεια της χωροκράτειας της αρκούδας
κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 271 τετ. χλμ. για τα αρσενικά και 118 τετ. χλμ για τα θηλυκά
(Giannakopoulos et al. 2012), ενώ εμφανίζεται ανεκτικότητα στην ταυτόχρονη χωροχρονική επικάλυψη
των χωροκρατειών η οποία χαρακτηρίζεται από μια εποχικότητα καθώς και από την εγκατάσταση
αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των ατόμων από διάφορες ηλικιακές κλάσεις και φύλο (Mertzanis et al.
2011, Giannakopoulos et al. 2012) (χάρτης 2). Για τα θηλυκά με μικρά της τρέχουσας αναπαραγωγικής
χρονιάς η έκταση της χωροκράτειας μειώνεται χαρακτηριστικά με ένα μ.ο. 25-30 τετ. χλμ. (Μερτζάνης,
2009).
Χάρτης 2 : Χωρική επικάλυψη χωροκρατειών 23 ραδιοσημασμένων ατόμων καφέ αρκουδας στην ΒΑ Πίνδο
(περιοχή του έργου- ΠΕ Γρεβενών τμήμα Εγνατίας οδού 4.1.).

3.3. Διαχείμαση:
Σε προηγούμενες μελέτες έγινε περαιτέρω διερεύνηση του χρονισμού, της διάρκειας και της
μεταβλητότητας της περιόδου διαχείμασης της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα (μέσης διάρκειας 85
ημερών).Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δορυφορικής τηλεμετρίας επί δείγματος 24 ατόμων (16 αρσενικά
και 8 θηλυκά) από τον γηγενή πληθυσμό αρκούδας της ΒΑ Πίνδου (περιοχή του έργου) για την χρονική
περίοδο από 2006-2009 (Μertzanis et al. 2011). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 7 από τα 11 ενήλικα αρσενικά
άτομα παρέμειναν σε φάση ενεργοποίησης σχεδόν καθ'όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου σε μια
χωροκράτεια μέσης έκτασης 36km2 (100% MCP, εύρος 8-81 km2). Στην περίπτωση ενός αρσενικού ατόμου
του δείγματος εμφανίστηκαν εναλλαγές στους ρυθμούς διαχείμασης κατ'αντιστοιχία με τις χειμερινές
θερμοκρασιακές διακυμάνσεις. Παρατηρήθηκε επίσης η διατήρηση μιας ελάχιστης στάθμης
δραστηριότητας των ετοιμόγεννων θηλυκών σε πολύ μικρή ακτίνα γύρω από τη φωλιά πριν από τον
τοκετό (μέση χωροκράτεια 3km2 , εύρος 1.5-7.5 km2) καθώς και ένας συγχρονισμός στην αδρανοποίησή
τους (τέλη Ιανουαρίου) αλλά και στον χρονισμό τοκετού (αρχές Φεβρουαρίου). Η αρχική ανάλυση και
αντιστοίχηση των τηλεμετρικών δεδομένων διαχείμασης με τις χειμερινές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις,
υποδεικνύουν μια θετική συσχέτιση χειμερινής ενεργοποίησης των αρκούδων στη θερμοκρασιακή περιοχή
των 5-10oC γεγονός που κατ'επέκταση μπορεί να συνδεθεί με τις επιπτώσεις της διαφαινόμενης κλιματικής
αλλαγής στον ετήσιο κύκλο της αρκούδας και κυρίως σε ότι αφορά την πρόωρη εποχική της έκθεση σε
ανθρωπογενείς κινδύνους.

Σκοπιμότητα του έργου
• Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς μία διαφορετική προσέγγιση στην διαχείριση των
δασών και συγκεκριμένα στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000. Στην διαχείριση των δασών, ως
βιότοποι σημαντικών ειδών της πανίδας, πρέπει να ενσωματωθούν κι άλλοι παράγοντες. Με το
έργο αυτό και μέσα από την πιλοτική διαχείριση συστάδων μαύρης πεύκης θα ενσωματωθούν
παράγοντες και μεταβλητές για την διατήρηση ή και την αύξηση της βιοποικιλότητας και της
ποιότητας του βιοτόπου γενικά.
·

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε στο νομό Γρεβενών αύξηση του αριθμού
περιστατικών προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές. Τα περιστατικά αυτά δεν είναι
σπάνια διεθνώς, αλλά για να αντιμετωπιστούν απαιτούνται ειδικοί χειρισμοί και κατά περίπτωση
μέτρα, από εξειδικευμένους φορείς και επιστημονικές ομάδες, βάσει συγκεκριμένου
πρωτόκολλου, ανάλογα με την περίπτωση και την πολυπλοκότητα του περιστατικού. Η
συγκρότηση και λειτουργία μιας ειδικής «Ομάδας Άμεσης Επέμβασης», αποτελούμενη από 2
έμπειρους κτηνιάτρους και 2 βιολόγους, έχοντας την κατάλληλη εξειδίκευση, εξοπλισμό και
τεχνογνωσία, επενέβαινε κατά περίπτωση, με τους κατάλληλους χειρισμούς, καθ' όλη τη διάρκεια
του έργου.

·

Ο αγροτικός τομέας (κτηνοτροφία, γεωργία, μελισσοκομία) είναι πολύ σημαντικός για την
οικονομική και κοινωνική ζωή στην περιοχή των Γρεβενών. Οι ζημιές που προκαλούν αρκούδες σε
κοπάδια, μελίσσια, δενδρώδεις και άλλες καλλιέργειες αποτελούν μια σημαντική όχληση στον
αγροτικό κόσμο και βάζουν σε πειρασμό τους παραγωγούς στο να καταφύγουν σε παράνομες
μεθόδους θανάτωσης των αρκούδων. Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένες πρακτικές και μέτρα
πρόληψης, που αν εφαρμοστούν σωστά μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις ζημιές αυτές και,
συνεπώς, τις περιπτώσεις θανάτωσης αρκούδων.

·

Η υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η συστηματική εφαρμογή δράσεων
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και η κινητοποίηση εθελοντών και άλλων κοινωνικών ομάδων,
αποτελούν ουσιώδεις προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή μέτρων περιβαλλοντικής
προστασίας και διαχείρισης.

Δράσεις που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του έργου
·

Μία βασική δέσμη δράσεων αφορά στην αξιολόγηση των τροφικών πηγών διαθέσιμων για την
αρκούδα, την αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων, την
εκπόνηση ενός σχεδίου διαχείρισης για τον οικότοπο προτεραιότητας της μαύρης πεύκης, την
δημιουργία ενός συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών ως εργαλείο που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από τις τοπικές δασικές υπηρεσίες για την διαχείριση δασών. Τέλος, ένα
σημαντικό μέρος αυτής της δέσμης δράσεων αφορά στην εκπόνηση ενός σχεδίου διαχείρισης
επισκεπτών λαμβάνοντας υπόψη την φέρουσα ικανότητα της περιοχής.

·

Δεύτερη δέσμη δράσεων αφορά στην φύτευση οπωροφόρων δέντρων με σκοπό την βελτίωση του
βιοτόπου της καφέ αρκούδας ως προς τις τροφικές πηγές, εξοπλισμό και λειτουργία ειδικής
«Ομάδας Άμεσης Επέμβασης» για την αρκούδα, πιλοτική διαχείριση τριών συστάδων μαύρης
πεύκης στην περιοχή του δικτύου NATURA 2000 και δημιουργία ενός κέντρου εκτροφής ελληνικού
ποιμενικού σκύλου, με σκοπό να προμηθεύει τους κτηνοτρόφους της περιοχής με σκυλιά
εργασίας, αποτελεσματικά στη φύλαξη των κοπαδιών από την καφέ αρκούδα.

·

Άλλη δέσμη δράσεων αφορά στην εκπόνηση ενός ειδικού προγράμματος περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, διοργάνωση πολλών ενημερωτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων, έκδοση εντύπων,
ιστοσελίδα - www.pindoslife.gr, δημιουργία κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών για το Πίνδος
Γρεβενά. Επίσης, οργάνωση εθελοντών με σκοπό την πυροπροστασία των δασών του νομού
Γρεβενών αλλά και συλλογή στοιχείων για την εκτίμηση της κατάστασης του πληθυσμού της
αρκούδας.

·

Η τελευταία δέσμη δράσεων αφορά στην διαχείριση και συντονισμό του έργου, στην
παρακολούθηση των δράσεων που αφορούν στον οικότοπο προτεραιότητας της μαύρης πεύκης,
στην παρακολούθηση των δράσεων που αφορούν στο είδος προτεραιότητας καφέ αρκούδα, στην
δημιουργία ενός μητρώου κτηνοτρόφων κατόχους ελληνικού ποιμενικού και στην δικτύωση με
άλλα συναφή ως προς το αντικείμενο έργα LIFE.

Αποτελέσματα του έργου
I. Αποτελέσματα/ επιτεύγματα των δράσεων μαύρης πεύκης
1. Σχεδιασμός και λήψη αποφάσεων διαχείρισης των δασών μαύρης πεύκης
Σ' ό,τι αφορά τον σχεδιασμό της διαχείρισης των δασών του οικοτόπου μαύρης πεύκης τα αποτελέσματα
του προγράμματος περιλαμβάνουν:
Στρατηγική διαχείρισης. Το σχέδιο διαχείρισης, που καταρτίστηκε στη δράση Α2, περιλαμβάνει μια
στρατηγική διαχείρισης για το σύνολο των δασών μαύρης πεύκης του οικοτόπου 9530* της περιοχής
Γρεβενών. Η στρατηγική αυτή μπορεί να αποτελέσει οδηγό καλών πρακτικών τόσο για τις Δασικές
Υπηρεσίες, σ' ό,τι αφορά τη δασική παραγωγή και τις υλοτομίες, όσο και τον ΦΔ του Εθνικού Πάρκου Β.
Πίνδου, σ' ό,τι αφορά την επιστημονική παρακολούθηση και τον περιβαλλοντικό έλεγχο των
οικοσυστημάτων, καθώς και την προώθηση/ υποστήριξη εναλλακτικών μορφών βιώσιμης ανάπτυξης στην
περιοχή του ΕΠ.
Η στρατηγική αυτή επιδιώκει λύσεις στα ακόλουθα ζητήματα:
- Προσδιορίζει αρχές και κανόνες που πρέπει να κατευθύνουν τη διαχείριση του οικοτόπου με έμφαση στον
πολυλειτουργικό χαρακτήρα, την πολλαπλή χρήση των δασών, την αειφορία, την οικονομικότητα και
την ολοκληρωμένη δασική διαχείριση.
- Προτείνει την εφαρμογή συγκεκριμένου συστήματος στόχων, καθώς και διαδικασίες επιλογής και
εξειδίκευσης στόχων στα διάφορα επίπεδα (δασικά συμπλέγματα, δάση, διαχειριστικές κλάσεις κλπ.).
- Δίνει οδηγίες για τη λήψη βασικών και μακροπρόθεσμων διαχειριστικών αποφάσεων ειδικότερα σ' ό,τι
αφορά τον καθορισμό του εύρους του κύκλου παραγωγής των συστάδων (των περίτροπων χρόνων), την
εφαρμογή των κατάλληλων δασοκομικών χειρισμών, τη δημιουργία φυσικών αποθεμάτων και τη
δημιουργία της κατάλληλης δομής των συστάδων του οικοτόπου.
- Προτείνει και υποδεικνύει σύγχρονους και αποδοτικούς τρόπους απογραφής και χαρτογράφησης των
δασών του οικοτόπου μαύρης πεύκης.
- Προτείνει και υποδεικνύει σύγχρονους και αποδοτικούς τρόπους παρακολούθησης της κατάστασης των
οικοσυστημάτων, καθώς και νέο σύστημα δεικτών ελέγχου της αειφορίας των δασών, οι οποίοι
καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των λειτουργιών των δασικών οικοσυστημάτων (διήθηση, αντίσταση στη
διάβρωση και την πυρκαγιά, διατήρηση άγριας ζωής, με έμφαση στην αρκούδα, αισθητική τοπίου και
παραγωγή).
Νέα πρότυπα διαχείρισης: Αναπτύχτηκαν, δοκιμάστηκαν παρουσιάστηκαν υποδειγματικά νέα πρότυπα
διαχείρισης οικοσυστημάτων που διευκολύνουν την προσαρμογή της διαχείρισης του οικοτόπου 9530* στις
ανάγκες της οδηγίας 92/43 και τις προτεραιότητες της ΕΕ για μια διευρυμένη εφαρμογή της αειφορίας στα
παραγωγικά δάση που τελούν υπό προστατευτικό καθεστώς (Διϋπουργικές αποφάσεις Ελσίνκι 1993 και
Βιέννη 2003).
Γεωγραφική βάση δεδομένων: Δημιουργήθηκαν Ψηφιακές Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) για τα δασικά
συμπλέγματα δασών Σαμαρίνας – Περιβολίου – Κρανιάς, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο τα στοιχεία
παραγωγής και κάρπωσης, όσο και αυτά του περιβάλλοντος, διευκολύνοντας έτσι την παρακολούθηση
και τον έλεγχο των υλοτομιών από πλευράς επιπτώσεων στα δασικά οικοσυστήματα και τον οικότοπο
9530*.
Με τα ψηφιακά υπόβαθρα διευκολύνεται, επίσης, η γεωγραφική ένταξη και παρακολούθηση παραβάσεων
και εν γένει η προστασία του οικοτόπου προτεραιότητας. Διευκολύνεται, τέλος, η παρακολούθηση των
μεταβολών στον οικότοπο προτεραιότητας 9530*.
Νέες τεχνικές αξιολόγησης και χαρτογράφησης δασικών λειτουργιών: Αποσαφηνίστηκαν οι μεταβλητές
που συγκροτούν τον βιότοπο της αρκούδας και ιεραρχήθηκαν από πλευράς σημασίας και σχετικής
βαρύτητας.
Αναπτύχθηκαν κλείδες αξιολόγησης του βιοτόπου της αρκούδας που ερμηνεύουν τη συμπεριφορά/ τρόπο
επίδρασης των διαφόρων παραγόντων (μεταβλητών του δάσους) απέναντι στις διάφορες λειτουργίες του
δάσους και ειδικότερα στη διατήρηση των πληθυσμών της αρκούδας.
Χαρτογραφήθηκε το δυναμικό διατήρησης των πληθυσμών της αρκούδας στον οικότοπο της Μαύρης
πεύκης, ως αφετηρία για την κατά χώρο διαβάθμιση μέτρων και δράσεων προστασίας του βιοτόπου,
παρακολούθησης των μεταβολών του βιοτόπου της αρκούδας, αλλά και των ενδεχόμενων
περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαφόρων δραστηριοτήτων.

Χαρτογραφήθηκε το δυναμικό κινδύνου δασικών πυρκαγιών και το δυναμικό αισθητικής τοπίου ως
αφετηρία για την κατά χώρο ιεράρχηση μέτρων αντιπυρικής προστασίας και μέτρων οικοτουριστικής
ανάπτυξης της περιοχής αντίστοιχα.
Νέοι δείκτες παρακολούθησης των οικοσυστημάτων: Αναπτύχθηκε νέο σύστημα κλειδών αξιολόγησης των
εκτός ξύλου δασικών λειτουργιών ως βασικό εργαλείο παρακολούθησης και ελέγχου ανθρώπινων
επιπτώσεων πάνω στα δασικά οικοσυστήματα.
Εναλλακτικές τεχνικές δασοκομικού χειρισμού: Διατυπώθηκαν προτάσεις εναλλακτικού δασοκομικού
χειρισμού των συστάδων Μαύρης πεύκης, οι οποίες επιτρέπουν τη λειτουργική ενσωμάτωση οικολογικών
παραμέτρων (αρκούδας, αισθητικής τοπίου, νερού κλπ.) στη διαχείριση/ στον δασοκομικό χειρισμό, τις
υλοτομίες και στην εν γένει εκμετάλλευση παραγωγικών συστάδων του οικοτόπου Μαύρης πεύκης.
Προτάσεις αειφορίας: Αποσαφηνίστηκαν ζητήματα αειφορικής οργάνωσης της παραγωγής των συστάδων
Μαύρης πεύκης και προτάθηκαν νέοι τρόποι εφαρμογής αειφορικής διαχείρισης, οι οποίες βελτιώνουν το
παραγωγικό δυναμικό και την απόδοση των δασών και ανταποκρίνονται στις σχετικές οδηγίες της ΕΕ.
Ειδικό σχέδιο διαχείρισης για την πιλοτική περιοχή. Η στρατηγική διαχείρισης που αναπτύχθηκε για τη
διαχείριση του οικοτόπου μαύρης πεύκης, εξειδικεύτηκε στο επίπεδο τριών συστάδων Μαύρης πεύκης
(35α, 35β και 35δ) του δικτύου Ν.2000 για να ακολουθήσει η πιλοτική διαχείριση των συστάδων αυτών που
προβλέπεται στη δράση C6. Η εξειδίκευση αυτή είχε τον χαρακτήρα ενός πρότυπου σχεδίου διαχείρισης
ικανού να εξυπηρετήσει τέσσερις βασικές επιδιώξεις του προγράμματος: 1) Να προετοιμάσει και να
διευκολύνει τον προγραμματισμό εφαρμογής της δράσης C6, 2) να επιδείξει πρακτικούς τρόπους
ενσωμάτωσης οικολογικών παραμέτρων στο σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης των δασών
μαύρης πεύκης, 3) να αποτελέσει οδηγό για μια διευρυμένη εφαρμογή της μεθόδου εργασίας και των
προτάσεων του προγράμματος στο σύνολο των παραγωγικών δασών που τελούν υπό προστατευτικό
καθεστώς και, τέλος, 4) να συνεισφέρει, από μεθοδολογική άποψη, στην επιδιωκόμενη σήμερα
αναμόρφωση του πλαισίου εκπόνησης διαχειριστικών μελετών των δασών της χώρας.
2. Σ' ό,τι αφορά την εφαρμογή δράσεων διαχείρισης τα αποτελέσματα του προγράμματος (Δράση C6)
αναφέρονται σε δυο διακριτά και διαδοχικά στάδια της πιλοτικής διαχείρισης: α) Στον δασοκομικό
χειρισμό των συστάδων και την προσήμανση των προς υλοτομία δένδρων και β) στη δοκιμασία
εναλλακτικών συστημάτων συγκομιδής.
Τα αποτελέσματα του δασικού χειρισμού των συστάδων στην πιλοτική περιοχή περιλαμβάνουν:
• Εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων δασοκομικού χειρισμού (καλλιέργειας και αναγέννησης των
συστάδων) που εξυπηρετούν πολύπλευρους διαχειριστικούς στόχους (παραγωγή, προστασία
κλπ.) με ταυτόχρονη διατήρηση και προαγωγή της βιοποικιλότητας των δασοσυστάδων.
• Δοκιμασία μιας νέας τεχνικής (καθ' υπόδειξη και σε συνεργασία με την ομάδα του ΑΠΘ) σήμανσης
και καταγραφής των διαστάσεων και της γεωγραφικής θέσης των προς υλοτομία δένδρων, ώστε
να εξυπηρετείται αποδοτικότερα, απ' ό,τι μέχρι τώρα, τόσο η επόμενη φάση της συγκομιδής
δασικών προϊόντων, όσο και η παρακολούθηση και ο έλεγχος επιπτώσεων των υλοτομιών πάνω
στο δασικό οικοσύστημα.
Τα αποτελέσματα του δεύτερου σταδίου της πιλοτικής εφαρμογής, δηλαδή της συγκομιδής δασικών
προϊόντων συνοψίζονται στα ακόλουθα:• Εφαρμογή και σύγκριση στην Ελλάδα εναλλακτικών
συστημάτων συγκομιδής ξύλου σε συστάδες Μαύρης πεύκης Νatura2000.
• Tεχνικο-οικονομική σύγκριση των συστημάτων συγκομιδής που εφαρμόστηκαν, με έμφαση στις
χρονικές μελέτες, στην εκτίμηση της παραγωγικότητας εργασίας ανά είδος προϊόντων, το κόστος
ωριαίας λειτουργίας μηχανημάτων και εξοπλισμού και το κόστος παραγωγής προϊόντων.
• Σύγκριση και ανάλυση των ζημιών που προξενήθηκαν κατά τις εργασίες συγκομιδής ξύλου στα
υλοτόμια, όπου εφαρμόστηκαν τα διαφορετικά συστήματα συγκομιδής.
• Αποτελέσματα για την συμπίεση του εδάφους, ως αποτέλεσμα της χρήσης δασικών μηχανημάτων
και της σύρσης κορμών κατά τη διάρκεια της μετατόπισης ξύλου.
• Σύνθεση των ανωτέρω ερευνητικών πορισμάτων για την επιλογή του αρίστου συστήματος
συγκομιδής σχετικά με τον βέλτιστο βιότοπο της Αρκούδας.
3. Επιστημονική παρακολούθηση του οικοτόπου
Το σύστημα επιστημονικής παρακολούθησης και ελέγχου επιπτώσεων των υλοτομικών εργασιών πάνω
στον βιότοπο της αρκούδας έδωσε σημαντικά αποτελέσματα από άποψη καταγραφής και αξιολόγησης
πραγματικών αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα, όμως, αυτά έχουν εκ των πραγμάτων περιορισμένη

έκταση εφαρμογής και χρειάζονται πρωτοβουλίες ευρύτερης έκτασης που να καλύπτουν συνολικά τον
οικότοπο Μαύρης πεύκης, ο οποίος αποτελεί ταυτόχρονα και βιότοπο της αρκούδας.
Οι αλλαγές στον οικότοπο Μαύρης πεύκης είναι σχετικά περιορισμένες και αφορούν κυρίως τις συστάδες
πιλοτικής εφαρμογής (35α, 35β και 35δ) συνολικής έκτασης 85,7 εκταρίων. Οι αλλαγές αυτές είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση γιατί δημιουργήθηκαν ευνοϊκές συνθήκες αναγέννησης και διατήρησης της Μαύρης
πεύκης έναντι της πραγματικής απειλής υποκατάστασης από την οξιά. Η καταρχήν αρνητική επίπτωση που
είχαν οι υλοτομίες, δηλαδή της διατάραξης των συστάδων και της απειλής διάβρωσης, είναι μάλλον
προσωρινή, λόγω της μικρής κατά χώρο έκτασης της επέμβασης, αλλά και της βαθμιαίας εγκατάστασης
φυσικής αναγέννησης στα δημιουργηθέντα διάκενα.
Επίσης, αναμένεται και μια μεσοπρόθεσμη βελτίωση των τροφικών πηγών της αρκούδας, λόγω της
αναμενόμενης αύξησης της κάλυψης από καρποφόρους θάμνους στα δημιουργηθέντα διάκενα.
Ουσιαστικές και δραστικές αλλαγές προς θετικές κατευθύνσεις, δηλαδή:
· Της διατήρησης της παρουσίας της Μαύρης πεύκης,
· της βελτίωσης των συνθηκών του βιοτόπου της αρκούδας και
· της αύξησης της παραγωγικότητας και της οικονομικής απόδοσης των δασών Μαύρης πεύκης,
μπορούν να προκύψουν όταν εφαρμοστεί η πολιτική διαχείρισης που προτάθηκε στο σχέδιο διαχείρισης
του οικοτόπου Μαύρης πεύκης σε όλα τα δάση της περιοχής, όπως έχουν δεσμευτεί σχετικά τόσο η
περιφερειακή όσο και η κεντρική δασική διοίκηση.
• ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος
Συμπερασματικά, από την εφαρμογή των δράσεων διαχείρισης το οικοτόπου μαύρης πεύκης που
υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Life Pindos/ Grevena προέκυψαν τα ακόλουθα οφέλη:
* Ελέγχθηκε και βελτιώθηκε/ προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις της Οδηγίας 92/43 η διαχείριση συστάδων
του οικοτόπου 9530* (του δικτύου Ν.2000) της πιλοτικής περιοχής συνολικής έκτασης 85,7 ha.
* Δημιουργήθηκε υποδομή (μέσω του διαχειριστικού σχεδίου και των προτάσεων στρατηγικής που
περιλαμβάνονται σ' αυτό, της εκπαίδευσης μεγάλου αριθμού δασολόγων, της γεωγραφικής βάσης
δεδομένων και του οδηγού καλών πρακτικών διαχείρισης) για διευρυμένη εφαρμογή στη συνολική
περιοχή του οικοτόπου μαύρης πεύκης περιοχής της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου
(συνολικής έκτασης 21.387,4 ha) των προτάσεων και πρακτικών διαχείρισης που εφαρμόστηκαν στην
πιλοτική περιοχή.
* Έγινε σαφές ότι οι υλοτομίες για παραγωγή δασικών προϊόντων και η προστασία και προαγωγή της
βιοποικιλότητας στα δάση του δικτύου Ν.2000 είναι στόχοι που συνδυάζονται με απόλυτη βεβαιότητα,
όταν υπάρχει ένα σύστημα αυτοελέγχου επιπτώσεων, όπως αυτό που εφαρμόστηκε στην πιλοτική περιοχή
τους προγράμματος Life Pindos Grevena. H εμπέδωση της αντίληψης αυτής και η εφαρμογής της
προτεινόμενης στρατηγικής διαχείρισης μπορεί να άρει τις επιφυλάξεις των τοπικών δασικών υπηρεσιών
που οδηγούν στη βαθμιαία εξαίρεση παραγωγικών συστάδων από τη διαδικασία δασικής εκμετάλλευσης
με το πρόσχημα ότι ανήκουν στο δίκτυο Ν.2000. Η ενέργεια αυτή συνδέεται με απώλεια θέσεων εργασίας
και εισοδήματος αρκετών εκατοντάδων ευρώ ετησίως για την περιοχή Γρεβενών, αλλά και αμφίβολης
ωφέλειας και αποτελεσματικότητας από περιβαλλοντική άποψη.
* Δημιουργήθηκαν νέα πρότυπα διαχείρισης δασών που μπορούν να συνεισφέρουν στην προαγωγή τόσο
της ελληνικής όσο και της ευρωπαϊκής δασοπονίας συνολικά, μεταξύ των οποίων:
- Οι κλείδες αξιολόγησης και χαρτογράφησης δασικών λειτουργιών (διατήρηση άγριας πανίδας,
δυναμικό αισθητικής τοπίου, δυναμικό διήθησης, ικανότητα αντίστασης σε απειλές διάβρωσης και
πυρκαγιάς) ως υποδομή για τον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης παραγωγικών δασών
που τελούν υπό προστατευτικό καθεστώς.
- Οι δείκτες αειφορίας που καλύπτουν όχι μόνο την παραγωγική λειτουργία, αλλά το σύνολο των
δασικών λειτουργιών.
- Νέα πρότυπα δασοκομικού χειρισμού που εξασφαλίζουν λειτουργική ενσωμάτωση οικολογικών
παραμέτρων στη διαχείριση των δασών.
- Εξετάστηκαν νέα πρότυπα παρακολούθησης και ελέγχου επιπτώσεων ανθρώπινων δραστηριοτήτων
πάνω στα δασικό οικοσύστημα και στους οικοτόπους προτεραιότητας.
Εφαρμόστηκαν και αναλύθηκαν συστήματα συγκομιδής ξύλου που διαφοροποιούνται σε αρκετά από τα
χαρακτηριστικά τους, σε σχέση προς το σύστημα που τώρα εφαρμόζεται στην περιοχή έρευνας. Τα οφέλη

της Δράσης συνοψίζονται στα ακόλουθα:
- Αξιολογήθηκαν και υπολογίστηκαν τεχνικο-οικονομικές μεταβλητές καθοριστικής σημασίας για τη
συγκομιδή ξύλου. Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχουν δεδομένα χρόνων και παραγωγικότητας εργασίας,
κόστους εργασίας και κόστους παραγωγής, τα οποία θα επιτρέψουν την ορθολογικότερη επιλογή των
κατάλληλων συστημάτων συγκομιδής ξύλου κατά περίπτωση.
- Συγκρίθηκε η οικολογική αποτελεσματικότητα των διαφορετικών συστημάτων ως προς τη συχνότητα, τη
σοβαρότητα, την έκταση και την κατανομή των ζημιών στα ιστάμενα εναπομείναντα δένδρα της περιοχής
έρευνας. Αυτές οι ζημιές και ιδιαίτερα οι εκτεταμένες εκριζώσεις δένδρων και η βλάβη της υποβλάστησης
αποτελούν, βασικό παράγοντα διαταραχής του βιοτόπου της Καφέ αρκούδας, διότι περιορίζουν τη
δυνατότητα κίνησης και αναζήτησης της τροφής της.
- Διερευνήθηκε η επίδραση της κίνησης βαρέων μηχανημάτων μετατόπισης ξύλου στη συμπίεση του
εδάφους, εντός και εκτός των τρακτερόδρομων κίνησης των οχημάτων μετακίνησης – εξωδάσωσης των
προϊόντων στην περιοχή έρευνας. Η συμπίεση του εδάφους επηρεάζει αρνητικά το αυξητικό δυναμικό
των συστάδων, μειώνει τον αερισμό του εδάφους και επαυξάνει την επιφανειακή απορροή των υδάτων
(όμβρος, κατακρημνίσματα), με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο δασικό οικοσύστημα.

II. Αποτελέσματα δράσεων που αφορούν στη καφέ αρκούδα:
1. Δράση (Α.5) - Αξιολόγηση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων και οι επιπτώσεις
τους στο στοχευμένο είδος προτεραιότητας (Ursus arctos *):
Το ζητούμενο της δράσης αυτής ήταν η εκτίμηση της έντασης και της έκτασης του προβλήματος
χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην περιοχή υλοποίησης του προγράμματος. Στόχος ήταν η
ποσοτικοποίηση της έντασης, ο βαθμός της επίδρασης στην καφέ αρκούδα και στους κτηνοτρόφους
όπως υποδηλώνεται εμμέσως από την θνητότητα σκύλων φύλαξης κοπαδιών (ΣΦΚ), ο προσδιορισμός
των κινήτρων για την χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων και ο γεωγραφικός εντοπισμός του. Για την
συγκέντρωση των στοιχείων διενεργήθηκαν συνεντεύξεις στους κτηνοτρόφους βασιζόμενες σε
ερωτηματολόγιο με τη μέθοδο των κλειστών ερωτήσεων.
Προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:
Τα δηλητηριασμένα δολώματα αποτελούν σημαντικό πρόβλημα στον νομό Γρεβενών (περιοχή του
έργου) και επηρεάζουν τουλάχιστον το ένα τρίτο των κτηνοτρόφων που βρίσκονται στην περιοχή αλλά
και τον πληθυσμό αρκούδας (7 νεκρά ζώα την περίοδο 2005-2008).
τα βασικά κίνητρα χρήσης ΔΔ είναι σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους: ο έλεγχος/εξόντωση του
πληθυσμού των τσοπανόσκυλων από τους κυνηγούς, λόγοι αντεκδίκησης μεταξύ κτηνοτρόφων /
κατοίκων και ο έλεγχος/εξόντωση του πληθυσμού των αλεπούδων.
Η χρονική περίοδος με τα περισσότερα κρούσματα είναι το φθινόπωρο, εποχή που συμπίπτει με
την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου.
Η πλειοψηφία των κτηνοτρόφων διαφωνεί με τη χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων για
οποιονδήποτε λόγο.
Τα φυτοφάρμακα και τα ζιζανιοκτόνα φαίνεται να είναι η πιο σύνηθης κατηγορία τοξικών
προϊόντων για τη παρασκευή δηλητηριασμένων δολωμάτων, που διακινούνται ελεύθερα στο εμπόριο
λόγω χρήσης τους στην αγροτική παραγωγή.
Οι παράπλευρες απώλειες σε σκύλους φύλαξης κοπαδιών από τη χρήση ΔΔ είναι σοβαρή και
χρήζει άμεσων ενεργειών.

2. Δράση (Α.8): «Προκαταρκτική εκτίμηση των ζημιών που προκαλούνται από την αρκούδα στην
παραγωγή (με έμφαση στο ζωϊκό κεφάλαιο) και Κατάρτιση-προετοιμασία ενός μητρώου κατόχων
(κτηνοτρόφων) ποιμενικών σκύλων φύλαξης κοπαδιών»
Βασικός στόχος του 1ου σκέλους της δράσης (εκτίμηση ζημιών) ήταν η ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των
ζημιών που προκαλούνται από την αρκούδα στην παραγωγή (στην περιοχή του έργου) με στόχο τα
στοιχεία και αποτελέσματα που προέκυψαν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά με τα αποτελέσματα του
2ου σκέλους της ίδιας δράσης και με τελικό στόχο την βελτίωση των συνθηκών διατήρησης της καφέ
αρκούδας, και αυτό με την ελαχιστοποίηση των ανθρωπογενών κινήτρων παράνομης εξόντωσης της
αρκούδας μέσω της χρήσης προληπτικών μέτρων (εν προκειμένω σκύλοι φύλαξης κοπαδιών ΣΦΚ). Τα
στοιχεία που συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν προέρχονται από δύο πηγές:
- στοιχεία από το συστηματικό αρχείο καταγραφής ζημιών από την άγρια πανίδα και αποζημιώσεων
του ΕΛΓΑ
- στοιχεία υπαίθρου με συλλογή τους μέσω συνεντεύξεων.
Από την υλοποίηση της δράσης προέκυψαν τα εξής στοιχεία και συμπεράσματα:
- στην περιοχή του έργου παρατηρούνται κοπάδια με σχετικά μικρούς αριθμούς κεφαλών : στο
περίπου 50% των περιπτώσεων για τα πρόβατα και στο 85% για τις αίγες ο μέγιστος αριθμός
κεφαλών του κοπαδιού ανά εκμετάλλευση για την κάθε κατηγορία ξεχωριστά δεν υπερβαίνει τις
τριακόσιες (300). Χαρακτηριστική είναι επίσης η υψηλή συχνότητα μικρών κοπαδιών από αίγες
(45% των περιπτώσεων κάτω των 100 κεφαλών).
- Στη διάρκεια μιας ετήσιας περιόδου, οι ζημιές που οφείλονται αποκλειστικά σε επιθέσεις από
αρκούδα ανέρχονται συνολικά κατά μ.ο. σε 130 κτηνοτροφικά ζώα (για όλες τις κατηγορίες
ζωϊκού κεφαλαίου) ήτοι στο 0,7% του συνόλου του ζωϊκού κεφαλαίου που καταγράφηκε.
- η ένταση των ζημιών σε αριθμητικές απώλειες ανά επίθεση αλλά και συνολικά είναι μικρότερη στην
περίπτωση των επιθέσεων από αρκούδα (γύρω στο 70% των περιπτώσεων έχουν να κάνουν με
απώλειες μικρής κλίμακας, της τάξης από 1-4 ζώα, για τις κατηγορίες μικρών κτηνοτροφικών
ζώων - αιγοπρόβατα) σε σύγκριση με την περίπτωση του λύκου (απώλειες μέχρι και πάνω από 30
ζώα ανά επίθεση). Τα δεδομένα του ΕΛΓΑ συμπίπτουν με το 95,1% των περιπτώσεων ζημιών σε
μικρά κτηνοτροφικά ζώα (αιγοπρόβατα) να αφορά απώλειες της τάξης από 1 έως 4 ζώα, δηλαδή
κάτω από το κρίσιμο αποζημιώσιμο όριο («πλαφόν») με βάση τον μέχρι πρόσφατα ισχύοντα
κανονισμό του ΕΛΓΑ
- Παρατηρείται μια περίοδος αιχμής στις ζημιές στην αρχή της θερινής περιόδου (Ιούνιος-Ιούλιος)
(35% του συνόλου των περιστατικών) καθώς και μια δεύτερη περίοδος αιχμής στα μέσα του
φθινοπώρου (Οκτώβριος). Συγκρινόμενη με τον ετήσιο κύκλο δραστηριότητας, οι περίοδοι αιχμής
στις ζημιές συμπίπτουν και με τις περιόδους αιχμής (υπερ-φαγίας) στην τροφική δραστηριότητα
της αρκούδας (τέλη άνοιξης – αρχές καλοκαιριού και μέσα φθινοπώρου)
- Σε ότι αφορά τις συχνότητες των ζημιών ανά κατηγορία ζωϊκού κεφαλαίου, με βάση τα στοιχεία του
ΕΛΓΑ, παρατηρείται επίσης μια διαφοροποίηση σε σύγκριση με την σύσταση και διαθεσιμότητα του
ζωϊκού κεφαλαίου στην περιοχή του έργου, εμφανίζοντας τις ζημιές στα βοοειδή να έχουν την
υψηλότερη συχνότητα (29%). Ενώ με βάση τα στοιχεία υπαίθρου οι ζημιές σε πρόβατα είναι αυτές
που εμφανίζουν την υψηλότερη συχνότητα (60%).
- Οι ελλείψεις του κανονισμού αποζημιώσεων σε ότι αφορά τις μη αποζημιώσιμες περιπτώσεις επί του
συνόλου των ζημιών από αρκούδα στα μικρά κτηνοτροφικά ζώα και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία
από ΕΛΓΑ ήταν μέχρι πρότινος σημαντικές εφόσον στα 41 περιστατικά ζημιών με απώλειες από 1-4
ζώα στην περιοχή μελέτης, οι 31 (δηλαδή το 75,6%) περιπτώσεις δεν αποζημιώθηκαν εφόσον δεν
καλύπτονταν από τον μέχρι πρόσφατα ισχύοντα κανονισμό του ΕΛΓΑ.
- Στην περιοχή μελέτης το ύψος των καταβληθέντων αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ ανέρχεται σε
27.158€ για την τριετία 2007-2009 (ήτοι 9.053€/ετησίως)
- Τέλος, η αποτελεσματικότητα της φύλαξης του κοπαδιού δεν εξαρτάται μόνο από τον μεγάλο ή μικρό
αριθμό σκύλων φύλαξης αλλά κυρίως από την αποτελεσματικότητά τους.
Σε ότι αφορά το 2ο σκέλος της δράσης Α8 : ο βασικός στόχος ήταν η καταγραφή των αξιόλογων δειγμάτων
(σκύλων φύλαξης κοπαδιών) ΣΦΚ και των κατόχων τους στην περιοχή του έργου, για τη δημιουργία ενός
μητρώου των κατόχων των σκύλων, ώστε σε επόμενη φάση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικουρικά για

τις δράσεις C8 (Κέντρο Αναπαραγωγής Ελληνικού Ποιμενικού) και E5 (Δίκτυο κατόχων ΣΦΚ). Τα βασικά
συμπεράσματα και αποτελέσματα ήταν:
- Μέσα από συνεντεύξεις και επιτόπιες επισκέψεις, εντοπίσθηκαν σε ένα πρώτο στάδιο 16
κτηνοτρόφοι κάτοχοι ενός ή περισσότερων αξιόλογων σκύλων φύλαξης κοπαδιού ο καθένας.
- Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να εστιάσουν στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα των σκύλων τους. Θα
πρέπει να ελέγχουν στενότερα το ζευγάρωμα των ζώων τους και αν αποφεύγουν τη δημιουργία
νέων αδέσποτων ή αναποτελεσματικών σκύλων.
- Η κτηνιατρική περίθαλψη που παρέχεται στους σκύλους είναι σχεδόν ανύπαρκτη και θα πρέπει
απαραιτήτως να βελτιωθεί. Προβλήματα εδώ αποτελούν το κόστος των εμβολίων/φαρμάκων,
κυρίως σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό σκύλων ανά κοπάδι. Άρρωστα σκυλιά αδυνατούν να
φυλάξουν ένα κοπάδι.
- Η εκπαίδευση των κουταβιών επαφίεται πολλές φορές στα εμπειρότερα σκυλιά του κοπαδιού, ενώ ο
κτηνοτρόφος δεν έχει ενεργή ανάμειξη. Παρόλο που τα καλά τσοπανόσκυλα προστατεύουν
ενστικτωδώς το κοπάδι, η ικανότητα αυτή και η αποτελεσματικότητα της φύλαξης αυξάνεται με
τεχνικές εκπαίδευσης.
- Παρόλο που η διατροφή των σκύλων δεν υστερεί απαραίτητα σε ποσότητα (αν και είναι οικονομικά
δύσκολο να ταϊζεις καθημερινά 15-20 σκύλους), η ποιότητα θα μπορούσε να αυξηθεί. Και εδώ,
πρόβλημα αποτελεί το κόστος μιας ποιοτικής διατροφής σε σχάση με το μεγάλο αριθμό σκύλων.

3. Δράση C12: «Eγκατάσταση και λειτουργία Ομάδας Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα».
Στην Ελλάδα, τo φαινόμενο της αλληλεπίδρασης αρκούδας-ανθρώπου (π.χ. προσέγγισης αρκούδων σε
οικισμούς, ατυχήματα, ζημιές στην παραγωγή κλπ) παρατηρείται πιο συστηματικά την τελευταία 5ετία
κυρίως στη Δυτ. Μακεδονία συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής του έργου. Τα βασικά αίτια είναι και
κοινά χαρακτηριστικά:
Με δεδομένο το υπάρχον διαχειριστικό κενό από πλευράς ελληνικής πολιτείας, προέκυψε ως ενδιάμεση
πιλοτική λύση στο πρόβλημα της κατάλληλης διαχείρισης τέτοιοων περιστατικών, η δημιουργία κάτω από
τη δράση C12, της «Ομάδας Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα» (ΟΑΕ). Η «Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για
την Αρκούδα» (BET) αποτελείται από τέσσερά μέλη (2 κτηνιάτρους, 2 βιολόγους) με εξειδίκευση στην
αρκούδα, και επεμβαίνει στις περιοχές του έργου όπου παρατηρούνται προβλήματα συνύπαρξης
αρκούδας-ανθρώπων (ζημιές σε καλλιέργειες, μελίσσια, ζώα), σε περιπτώσεις ατυχημάτων στο οδικό
δίκτυο, σε περιστατικά θανάτωσης αρκούδας αλλά και σε περιπτώσεις συστηματικής εμφάνισης αρκούδας
σε κατοικημένες περιοχές.
Επί συνόλου τριάντα ενός (31) περιστατικών επέμβασης της ΟΑΕ η ποσοστιαία κατανομή ανά κατηγορία
έχει ως εξής:
-

τροχαία ατυχήματα: 9,7%

-

παραβίαση φράχτη Εγνατίας οδού (4.1): 16,1%

-

ζημιές στη παραγωγή (συνολικά): 58,06%

-

κρούσματα λαθροθηρίας: 6,45%

-

προσέγγιση σε οικισμούς: 16,1%

Περιστατικά Επεμβάσεων Βear Emergency Team "ΚΑΛΛΙΣΤΩ" - Περιοχή Γρεβενών - Κατηγορίες περιστατικών
- (2009-2012)
(πρόγραμμα LIFE07NAT/GR/000291 )
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•

Η ΟΑΕ επενέβη σε ένα σύνολο 31 περιστατικών στην διάρκεια υλοποίησης του έργου (Μ.Ο. 10
περιπτώσεις ετησίως).

•

Ο κύριος όγκος επεμβάσεων παρουσίασε μια εποχική κορύφωση το καλοκαίρι και το φθινόπωρο
του κάθε έτους.

•

Ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας παρουσίασαν οι περιπτώσεις διευθέτησης εξοικειωμένων αρκούδων
(habituated bears) με την ανθρωπογενή παρουσία και δραστηριότητα κοντά σε οικισμούς καθότι
το θέμα είναι πολυσύνθετο. Η γεωγραφική απομάκρυνση (relocation) θηλυκών ζώων με μικρά, ως
μέθοδος ανάταξης συμπεριφοράς εξοικείωσης δεν έδειξε να είναι αποτελεσματική καθότι
καθοριστικό ρόλο παίζει η παρουσία μικρών και η συνεπακόλουθη προσέγγιση οικισμών για
προστασία από τα μεγάλα αρσενικά λόγω καννιβαλισμού. Ωστόσο η γεωγραφική απομάκρυνση σε
συνδυασμό με ένα οργανωμένο πρωτόκολλο απώθησης (με αποτρεπτικά μέσα) μπορεί να είναι
αποτελεσματική.
Σημαντική πτυχή των επεμβάσεων σε περιστατικά που αφορούν σε ζημιές είναι η απευθείας
ενημέρωση και η έμπρακτη εφαρμογή των προληπτικών μέτρων (Η/Π και σκύλων φύλαξης
κοπαδιών) από τους παραγωγούς. Παρατηρήθηκε σημαντικό κενό ενημέρωσης από τις αρμόδιες
υπηρεσίες προς τους παραγωγούς κυρίως σε ότι αφορά τη δυνατότητα επιδότησης μιας
κατηγορίας προληπτικών μέτρων από το Γ/Π μέτρα καθώς και του ισχύοντος κανονισμού
αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ.
Σε ότι αφορά τα περιστατικά λαθροθηρίας δυστυχώς δεν υπήρξε (κατά το σύνηθες) δυνατότητα
εξιχνίασης των συνθηκών, εντοπισμός και επιβολή προβλεπόμενων κυρώσεων στους υπαίτιους
από την αρμόδια δασική υπηρεσία.
Σε ότι αφορά τα ατυχήματα επί του τμήματος 4.1 της Εγνατίας Οδού εξαιτίας του ελλιπούς και
ανεπαρκούς φράχτη του αυτοκινητοδρόμου, αυτά αποτέλεσαν την αφορμή για ισχυρές πιέσεις
προς την πολιτική ηγεσία από την Καλλιστώ και το έργο LIFE που είχαν ως αποτέλεσμα την ταχεία
(για τα ελληνικά δεδομένα) αντικατάσταση του παλαιού φράχτη στο μεγαλύτερο μήκος του
τμήματος 4.1. με νέο φράχτη πιο ενισχυμένο, μειώνοντας έτσι θεαματικά τις πιθανότητες για νέα
ατυχήματα.
Τέλος η επίσημη οριζόντια έγκριση και ισχύς του ειδικού σχετικού επιχειρησιακού πρωτοκόλλουεγχειριδίου (που καταρτίστηκε στο πλαίσιο της δράσης C12) βρίσκεται καθοδόν με την πρόσφατη
έκδοση σχεδίου ΥΑ από το αρμόδιο υπουργείο (ΥΠΕΚΑ).Το εγχειρίδιο αυτό θα αποτελέσει το
κατεξοχήν οριζόντιο εργαλείο για την εγκαθίδρυση και λειτουργία μιας μόνιμης Ομάδας Άμεσης
Επέμβασης με την ενεργό εμπλοκή και των κατά τόπους αρμοδίων υπηρεσιών.

•

•

•

•

4. Δράση Ε5 - Ανάπτυξη ενός δικτύου ιδιοκτητών σκύλων φύλαξης κοπαδιών μεταξύ των κτηνοτρόφων.
Βασικός στόχος της δράσης ήταν η προώθηση της δημιουργίας ενός δικτύου μεταξύ κτηνοτρόφων της
περιοχής του έργου, κατόχων αποτελεσματικών ΣΦΚ προκειμένου να διαδοθεί η χρήση ποιοτικών ΣΦΚ ως
άμεσο προληπτικό μέτρο αντιμετώπισης των ζημιές από αρκούδα στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο.
Την υλοποίηση της δράσης Ε5 υποβοήθησε η προπαρασκευαστική δράση Α8 (δημιουργία ενός πρώτο
μητρώου κατόχων αποτελεσματικών σκύλων φύλαξης).
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι υπήρξε διασύνδεση του δικτύου της περιοχής του έργου με 2
παρόμοια δίκτυα που δημιουργήθηκαν κάτω από αντίστοιχα έργα LIFE σε όμορες περιοχές.
Η λειτουργική μορφή του δικτύου περιλαμβάνει 59 κτηνοτρόφους εκ των οποίων οι 16 αποτελούν τον
βασικό πυρήνα. Προβλέπει την ανταλλαγή ΣΦΚ (ενήλικων ή κουταβιών) μεταξύ είτε των μελών του
υφιστάμενου δικτύου ή προς άλλους κτηνοτρόφους της περιοχής που χρήζουν ενός αποτελεσματικού
ΣΦΚ. Συνολικά δόθηκαν από το δίκτυο και τα διασυνδεδεμένα όμοια, 41 κουτάβια ΣΦΚ προς ισάριθμους
κτηνοτρόφους της περιοχής του έργου.
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της δημιουργίας του δικτύου, έγιναν εμφανή διάφορα πρακτικά
ζητήματα ως εξής:
•

Η Καλλιστώ παίζοντας το ρόλο του «μεσάζοντα» μεταξύ των κτηνοτρόφων ξεπέρασε το πρόβλημα
των σχέσεων ανταγωνισμού και αντιπάθειας μεταξύ των κτηνοτρόφων.

•

Η ανάγκη ενίσχυσης του υπάρχοντος δικτύου μεταξύ των κτηνοτρόφων, κυρίως για την
παραχώρηση κουταβιών, αλλά ενίοτε και για ζευγάρωμα καλών ποιμενικών μεταξύ τους.

•

Η ανάγκη ανάπτυξης της εμπιστοσύνης των κτηνοτροφών προς την Καλλιστώ με συνεχή
προσωπική επαφή και πολλές επισκέψεις στην περιοχή τους.

•

Πρέπει να τονιστεί η πολύτιμη εμπειρία της επίσκεψης μας στην Πορτογαλία (δικτύωση μεταξύ 2
έργων LIFE) και η μεταφορά της τεχνογνωσίας κυρίως ότι αφορά την διαρκή επαφή με τους
κτηνοτρόφους και την συστηματική παρακολούθηση των σκύλων που είχαν δώσει.

•

Η δράση της δικτύωσης βασίστηκε εξαρχής στη συνέργειά της με τη δημιουργία του Κέντρου
Αναπαραγωγής Ελληνικού Ποιμενικού (Δράση C.8).

•

Η διεύρυνση του δικτύου συνεχίζεται και μετά το πέρας του έργου.

Συμπερασματικά:
Από την εφαρμογή των δράσεων για το στοχευμένο από το έργο είδος προτεραιότητας καφέ αρκούδα
(Ursus arctos) τα οφέλη που προέκυψαν ήταν τα ακόλουθα:
-

άμβλυνση των αρνητικών στάσεων ειδικών κοινωνικών ομάδων αναφοράς στην περιοχή του έργου
απέναντι στην αρκούδα και συνεπακόλουθη μείωση των κινήτρων εξόντωσης του είδους. Αυτό
επιτεύχθηκε κυρίως μέσω των δράσεων C12 και Ε5.

-

Κατάρτιση και δρομολόγηση θεσμοθέτησης και επισημοποίησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ενός
Πρωτοκόλλου ενεργειών για την αντιμετώπιση περιπτώσεων αλληλεπίδρασης αρκούδας –
ανθρώπου ως οριζόντιου διαχειριστικού εργαλείου.

-

Δημιουργία ενός μηχανισμού δικτύωσης για την υποστήριξη και ανάπτυξη στο διηνεκές ενός
μηχανισμού διάδοσης προληπτικού μέτρου που αφορά στην αποτελεσματική φύλαξη των
κοπαδιών.

-
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