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Σε μια αρκούδα, στο Νευροκόπι Δράμας, προσφέρθηκε ως Χριστουγεννιάτικος μποναμάς η διάσωση της
ζωής της και η ελευθερία! Για τα ανεκτίμητα αυτά δώρα, φρόντισαν και συνεργάστηκαν το Δασαρχείο
Νευροκοπίου, ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης, η Πυροσβεστική Υπηρεσία,
η Στ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης και η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ».
Tο Σάββατο 23 Δεκεμβρίου, κυνηγός - μέλος του Κυνηγετικού Συλλόγου Προσοτσάνης, ενημέρωσε στελέχη
της Στ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας-Θράκης (ΚΟΜΑΘ), για μια αρκούδα που είχε εγκλωβιστεί σε
άδεια υδατοδεξαμενή, σε δασική περιοχή κοντά στο Οχυρό Νευροκοπίου Δράμας. Η ΚΟΜΑΘ ειδοποίησε τα
αρμόδια Δασαρχεία Νευροκοπίου και Δράμας, που με τη σειρά τους, ειδοποίησαν τον Φορέα Διαχείρισης
Οροσειράς Ροδόπης, την Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο
Νευροκοπίου, για να συνεργαστούν μαζί τους στην επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού της αρκούδας.
Η επιχείρηση έγινε ανήμερα τα Χριστούγεννα και κράτησε πάνω από 6 ώρες, καθώς το σημείο στο οποίο
ήταν παγιδευμένη η αρκούδα βρίσκεται σε υψόμετρο 1430 μέτρων, σε απόσταση 2 ωρών με τα πόδια από
τον κοντινότερο δασικό δρόμο.
Για λόγους ασφαλείας του προσωπικού που πήρε μέρος στην επιχείρηση και για να αποφευχθεί περαιτέρω
στρεσάρισμα του ζώου, την αρκούδα αναισθητοποίησε έμπειρο μέλος της επιστημονικής ομάδας της
«Καλλιστώς», με ειδικό όπλο και με την πολύτιμη συνδρομή ιδιώτη κτηνιάτρου από την Ξάνθη. Η αρκούδα
(θηλυκιά, 5-8 ετών), ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά και πολύ επιθετική, λόγω του έντονου
στρεσαρίσματος από τον πολυήμερο εγκλωβισμό της. Η Πυροσβεστική έκοψε παρακείμενο μεγάλο δέντρο
και αφού το διαμόρφωσε σαν σκάλα, το τοποθέτησε μέσα στην άδεια υδατοδεξαμενή, όσο η αρκούδα ήταν
ακόμα αναίσθητη, για να δημιουργηθεί γέφυρα διαφυγής της. Παράλληλα, η θηροφυλακή της ΚΟΜΑΘ
μεριμνούσε για την ασφάλεια αυτών που πήραν μέρος στην επιχείρηση, την ευθύνη συντονισμού της
οποίας είχε ο Δασάρχης Νευροκοπίου.
Στην αρκούδα, που δόθηκε το όνομα «Χριστίνα», σε ανάμνηση της ημερομηνίας απεγκλωβισμού της,
τοποθετήθηκε από την «Καλλιστώ» ραδιοκολλάρο τελευταίας γενιάς, για την παρακολούθηση των
κινήσεών της. Όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία που μετέδωσε το ραδιοκολλάρο (γεωγραφικές
συντεταγμένες και χρονικά διαστήματα), η «Χριστίνα» κατάφερε να βγει από την υδατοδεξαμενή τα
ξημερώματα της 26ης Δεκεμβρίου και κινείται σε δασωμένη, απότομη πλαγιά του όρους Άγιος Παύλος.
Απομένει η λήψη κατάλληλων μέτρων από τους αρμόδιους φορείς, όπως η περίφραξη της συγκεκριμένης
υδατοδεξαμενής (ή άλλων παρόμοιων), ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.
Δασαρχείο Νευροκοπίου
Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νευροκοπίου
Στ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης
«Καλλιστώ», Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση

