Λειηοσργία και καηαζκεσή ηης ασζηραλιανής παγίδας
Χξήζηνο Σώθνο
Θεξακαηνιόγνο MSc
Η αξπαθηηθόηεηα έγθεηηαη ζηηο άκεζεο (ζαλάησζε) θαη έκκεζεο (όριεζε) επηδξάζεηο
ηνπ άξπαγα ζηε ιεία. Η δηαρείξηζε ηεο αξπαθηηθόηεηαο ζθνπεύεη ζηε ξύζκηζή ηεο ζε
ηέηνην επίπεδν όπνπ ζα δηαηεξείηαη ε θύζε θαη ζα ηθαλνπνηνύληαη νη αλάγθεο ηνπ
αλζξώπνπ. Η εμόλησζε ή ε κεγάιε κείσζε ησλ πιεζπζκώλ ησλ αξπάγσλ δελ πξέπεη λα
επηρεηξείηαη, ηόζν ζηα πιαίζηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο θύζεο όζν θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
ίδηαο ηεο ιείαο αθνύ νη άξπαγεο έρνπλ επεξγεηηθό ξόιν κε ηελ απνκάθξπλζε ησλ
άξξσζησλ θαη αδύλαησλ αηόκσλ.
Η απζηξαιηαλή παγίδα ρξεζηκνπνηείηαη επξύηαηα γηα ηα θνξαθνεηδή θαη είλαη λόκηκε
από ηελ επξσπατθή λνκνζεζία, σο επηιεθηηθόο ηξόπνο ζύιιεςεο αξπάγσλ. Έρεη
δνθηκαζηεί ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο Κπλεγεηηθήο Οκνζπνλδίαο
Μαθεδνλίαο & Θξάθεο ζην Αγξόθηεκα ηνπ Α.Π.Θ. κε κεληαίεο ζπιιήςεηο πνπ
αλέξρνληαλ ζε 90 θαξαθάμεο θαη 15 θνπξνύλεο θαηά ηε ζεξηλή θαη θζηλνπσξηλή πεξίνδν.
Λειηοσργία ηης Ασζηραλιανής παγίδας
Ωο δνιώκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη νζηά θαη ινηπά απνξξίκκαηα θξενπσιείσλ. Εληόο
ησλ παγίδσλ δηαηεξνύληαη δύν έσο ηξεηο θαξαθάμεο θαη θνπξνύλεο σο θξάρηεο, κε
θνκκέλα ηα θηεξά ηεο κηαο θηεξνύγαο. Οη θξάρηεο είλαη πξνηηκόηεξν λα έρνπλ
ζπιιεθζεί από άιιε πεξηνρή. Είλαη ζεκαληηθό εληόο ησλ παγίδσλ λα ππάξρεη άθζνλν
λεξό, ζθίαζε θαη νξηδόληηα μύια θνπξληάζκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ησλ πηελώλ.
Οη παγίδεο ειέγρνληαη ζε κία ζπρλόηεηα από κία έσο ηξεηο εκέξεο. Γηα λα κελ
εηδνπνηνύληαη ηα ειεύζεξα θνξαθνεηδή, ε ζύιιεςε ησλ πηελώλ κέζα ζηελ παγίδα είλαη
πξνηηκόηεξν λα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο ή θαηά ηε δύζε, ηδίσο ζηελ
πεξίπησζε ζύιιεςεο ζηαρηνθνπξνύλσλ.
Οη παγίδεο κπνξνύλ λα κεηαθηλνύληαη αλά ηέζζεξεηο εβδνκάδεο κεηαμύ ηεζζάξσλ
ζέζεσλ απόζηαζεο κηζνύ έσο ελόο ρηιηνκέηξνπ πεξίπνπ ζε έλα πεξηηξνπηθό ζύζηεκα.
Δηαθνξεηηθά κπνξνύλ λα ππάξρνπλ κόληκα ηνπνζεηεκέλεο παγίδεο ζε δίθηπν γηα ηε
κείσζε ηεο αξπαθηηθόηεηαο ζε κηα πεξηνρή.
Καηαζκεσή ηης Ασζηραλιανής παγίδας
Η παγίδα έρεη θαηάιιειεο δηακνξθσκέλεο νπέο ζην πάλσ κέξνο γηα ηελ είζνδν ησλ
πηελώλ. Τν ππόινηπν ηκήκα κπνξεί λα θαιπθζεί κε ζιδερόπλεγμα ηεηραγφνικού
ανοίγμαηος οθθαλμού πένηε εκαηοζηών (ή προηείνεηαι λίγο μικρόηερο αν σπάρτει).
Επηπιένλ έσο ην ύςνο ηνπ ελόο κέηξνπ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζπξκαηόπιεγκα κε
άλνηγκα νθζαικνύ δύν εθαηνζηώλ γηα ηελ απνηξνπή ηεο δηαθπγήο ησλ θαξαθαμώλ θαη
ηεο εηζόδνπ κηθξώλ ζειαζηηθώλ (αξνπξαίσλ).
Σθπιηά θαη αιεπνύδεο κπνξεί λα ζθάςνπλ ζηε βάζε ηεο παγίδαο γηα λα εηζέιζνπλ
εληόο. Γηα ην ιόγν απηό ε βάζε ζα πξέπεη λα εηζέξρεηαη ζην έδαθνο θαη γύξσ λα
ηνπνζεηνύληαη βαξηέο πέηξεο ή μύια. Επίζεο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζειηά κε ζηνπ γηα ηε
ζύιιεςε ηνπο.

Μήκος 1,8μ
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Μέγιζηο
ύυος 1,8μ

Ύυος ζηις
οπές 1,5μ

Πλάηος 1,5μ

Η ασζηραλιανή παγίδα κορακοειδών ποσ δοκιμάζηηκε ζηο Αγρόκηημα Α.Π.Θ.
Η παγίδα πνπ πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζα είλαη κηθξόηεξε από ηελ
εηθνληδόκελε. Θα έρεη κήθνο θαη ύςνο 1,8 - 2 κέηξα, πιαηνο 1,5 κ. θαη νη νπέο ζα
βξίζθνληαη ζε ύςνο 1,5 κ..

Οι οπές ζηο πάνω μέρος ηης παγίδας
Οη νπέο ζην πάλσ κέξνο ζα θαηαζθεπαζηνύλ από ζιδερόπλεγμα και θα έτοσν
άνοιγμα 12×10εκαη ζε κήθνο 80 εθαη..Σηηο άθξεο (60 εθαη. δεμηα θαη 60 εθαη. αξηζηεξά)
δελ ρξεηάδεηαη λα ηνπνζεηεζεί επηθάλεηα (όπσο ζηε θώην), αξθεί ην ζηδεξόπιεγκα 5×5.
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Κρίκοι για
λοσκέηο

Η πόξηα ζα αλνίγεη πξνο ηα έμσ από ηε ζέζε ηεο γσλίαο ηεο παγίδαο, όπνπ θαη ζα
ππάξρνπλ δύν θξίθνη γηα ηνπνζέηεζε ινπθέηνπ. Οη δηαζηάζεηο ηεο πόξηαο ζα είλαη 1,5 ×
0,7 εθαη. πεξίπνπ.

Γηα ηελ παξάιιειε ρξήζε ηεο παγίδαο ζηε ζύιιεςε αιεπνύδσλ θαη άιισλ
ζειαζηηθώλ πξνηείλεηαη η καηαζκεσή μίας μεηαλλικής θσρίδας μονής καηεύθσνζης
διαζηάζεφν 30 × 25 εκαη.. Εζσηεξηθά ζηε βάζε ηεο ζπξίδαο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ

δύν θξίθνη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζθήλαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη επηζπκεηή ε
ιεηηνπξγία ηεο ζπξίδαο. Θα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ώζηε ην δών λα κελ κπνξεί λα
γξαπώζεη κε ηα λύρηα ηνπ ηελ άθξε ηεο ζπξίδαο θαη λα ηελ ηξαβήμεη πξνο ην εζσηεξηθό.

θσρίδα

Η παγίδα θα πρέπει να λύνεηαι ζε κομμάηια ώζηε να είναι εθικηή η μεηαθορά ηης
με αγροηικό ασηοκίνηηο.
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