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SUMMARY
In 2021, two two-day workshops were organized and held by the University of
Thessaly (UTH), in the framework of the Action C2.1.; one at the headquarters of the
Rodopi Mountain Range Management Body and one at the headquarters of the N.
Pindos Management Body. The workshops' modules were in accordance with the
webinar held in November 2020, by UTH. Each hands-on seminar consisted of ten
modules, presented by five UTH team experts, and one member belonged to NGO
«Callisto». Initially, a brief demonstration was given for each topic. Subsequently, under
the trainer's supervision, the attendants were encouraged to apply the practices and
techniques just presented. In total, 32 stakeholders (NPs Management Bodies’ staff,
Federal Game Guards and Professional Mountain Guides) have attended the workshops.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο πλαίσιο της Δράσης C2.1 του έργου LIFE ARCPROM, το Τμήμα Κτηνιατρικής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Οργάνωση
«Καλλιστώ», πραγματοποίησε εντός του έτους 2021, δύο διήμερα πρακτικά σεμινάριά.
Το πρώτο πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και
το δεύτερο στην έδρα του Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου. Τα
αντικείμενα που παρουσιάσθηκαν στα δύο σεμινάρια αποτελούσαν την πρακτική
συνέχεια της ημερίδας που είχε οργανωθεί από το Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΘ, το Νοέμβριο
του έτους 2020. Κάθε σεμινάριο περιλάμβανε 10 θεματικές ενότητες, που
παρουσιάστηκαν από πέντε μέλη του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΠΘ και ένα μέλος της
Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ». Σε κάθε θεματική ενότητα, αρχικά
πραγματοποιούταν μία σύντομη εισήγηση/ επίδειξη και στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες
ενθαρρυνόταν να εφαρμόσουν επιτόπου τις αντίστοιχες πρακτικές και τεχνικές. Στα δύο
πρακτικά σεμινάρια συμμετείχαν συνολικά 32 εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι αποτελούσαν
προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης, Θηροφύλακες, και επαγγελματίες Οδηγοί
Βουνού/Ξεναγοί).
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
Στo πλαίσιο της δράσης C.2. του προγράμματος LIFE-ARCPROM «Improving
human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe» προβλέπεται η
πραγματοποίηση δράσεων επαύξησης των γνώσεων και των τεχνικών δεξιοτήτων του
προσωπικού των Φορέων Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα. Ειδικότερα, στη δράση C.2.1 προβλέπεται η διεξαγωγή τριών τριήμερων
πρακτικών σεμιναρίων στις έδρες των Φορέων Διαχείρισης, όπου εκπαιδευτές από το
Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την Περιβαλλοντική Οργάνωση
«Καλλιστώ» παρουσιάζουν σημαντικά πρακτικά θέματα αντιμετώπισης συγκρούσεων
μεταξύ αρκούδας και ανθρώπου.
Κατά το έτος 2021, στο πλαίσιο της δράσης C.2, πραγματοποιήθηκαν συνολικά
δύο διήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια, το πρώτο στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης
Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ), την 04 & 05 Οκτωβρίου και το δεύτερο στην έδρα του
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου (ΦΔΕΠΒΠ), την 08 & 09 Νοεμβρίου.
Τα παραπάνω σεμινάρια αποτελούσαν τη συνέχεια των θεωρητικών διαλέξεων που είχαν
πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την
ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την 10 Νοεμβρίου 2020.
Με σκοπό τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής συμμετοχής, πέρα από τους
Φορείς Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων, πραγματοποιήθηκαν διμερείς επικοινωνίες και
εστάλησαν προσκλήσεις συμμετοχής στα πρακτικά σεμινάρια στην Κυνηγετική
Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, στα Δασαρχεία Δράμας και Ιωαννίνων, καθώς και σε
τοπικούς Φορείς και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του
οικοτουρισμού. Επιπρόσθετα, ανοιχτές επιστολές/προσκλήσεις καθώς και το πρόγραμμα
των σεμιναρίων αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του προγράμματος του LIFE ARCPROM
(https://lifearcprom.uowm.gr).
Το Πρόγραμμα των δύο σεμιναρίων διαμορφώθηκε έτσι, ώστε να έχουν έντονα
πρακτικό και βιωματικό χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, βασικό κριτήριο των θεμάτων που
παρουσιάστηκαν ήταν η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα που αντιμετωπίζουν
συχνά στο πεδίο, τόσο κατά τη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων, όσο και κατά την
αλληλεπίδραση με κτηνοτρόφους, παραγωγούς, κυνηγούς και άλλους ιδιώτες που
σχετίζονται με τη διατήρηση του πληθυσμού της Καφέ Αρκούδας.
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Συνολικά, κάθε σεμινάριο περιελάβανε 10 ενότητες, οι οποίες παρουσιάστηκαν
από πέντε μέλη και συνεργάτες του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και ένα μέλος της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ».
Οι θεματικές ενότητες των σεμιναρίων αφορούσαν κυρίως:
❖

Την εφαρμογή των απαραίτητων Μέτρων Ατομικής Προστασίας κατά την
προσέγγιση σε νεκρό άγριο ζώο, για την αποφυγή μόλυνσης ή περαιτέρω
μεταφοράς παθογόνων μικροοργανισμών.

❖

Την επίδειξη και διενέργεια νεκροτομής.

❖

Την επίδειξη λήψης και συσκευασίας βιολογικού υλικού για τοξικολογικές,
μικροβιολογικές εξετάσεις και γενετικές αναλύσεις.

❖

Τα στοιχεία αξιολόγησης συμπεριφοράς και εκπαίδευσης των Σκύλων Φύλαξης
Κοπαδιών (ΣΦΚ).

❖

Τα βασικά στοιχεία εκτίμησης της υγείας σε ΣΦΚ.

❖

Την έγκαιρη αναγνώριση συμπτωμάτων δηλητηρίασης στο πεδίο, και τη
χορήγηση των Α’ Βοηθειών.

❖

Την επίδειξη και εκπαίδευση στη χρήση των αποτρεπτικών μέσων για την
απομάκρυνση

ατόμων

αρκούδας

από

περιοχές

με

ανθρωπογενή

δραστηριότητα.

Επίσης, στους συμμετέχοντες παρασχέθηκε, σε ηλεκτρονική μορφή (usb stick),
ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό αναφερόταν στα θέματα που παρουσιάστηκαν.
Τα πρακτικά σεμινάρια παρακολούθησαν συνολικά 32 εκπαιδευόμενοι και
συγκεκριμένα στο σεμινάριο που διεξήχθη στην έδρα του ΦΔΟΡ συμμετείχαν 12 άτομα
και στο αντίστοιχο που διεξήχθη στην έδρα του ΦΔΕΠΒΠ συμμετείχαν 20 άτομα. Πέρα
από το προσωπικό των δύο Φορέων Διαχείρισης, στα σεμινάρια συμμετείχαν και
εκπαιδεύτηκαν δύο Θηροφύλακες, δύο επαγγελματίες Οδηγοί Βουνού και μία
Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης. Για την εκτίμηση του γνωστικού υποβάθρου των
συμμετεχόντων, πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να
συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο έντεκα ερωτήσεις, που περιλάμβανε ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις αναφέρονταν σε κάποια από τα θέματα που είχαν
ήδη αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της ημερίδας που είχε διεξαχθεί την 10 Νοεμβρίου
2020, καθώς και περισσότερο πρακτικά ζητήματα για τη διαχείριση καταστάσεων στο
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πεδίο. Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων θα χρησιμοποιηθούν κατά την
αξιολόγηση της επίδρασης των σεμιναρίων, στο πλαίσιο της Δράσης D.2.
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Κεφάλαιο 2: Συνοπτική Περιγραφή Εκπαιδευτικών Ενοτήτων
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΓΡΙΟΥ ΖΩΟΥ
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΠΙΘΑΝΟΝ ΑΙΤΙΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ
Σιάσιος Αθανάσιος, Στρατιωτικός Κτηνίατρος

Κατά τη διάρκεια της ενότητας, πραγματοποιήθηκε επίδειξη συλλογής πληροφοριών
πεδίου, σχετικά με την εκτίμηση του τρόπου και χρόνου θανάτους ενός ζώου. Αρχικά, το πεδίο
διεξαγωγής του σεμιναρίου θεωρήθηκε ως τόπος διερεύνησης και σημάνθηκε κατάλληλα. Στη
συνέχεια, παρουσιάστηκε η αλληλουχία των ενεργειών που πραγματοποιούνται κατά την
προσέγγιση των ερευνητών στο χώρο που βρέθηκε ένα νεκρό ζώο. Ενδεικτικά αναφέρονται, ο
τρόπος καταγραφής των πληροφοριών, ο τρόπος προσέγγισης στο πεδίο του συμβάντος, η
αποτύπωση των μεγεθών, ο άξονας κίνησης του ζώου, ο τρόπος φωτογράφησης του πεδίου,
κ.α. Επίσης, διάφορα σημαντικά κατά τη διερεύνηση στοιχεία, όπως συσκευασίες φαρμάκων,
χρησιμοποιημένα γάντια μίας χρήσης, ενδείξεις μεταφοράς του ζώου παρουσιάστηκαν στους
συμμετέχοντες, οι οποίοι στο τέλος, κλήθηκαν να ολοκληρώσουν, με βάση τις γνώσεις και την
εμπειρία τους, το πεδίο διερεύνησης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Χατζόπουλος Δημήτριος, Τμήμα Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας, ΠΘ

Στην ενότητα αυτή, πραγματοποιήθηκε επίδειξη της ορθής εφαρμογής των Μέσων
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), που θα πρέπει να φέρονται από κάθε ερευνητή ή εμπλεκόμενο
πριν την προσέγγισή του σε κάθε νεκρό, οικόσιτο ή άγριο, ζώο.
Αναφέρθηκαν συγκριτικά οι διάφορες κατηγορίες μασκών προστασίας, οι τύποι
ολόσωμων στολών και τα απαραίτητα για την κάθε περίσταση προστατευτικά των χεριών και
της κεφαλής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε, στην τεχνική άσηπτης εφαρμογής των ΜΑΠ,
προκειμένου να μην υπάρξει επιμόλυνση του πεδίου έρευνας. Τέλος, τονίσθηκε η διαδικασία
αφαίρεσης, συλλογής και απόρριψης των ΜΑΠ, για την αποφυγή της μόλυνσης και της
περαιτέρω διάδοσης μικροβιακών παραγόντων.
Τα απαραίτητα Μέτρα Βιοασφάλειας πριν και μετά το πέρας των εργασιών των
ερευνητών παρουσιάστηκαν επίσης. Ειδικότερα, επισημάνθηκε ο χειρισμός των ζωικών
υποπροϊόντων και των μολυσμένων εργαστηριακών και πλαστικών αναλωσίμων, μετά τη λήψη
των απαραίτητων βιολογικών δειγμάτων. Ο ενδεδειγμένος τρόπος μεταφοράς των παραπάνω,
προς αποστείρωση, παρουσιάστηκε επίσης.
Μετά την επίδειξη, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εφαρμόσουν τα απαραίτητα ΜΑΠ και
τα Μέτρα Βιοασφάλειας.
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Φωτογραφία 2: Επίδειξη εφαρμογής Μέτρων Ατομικής Προστασίας

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΝΕΚΡΟΤΟΜΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Σιάσιος Αθανάσιος Στρατιωτικός Κτηνίατρος

Στην ενότητα, πραγματοποιήθηκε επίδειξη νεκροψίας-νεκροτομής σε άγριο ζώο. Σε
συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία για την αντιμετώπιση του ιού της Λύσσας, η επίδειξη
πραγματοποιήθηκε σε ακέραια πτώματα άγριων πτηνών, που διατηρούνται από το Τμήμα Κτηνιατρικής
ΠΘ για εκπαιδευτικούς λόγους και των οποίων η αιτία θανάτωσης ήταν ήδη γνωστή.
Μετά την επίδειξη και υπό στενή επιτήρηση, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να επαναλάβουν την
νεκροψία-νεκροτομή που παρακολούθησαν. Επίσης, κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τα διάφορα όργανα/
ιστούς του πτώματος, από τους οποίους θα έπρεπε να συλλέξουν βιολογικό υλικό ή ιστοτεμάχια.
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Φωτογραφίες 3, 4 & 5: Επίδειξη νεκροτομών σε είδη άγριων πτηνών

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Χατζόπουλος Δημήτριος, Τμήμα Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας, ΠΘ

Στην ενότητα, πραγματοποιήθηκε επίδειξη της ορθής πρακτικής συλλογής, διαχείρισης,
συσκευασίας, μεταφοράς και αποστολής βιολογικών υλικών άγριων ζώων για μικροβιολογικές και
τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς και για γενετική ανάλυση. Αρχικά, παρουσιάστηκαν οι διάφορες
κατηγορίες υλικών συλλογής βιολογικών υλικών, ανάλογα με το σκοπό της δειγματοληψίας (π.χ.
αποστειρωμένοι βαμβακοφόροι στυλεοί για την ανίχνευση βακτηρίων και ιών, άσηπτοι περιέκτες,
φιαλίδια συλλογής αίματος, φάκελοι συλλογής ιστών για τοξικολογικές εξετάσεις). Μετέπειτα,
αναγνωρίστηκαν από τους συμμετέχοντες οι κίνδυνοι και οι πιθανές οδοί μόλυνσης των ερευνητών ή
και επιμόλυνσης των δειγμάτων. Ακολούθως, παρουσιάσθηκαν οι τεχνικές και τα προσφορότερα
σημεία δειγματοληψίας, ενώ μετά τη συλλογή, παρουσιάσθηκε η τεχνική και τα μέσα συσκευασίας των
δυνητικά επικίνδυνων για τον άνθρωπο υλικών, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Όσον αφορά τη συλλογή υλικών για γενετικές αναλύσεις, διενεργήθηκε συλλογή
περιβαλλοντικού DNA, δηλαδή συλλογή γενετικού υλικού που έχει μείνει σε υλικά στο πεδίο ή σε ίχνη.
Ακόμη, πραγματοποιήθηκε συλλογή γενετικού υλικού από το ίδιο το ζώο και επίδειξη του τρόπου
σήμανσης, διατήρησης και μεταφοράς των δειγμάτων.
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ΣΚΥΛΟΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΟΠΑΔΙΩΝ (ΣΦΚ) - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΦΚ
Γιαννακόπουλος Αλέξιος Τμήμα Κτηνιατρικής, ΠΘ

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του Δικτύου ανταλλαγής ΣΦΚ, καθώς και για
το έντυπο συλλογής δεδομένων που έχει καταρτιστεί για την αξιολόγηση της αποτρεπτικής
συμπεριφοράς κάθε σκύλου. Ενημερώθηκαν επίσης, για τη δυνατότητα χρήσης δορυφορικών GPS
collars για τον έλεγχο της δραστηριότητας των ΣΦΚ κατά τη νύχτα και για τα διαθέσιμα προστατευτικά
μέσα (θώρακες σκύλων από ανθεκτικό & ελαφρύ υλικό) για την προστασία των ΣΦΚ από τις επιθέσεις
των ζώων θηρευτών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΥΛΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΟΠΑΔΙΩΝ
Μπατσαράς Εμμανουήλ & Μυστακίδης Αντώνης, Εκπαιδευτής Σκύλων

Σκοπός της ενότητας ήταν η πρακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων στην αναγνώριση της
συμπεριφοράς των ΣΦΚ, στην εφαρμογή βασικών τεχνικών βασικής εκπαίδευσης ενός σκύλου και
διόρθωσης της συμπεριφοράς, του σε περιπτώσεις δυστροπίας. Με τη βοήθεια εκπαιδευμένου
σκύλου, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να δούνε την αλληλεπίδραση μεταξύ του ανθρώπου και
του σκύλου και να εφαρμόσουν οι ίδιοι τις τεχνικές εκπαίδευσης.

Φωτογραφία 7: Επίδειξη του εξοπλισμού εκπαίδευσης σκύλων
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ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟ
Χατζόπουλος Δημήτριος Τμήμα Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας, ΠΘ

Αντικείμενο της πρακτικής άσκησης, ήταν η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους βασικούς
κτηνιατρικούς χειρισμούς για την αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας των σκύλων. Με τη βοήθεια
εκπαιδευμένου σκύλου εργασίας, πραγματοποιήθηκε επίδειξη της τοποθέτησης φιμώτρου, των
χειρισμών ελέγχου της καρδιακής λειτουργίας, της μέτρησης των σφυγμών, της αναπνευστικής
λειτουργίας και της εκτίμησης του κυκλοφορικού, με τη μέτρηση του χρόνου επαναπλήρωσης
τριχοειδών αγγείων και της ωχρότητας των βλεννογόνων του στόματος και του επιπεφυκότα. Επίσης,
πραγματοποιήθηκε ένα σύντομο μάθημα της ανατομίας των σκύλων, ώστε να διευκολύνεται η
επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και των κτηνιάτρων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Ακόμη, πραγματοποιήθηκε πρακτική άσκηση στη χορήγηση Ά βοηθειών σε σκύλο, για τις
περιπτώσεις:
(α)

καταγμάτων στα άκρα (ακινητοποίηση και επίδεση)

(β)

αιμορραγίας συνέπεια τραυματισμού (περίδεση και ενστάλαξη αδρεναλίνης)

(γ)

τραυματισμού από ξένα σώματα (ακινητοποίηση, καθαρισμός και αντισηψία)

(δ)

εγκαυμάτων και θερμικής καταπληξίας

(ε)

δήγματος φιδιού ή άλλου ιοβόλου ζώου (χορήγηση κορτιζόνης ενέσιμα)

(στ)

κυκλοφορικής καταπληξίας (πραγματοποίηση μαλάξεων για την επαναλειτουργία της

καρδιάς και της αναπνοής)
Μετά την επίδειξη, με τη συνδρομή του εκπαιδευμένου σκύλου εργασίας, οι συμμετέχοντες
κλήθηκαν να εφαρμόσουν εικονικά απλές κτηνιατρικές πρακτικές, όπως η χορήγηση αντιπαρασιτικών
χαπιών και εξωπαρασιτοκτόνων και η χορήγηση ενδομυικών και υποδόριων ενέσεων)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΣΕ ΕΝΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟ ΖΩΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Χατζόπουλος Δημήτριος Τμήμα Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας, ΠΘ

Σκοπός της ενότητας, ήταν η πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων στη χρήση των First-Aid Anti
Poison Kits, τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE-ARCPROM. Αρχικά,
αναλύθηκαν τα συχνότερα συμπτώματα δηλητηρίασης σε ένα σκύλο. Τα κτηνιατρικά φάρμακα που
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περιλαμβάνονται στο κυτίο Α’ Βοηθειών (αμπούλες απομορφίνης, αμπούλες ατροπίνης, χάπια ενεργού
άνθρακα) παρουσιάσθηκαν, εξηγήθηκε αναλυτικά η δράση τους, η οδός χορήγησής τους, ο
υπολογισμός του δοσολογικού σχήματος και το επιθυμητό αποτέλεσμα μετά τη χορήγησή του. Με την
εφαρμογή σεναρίων, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να χορηγήσουν εικονικά τα διαθέσιμα κτηνιατρικά
φάρμακα για την αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων σε σκύλο, εξαιτίας δηλητηρίασης από
φυτοφάρμακα.

ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΚΟΥΔΑΣ
ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Τσακνάκης Ιωάννης & Τράγος Αθανάσιος,
«ΚΑΛΛΙΣΤΩ» – Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή & τη Φύση

Αντικείμενο της ενότητα ήταν η επίδειξη και η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα διαθέσιμα
μέσα για την απομάκρυνση αρκούδων από μία περιοχή. Πιο αναλυτικά, παρουσιάστηκε η χρήση των
ειδικών κάδων απώθησης αρκούδων που έχουν κατασκευαστεί και τοποθετηθεί στο πλαίσιο του
προγράμματος LIFE AMYBEAR. Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν και να
εξασκηθούν στη χρήση του απωθητικού εξοπλισμού που προβλέπεται στη Δράση C.9 του
προγράμματος (Criter-Gitter, Supersonic horns, Scarecrows).

Φωτογραφία 8: Επίδειξη αποτρεπτικών μέσων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Πρόσκληση Συμμέτοχης σε Πρακτικό Σεμινάριο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Καρδίτσα, 28 Σεπτεμβρίου 2021
Αξιότιμες/οι Κυρίες/Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή, σας ενημερώνουμε ότι το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και
Παρασιτολογίας, του Τμήματος Κτηνιατρικής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συμμετέχει σε
πρόγραμμα LIFE, με τίτλο «LIFE ARCPROM - Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of
South Europe» (LIFE18 NAT/GR/000768 - https://lifearcprom.uowm.gr/el/), το οποίο έχει ως κύριο
στόχο τη βελτίωση των όρων συνύπαρξης της καφέ αρκούδας και του ανθρώπου, σε τρία Εθνικά Πάρκα
της Ελλάδας (Πρεσπών, Β. Πίνδου, Οροσειράς Ροδόπης) και στο Πάρκο Majella της Ιταλίας.
Στα πλαίσια της Υποδράσης C2.1 του έργου, το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ», έχουν προγραμματίσει τη
διενέργεια πρακτικού σεμιναρίου με τίτλο «Διαχείριση των συγκρούσεων ανθρώπου-αρκούδας». Το
σεμινάριο πραγματοποιείται σε συνέχεια της ομώνυμης ημερίδας θεωρητικής κατάρτισης που διεξήχθη
τον περασμένο Νοέμβριο, και απευθύνεται πρωτίστως στο προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών, των Περιφερειών, των Διευθύνσεων Δασών, των Δασαρχείων και της
Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής που συμμετείχαν στην προηγούμενη ημερίδα. Στόχος του σεμιναρίου
είναι η πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων στις μεθόδους και τις τεχνικές της κτηνιατροδικαστικής
διερεύνησης των πιθανών αιτιών θανάτων των άγριων ζώων (π.χ. αρκούδες) στο πεδίο, με σκοπό την
αποτροπή της χρήσης παράνομων πρακτικών. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τα υλικά
και τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τις Ομάδες Άμεσης Επέμβασης για την απομάκρυνση ή τη
διάσωση ατόμων καφέ αρκούδας από περιοχές με ανθρωπογενή δραστηριότητα.
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Τέλος, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια επαύξησης της
κατάρτισης του προσωπικού των εμπλεκόμενων φορέων, σχετικά με τη διαχείριση περιστατικών
δηλητηριάσεων σε άγρια ζώα ή σε Σκύλους Φύλαξης Κοπαδιών και την εφαρμογή ορθών κτηνιατρικών
πρακτικών για τη διατήρηση της υγείας των Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών.
Τα παραπάνω εκτιμάται ότι θα συνδράμουν περαιτέρω στην ανάπτυξη και διατήρηση διαύλων
συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού των Φορέων και των παραγωγών που δραστηριοποιούνται εντός
της περιοχής του Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης, με σκοπό τη διαχείριση των προβληματικών
καταστάσεων που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση αρκούδων- ανθρώπου, την πρόληψη ζημιών σε
παραγωγικά ζώα και την προστασία και διατήρηση της καφέ αρκούδας στην περιοχή.
Το πρακτικό σεμινάριο θα λάβει χώρα την Δευτέρα 04 και την Τρίτη 05 Οκτωβρίου 2021 και θα
διεξαχθεί στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. Λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα
μέτρα για την ανάσχεση της διασποράς του COVID-19, καθώς και το διαδραστικό χαρακτήρα του
σεμιναρίου, το σύνολο των πρακτικών ασκήσεων θα πραγματοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο. Το
αναλυτικό πρόγραμμα και τα επιμέρους αντικείμενα εκπαίδευσης παρατίθενται παρακάτω.
Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε το προσωπικό του Φορέα σας για τη διεξαγωγή του
σεμιναρίου.

Με εκτίμηση
Χαράλαμπος Μπιλλίνης
Ειδικευμένος κτηνίατρος στη διαχείριση υγείας της άγριας πανίδας
Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής
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Πρόγραμμα Σεμιναρίου
Δευτέρα, 04 Οκτωβρίου 2021
09:30 – 09:40

09:40 – 09:50
09:50 – 10:10

10:10 – 10:30

10:30 – 11:00

11:00 – 11:30

11:30 – 11:50
11:50 – 12:10
12:10-12:30
12:30-12:50

12:50 – 13:20

13:20 – 13:30

Χαιρετισμός - Συνοπτική παρουσίαση των δράσεων
Μπιλλίνης Χαράλαμπος Τμήμα
του έργου LIFE-ARCPROM και των στόχων του
Κτηνιατρικής, ΠΘ
σεμιναρίου
Συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους συμμετέχοντες
Εκτίμηση του τρόπου και χρόνου θανάτου άγριου
Σιάσιος Αθανάσιος
ζώου
Κτηνιατρική Σχολή, ΑΠΘ
Επίδειξη έρευνας πεδίου για την ανεύρεση πιθανόν
Δούκας Δημήτριος
αιτιών θανάτου
Τμήμα Κτηνιατρικής, ΠΘ
Εφαρμογή Μέσων Ατομικής Προστασίας και λήψη
Χατζόπουλος Δημήτριος
Τμήμα Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας,
Μέτρων Βιοασφάλειας
ΠΘ
Πρακτική Άσκηση από τους συμμετέχοντες
Επίδειξη νεκροτομής
Σιάσιος Αθανάσιος
Κτηνιατρική Σχολή, ΑΠΘ Πρακτική Άσκηση από τους συμμετέχοντες
Δούκας Δημήτριος
Τμήμα Κτηνιατρικής, ΠΘ
Επίδειξη λήψης και συσκευασίας βιολογικού υλικού
Χατζόπουλος Δημήτριος
Τμήμα Δημόσιας & Ενιαίας
για εξετάσεις ανίχνευσης νοσημάτων και γενετική
Υγείας, ΠΘ
ανάλυση
Πρακτική Άσκηση από τους συμμετέχοντες
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Σκύλοι Φύλαξης Κοπαδιών (ΣΦΚ) Μορφολογικά
Γιαννακόπουλος Αλέξιος Τμήμα
Χαρακτηριστικά ΣΦΚ
Κτηνιατρικής, ΠΘ
Εφαρμογή Τεχνικών Εκπαίδευσης ΣΦΚ
Μυστακίδης Αντώνιος
Εκπαιδευτής Σκύλων
Επίδειξη χειρισμών ελέγχου υγείας σε σκύλο Πρακτική Χατζόπουλος Δημήτριος
Άσκηση από τους συμμετέχοντες
Τμήμα Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας,
ΠΘ
Αναγνώριση και Αντιμετώπιση Δηλητηρίασης
Χατζόπουλος Δημήτριος
σκύλου στο πεδίο – Χρήση anti-poison kit
Τμήμα Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας,
Πρακτική Άσκηση από τους συμμετέχοντες
ΠΘ
Ερωτήσεις

Τρίτη, 05 Οκτωβρίου 2021
09:30 – 10:30

10:30 – 12:00

12:00 – 13:00

Χρήση αποτρεπτικών μέσων για την απομάκρυνση Τράγος Αθανάσιος
ατόμων αρκούδας από περιοχές με ανθρωπογενή "ΚΑΛΛΙΣΤΩ" - Περιβαλλοντική
Οργάνωση για την Άγρια Ζωή & τη
δραστηριότητα
Φύση
Πρακτική Άσκηση από τους συμμετέχοντες
Μετάβαση σε εκτροφή – Πρακτικές συμβουλές
Γιαννακόπουλος Αλέξιος Τμήμα
συνεργασίας με κτηνοτρόφους σε περιστατικά
Κτηνιατρικής, ΠΘ
επιθέσεων αρκούδας σε εκτρεφόμενα ζώα
Ερωτήσεις – Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων – Πέρας Σεμιναρίου
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ

Καρδίτσα, 02 Νοεμβρίου 2021
Αξιότιμες/οι Κυρίες/Κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή, σας ενημερώνουμε ότι το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και
Παρασιτολογίας, του Τμήματος Κτηνιατρικής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συμμετέχει σε
πρόγραμμα LIFE, με τίτλο «LIFE ARCPROM - Improving human-bear coexistence in 4 National Parks
of South Europe» (LIFE18 NAT/GR/000768 - https://lifearcprom.uowm.gr/el/), το οποίο έχει ως κύριο
στόχο τη βελτίωση των όρων συνύπαρξης της καφέ αρκούδας και του ανθρώπου σε τρία Εθνικά
Πάρκα της Ελλάδας (Πρεσπών, Β. Πίνδου, Οροσειράς Ροδόπης) και στο Πάρκο Majella της Ιταλίας.
Στα πλαίσια της Υποδράσης C2.1 του έργου, το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ», έχουν προγραμματίσει τη
διενέργεια πρακτικού σεμιναρίου με τίτλο «Διαχείριση των συγκρούσεων ανθρώπου-αρκούδας».
Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε συνέχεια της ομώνυμης ημερίδας θεωρητικής κατάρτισης που
πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο και απευθύνεται πρωτίστως στο προσωπικό των
Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Περιφερειών, Διευθύνσεων Δασών, Δασαρχείων
καις Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής που παρακολούθησαν την παραπάνω ημερίδα.
Στόχος του σεμιναρίου είναι η πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων στις μεθόδους και τις
τεχνικές κτηνιατροδικαστικής διερεύνησης των αιτιών θανάτου άγριου ζώου (αρκούδα) στο πεδίο, με
σκοπό την αποτροπή της χρήσης παράνομων πρακτικών. Επιπλέον, στόχος του σεμιναρίου είναι η
εξοικείωση με τα υλικά και μέσα που χρησιμοποιούνται από τις Ομάδες Άμεσης Επέμβασης για την
απομάκρυνση ή τη διάσωση ατόμων καφέ αρκούδας από περιοχές με ανθρωπογενή δραστηριότητα.
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Τέλος, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια επαύξησης της
κατάρτισης του προσωπικού των εμπλεκόμενων φορέων, όσον αφορά τη διαχείριση περιστατικών
δηλητηριάσεων σε άγρια ζώα ή σε Σκύλους Φύλαξης Κοπαδιών και την εφαρμογή ορθών
κτηνιατρικών πρακτικών για τη διατήρηση της υγείας των Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών.
Τα παραπάνω εκτιμάται ότι θα συνδράμουν περαιτέρω στην ανάπτυξη και διατήρηση
διαύλων συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού των Φορέων και των παραγωγών που
δραστηριοποιούνται εντός της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, με σκοπό τη διαχείριση
των προβληματικών καταστάσεων που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση αρκούδων-ανθρώπου,
την πρόληψη ζημιών σε παραγωγικά ζώα και συνεπώς την προστασία και διατήρηση της καφέ
αρκούδας στην περιοχή.
Το πρακτικό σεμινάριο θα λάβει χώρα την Τρίτη 09 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου
2021 και θα διεξαχθεί στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα μέτρα για την ανάσχεση της διασποράς του COVID-19, καθώς και το
διαδραστικό χαρακτήρα του σεμιναρίου, το σύνολο των πρακτικών ασκήσεων θα πραγματοποιηθεί
σε εξωτερικό χώρο. Το αναλυτικό πρόγραμμα και τα επιμέρους αντικείμενα εκπαίδευσης
παρατίθενται παρακάτω.
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το προσωπικό του Φορέα σας για τη διεξαγωγή του
σεμιναρίου.

Με εκτίμηση
Χαράλαμπος Μπιλλίνης
Ειδικευμένος κτηνίατρος στη διαχείριση υγείας της άγριας πανίδας
Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής
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Πρόγραμμα Σεμιναρίου
Τρίτη, 09 Nοεμβρίου 2021
09:30 – 09:40

09:40 – 09:50
09:50 – 10:10

10:10 – 10:30

10:30 – 11:00

Χαιρετισμός - Συνοπτική παρουσίαση των δράσεων
Μπιλλίνης Χαράλαμπος
του έργου LIFE-ARCPROM και των στόχων του
Τμήμα Κτηνιατρικής, ΠΘ
σεμιναρίου
Συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους συμμετέχοντες
Εκτίμηση του τρόπου και χρόνου θανάτου άγριου
Σιάσιος Αθανάσιος
ζώου Επίδειξη έρευνας πεδίου για την ανεύρεση
Στρατιωτικός Κτηνίατρος, ΕΣ
πιθανόν αιτιών θανάτου
Εφαρμογή Μέσων Ατομικής Προστασίας και λήψη
Μέτρων Βιοασφάλειας
Πρακτική Άσκηση από τους συμμετέχοντες
Επίδειξη νεκροτομής

Χατζόπουλος Δημήτριος
Τμήμα Δημόσιας & Ενιαίας
Υγείας, ΠΘ
Σιάσιος Αθανάσιος
Στρατιωτικός Κτηνίατρος, ΕΣ

11:00 – 11:30
Χατζόπουλος Δημήτριος
Τμήμα Δημόσιας & Ενιαίας
Υγείας, ΠΘ
11:30 – 11:50
11:50 – 12:10
12:10-12:30

Πρακτική Άσκηση από τους συμμετέχοντες
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Σκύλοι Φύλαξης Κοπαδιών (ΣΦΚ) Μορφολογικά
Χαρακτηριστικά ΣΦΚ
Εφαρμογή Τεχνικών Εκπαίδευσης ΣΦΚ

12:30-12:50

Επίδειξη χειρισμών ελέγχου υγείας σε σκύλο Πρακτική
Άσκηση από τους συμμετέχοντες

12:50 – 13:20

Αναγνώριση και Αντιμετώπιση Δηλητηρίασης σκύλου
στο πεδίο – Χρήση anti-poison kit Πρακτική Άσκηση
από τους συμμετέχοντες
Ερωτήσεις

13:20 – 13:30

Γιαννακόπουλος Αλέξιος
Τμήμα Κτηνιατρικής, ΠΘ
Μπατσαράς Εμμανουήλ
Εκπαιδευτής Σκύλων
Χατζόπουλος Δημήτριος
Τμήμα Δημόσιας & Ενιαίας
Υγείας, ΠΘ
Χατζόπουλος Δημήτριος
Τμήμα Δημόσιας & Ενιαίας
Υγείας, ΠΘ

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021
09:30 – 10:30

Χρήση αποτρεπτικών μέσων για την απομάκρυνση
ατόμων αρκούδας από περιοχές με ανθρωπογενή
δραστηριότητα

Τσακνάκης Ιωάννης
"ΚΑΛΛΙΣΤΩ" - Περιβαλλοντική
Οργάνωση για την Άγρια Ζωή
& τη Φύση

10:30 – 12:00
Γιαννακόπουλος Αλέξιος
Τμήμα Κτηνιατρικής, ΠΘ
12:00 – 13:00

Ερωτήσεις – Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων – Πέρας Σεμιναρίου
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