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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ο ππεξπιεζπζκόο ησλ εηδώλ ηεο νηθνγέλεηαο Corvidae πξνθαιεί ζνβαξέο επηπηώζεηο. Σηνπο
αλζξώπνπο νη επηπηώζεηο αθνξνύλ ζηε κεηαθνξά αζζελεηώλ, ζηελ αλεμέιεγθηε απόζεζε
πεξηηησκάησλ ζε νρήκαηα, θηίξηα θαη πεδνύο, όπσο θαη ζηελ όριεζε ησλ θαηνίθσλ από ηα
θξσμίκαηα. Τα θνξαθνεηδή επίζεο πξνθαινύλ ζνβαξή ζλεζηκόηεηα ζε άιια είδε πηελώλ.
Γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο ρξεζηκνπνηνύληαη ηερληθέο εθδίσμεο ησλ θνξαθνεηδώλ θαη ειέγρνπ
ησλ πιεζπζκώλ ηνπο. Σηελ έξεπλα απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ε απζηξαιηαλή παγίδα γηα ηε
ζύιιεςε ηεο ζηαρηνθνπξνύλαο (Corvus corone cornix) θαη ηεο θαξαθάμαο (Pica pica) ζε
πεξηαζηηθή πεξηνρή ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Κύξηνο ζηόρνο ήηαλ ε αμηνιόγεζε ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη επηιεθηηθόηεηαο ηεο παγίδαο γηα κειινληηθή ρξήζε ζε
πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη ειέγρνπ ησλ πιεζπζκώλ ησλ θνξαθνεηδώλ.
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ABSTRACT
The overpopulation of species of the Corvidae family causes serious problems in urban and
suburban regions. For the citizens the problems are potential public health hazards, the faecal
droppings and regurgitated pellets which foul and damage vehicles, buildings, walkers
beneath and near roosts and the noise from crow vocalizations. Moreover, the corvids cause
serious mortality to other bird species. For the above reasons are used techniques for the
expulsion of corvids and their population control. In this research were used the Australian
Crow Trap for the capture of hooded crow (Corvus corone cornix) and magpie (Pica pica) in
suburban region of city of Thessaloniki. Main objective was the evaluation of effectiveness
and selectivity of the trap for future use in corvid research and control programs.

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
1.1 Δπιπηώζειρ ζηον άνθπωπο και ηην άγπια πανίδα
Ο ππεξπιεζπζκόο κεξηθώλ εηδώλ ηεο άγξηαο παλίδαο πξνθαιεί επηπηώζεηο ζε άιια είδε
αιιά θαη ζηνλ άλζξσπν [1]. Δίδε πηελώλ όπνπ ν ππεξπιεζπζκόο ηνπο πξνθαιεί πξνβιήκαηα
ζηηο αζηηθέο θαη πεξηαζηηθέο πεξηνρέο είλαη ηα πεξηζηεξνεηδή (Columbidae), ην
ζπηηνζπνπξγίηη (Passer domesticus), ηα θνξαθνεηδή (Corvidae), ην ςαξόλη (Sturnus vulgaris),
ηα ρειηδόληα (Hirundinidae) θαη νη γιάξνη (Laridae) [1, 2]. O πιεζπζκόο ησλ θνξαθνεηδώλ
απμάλεηαη ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο, γεγνλόο ην νπνίν απνδίδεηαη ζηελ
ηθαλόηεηα ησλ πηελώλ απηώλ λα πξνζαξκόδνληαη ζηα αλζξσπνγελή πεξηβάιινληα [3].
Σηηο αζηηθέο πεξηνρέο ηα θνξαθνεηδή πξνθαινύλ κεηαθνξά αζζελεηώλ, αλεμέιεγθηε
απόζεζε πεξηηησκάησλ θαη εκεζκάησλ ζε νρήκαηα, θηίξηα θαη πεδνύο, δηαζθόξπηζε
ζθνππηδηώλ θαη όριεζε ησλ θαηνίθσλ κε ηα θξσμίκαηα, ηδηαίηεξα θαηά ηηο πξσηλέο ώξεο [4,
5].
Δηδηθόηεξα έρεη απνδεηρζεί πσο ηα θνξαθνεηδή θέξνπλ κηα πνηθηιία κηθξννξγαληζκώλ
πνπ είλαη παζνγόλνη ζηνπο αλζξώπνπο. Οη πςειήο επηθηλδπλόηεηαο αζζέλεηεο πνπ ζπλδένληαη
κε ηε κεηαθνξά από ηα θνξαθνεηδή πεξηιακβάλνπλ ηε γξίπε ησλ πηελώλ, ηνλ ππξεηό ηνπ
Γπηηθνύ Νείινπ θαη ηελ αζζέλεηα Lyme [6, 7, 8]. Σεκαληηθή είλαη επίζεο ε ύπαξμε
βαθηεξηδίσλ ζηα θνξαθνεηδή ηα νπνία είλαη παζνγόλα γηα ηνλ άλζξσπν. Τέηνηα είλαη ηα
θακππινβαθηεξίδηα, ηα θνινβαθηεξίδηα, ε ζαικνλέια θαη ην βαθηήξην ηεο πεξζηλίσζεο [8,
9, 10].
Τα θνξαθνεηδή πξνθαινύλ επίζεο ζλεζηκόηεηα ζε είδε ηεο άγξηαο παλίδαο. Κπξίσο
θαηαζηξέθνπλ αβγά θαη ζαλαηώλνπλ λενζζνύο άιισλ πηελώλ [11, 12, 13]. Ζ αξπαθηηθόηεηα
ησλ θνξαθνεηδώλ είλαη αλάινγε κε ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνύ ηνπο [12, 13], απηό όκσο δελ
ηζρύεη πάληνηε [14].
1.2 Σεσνικέρ ανηιμεηώπιζηρ
Λακβάλνληαο ππόςε όηη ηα πεξηζζόηεξα νηθνζπζηήκαηα είλαη πιένλ αλζξσπνγελή, ζε
κεξηθέο πεξηπηώζεηο ν έιεγρνο ηνπ πιεζπζκνύ νξηζκέλσλ εηδώλ είλαη πιένλ απαξαίηεηνο.
Πξνηεηλόκελεο ηερληθέο γηα ηε κείσζε ησλ επηπηώζεσλ από ηα θνξαθνεηδή είλαη ε
παξεκπόδηζε κε δίρηπα, ν εθθνβηζκόο, ε ζήξεπζε, ε παγίδεπζε θαη ε κείσζε ηεο έθζεζεο
ησλ ζθνππηδηώλ [5, 15].
Σηηο αζηηθέο πεξηνρέο γίλνληαη πξνζπάζεηεο εθθνβηζκνύ ησλ θνξαθνεηδώλ από ηηο
λπρηεξηλέο θνύξληεο κε ηε ρξήζε εθξεθηηθώλ, ιέηδεξ, ππξνβνιηζκώλ, νκνησκάησλ λπρηόβησλ
αξπαθηηθώλ θαη θσλώλ πόλνπ (distress calls). Απηέο νη ηερληθέο έρνπλ πεξηνξηζκέλε επηηπρία
θαη βξίζθνπλ εθαξκνγή κόλν πέξημ ελόο ζπηηηνύ ή γεηηνληάο [16, 17]. Πξνζπάζεηεο όπσο
έληνλν θιάδεκα ή πιήξεο αθαίξεζε ησλ δέληξσλ όπνπ ηα θνξαθνεηδή θνπξληάδνπλ ζα
κπνξνύζαλ λα ζεσξεζνύλ σο έληνλεο παξεκβάζεηο ή θαη θαηαζηξνθή ζην αζηηθό πξάζηλν
[17].
Ζ παγίδεπζε είλαη κηα επηιεθηηθή θαη λόκηκε κέζνδνο, θαη έρεη εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε
αγξνηηθέο πεξηνρέο [15, 18]. Σηελ Διιάδα ηα πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα δνθηκήο έδεημαλ
όηη ε απζηξαιηαλή παγίδα είλαη ν απνηειεζκαηηθόηεξνο ηύπνο παγίδαο γηα ηε ζύιιεςε ησλ
θνξαθνεηδώλ [19]. Σηε Γεξκαλία βξέζεθε πσο έλα δίθηπν παγίδσλ κε ππθλόηεηα 0,2
απζηξαιηαλώλ παγίδσλ/Km² κεηώλεη ηνλ πιεζπζκό ησλ θνπξνύλσλ (Corvus corone cornix)
θαηά 30% ζε κηα επξύηεξε αγξνηηθή πεξηνρή 1000 Km² [18].
Τα θνξαθνεηδή κεηαθηλνύληαη αξθεηά ρηιηόκεηξα κεηαμύ ηεο λπρηεξηλήο θνύξληαο ζηελ
πόιε θαη ησλ ζέζεσλ ηξνθνιεςίαο [20], νπόηε ε εθαξκνγή ησλ παγίδσλ ζε πεξηαζηηθέο
πεξηνρέο αλακέλεηαη λα κεηώζεη ηνλ πιεζπζκό εληόο ηνπ αζηηθνύ θέληξνπ.
Σηελ Διιάδα ε θνπξνύλα θαη ε θαξαθάμα (Pica pica) έρνπλ επξεία εμάπισζε θαη
δηαηεξνύλ πςεινύο πιεζπζκνύο [21], ζεσξνύληαη επηδήκηα είδε θαη ε ζήξεπζή ηνπο

επηηξέπεηαη [22]. Ζ δπλαηόηεηα παγίδεπζήο ηνπο κε ηελ απζηξαιηαλή παγίδα ζε κηα
πεξηαζηηθή πεξηνρή απνηέιεζε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο.
2. ΜΔΘΟΓΟΗ
Ζ πεξηνρή έξεπλαο βξίζθεηαη 14 ρικ. λνηηναλαηνιηθά ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο ζην
αγξόθηεκα ηνπ Α.Π.Θ. (40° 45 Ν, 22° 58 Δ). Σηελ πεξηνρή θαιιηεξγνύληαη ζηηεξά όπνπ
δηαβηεί ε πεδηλή πέξδηθα (Perdix perdix), θαη ζην γεηηνληθό αικπξόβαιην αλαπαξάγεηαη ην
λεξνρειίδνλν (Glareola pratincola) [23]. Δίδε ζηα νπνία ε θνπξνύλα θαη ε θαξαθάμα
αλακέλεηαη λα εθδειώλνπλ αξπαθηηθόηεηα.
Τα αξπαθηηθά πηελά πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ πεξηνρή ήηαλ ε πνληηθνβαξβαθίλα (Buteo
buteo), ε αεηνβαξβαθίλα (Buteo rufinus), ην μεθηέξη (Accipiter nisus), ην βξαρνθηξθίλεδν
(Falco tinnunculus) θαη ν βαιηόκπνπθνο (Asio flammeus), επίζεο ηα θνξαθνεηδή ραβαξόλη
(Corvus frugilegus) θαη θάξγα (Corvus monedula).
Γύν απζηξαιηαλέο παγίδεο (Σρήκα 1) ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ πεξηνρή έξεπλαο κεηά από
άδεηα ηεο Γηεύζπλζεο Θήξαο ηνπ Υπνπξγείνπ Aγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. Ζ πξώηε
ηνπνζεηήζεθε ζηηο 1/4/2006 θαη ε δεύηεξε ζηηο 6/6/2006. Ζ απόζηαζε κεηαμύ ησλ παγίδσλ
θνξάθσλ ήηαλ πεξίπνπ έλα ρηιηόκεηξν.
Ζ παγίδα έρεη θαηάιιειεο δηακνξθσκέλεο νπέο ζην πάλσ κέξνο γηα ηελ είζνδν ησλ
πηελώλ (Σρήκα 1), ζην ππόινηπν ηκήκα θαιύθζεθε κε ζηδεξόπιεγκα ηεηξαγσληθνύ
αλνίγκαηνο νθζαικνύ πέληε εθαηνζηώλ. Δπηπιένλ έσο ην ύςνο ηνπ ελόο κέηξνπ
ηνπνζεηήζεθε ζπξκαηόπιεγκα κε άλνηγκα νθζαικνύ δύν εθαηνζηώλ γηα ηελ απνηξνπή ηεο
δηαθπγήο ησλ θαξαθαμώλ θαη ηεο εηζόδνπ κηθξώλ ζειαζηηθώλ. Ωο δνιώκαηα
ρξεζηκνπνηήζεθαλ νζηά θαη ινηπά απνξξίκκαηα θξενπσιείσλ, δηόηη είλαη ηα πεξηζζόηεξν
απνηειεζκαηηθά [19]. Δληόο ησλ παγίδσλ δηαηεξνύληαλ δύν έσο ηξεηο θαξαθάμεο θαη
θνπξνύλεο σο θξάρηεο [19].

Σρήκα 1. Ζ απζηξαιηαλή παγίδα θνξαθνεηδώλ (αξηζηεξά) θαη νη θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο
νπέο ζην πάλσ κέξνο ηεο παγίδαο γηα ηελ είζνδν ησλ θνξαθνεηδώλ.
Οη παγίδεο ειέγρνληαλ ζε κία ζπρλόηεηα από κία έσο ηξεηο εκέξεο. Τα θνξαθνεηδή πνπ
ζπιιακβάλνληαλ δαθηπιηώλνληαλ κε δαθηπιίδηα ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Γαθηπιίσζεο θαη
κεξηθά ζπιιέρζεθαλ γηα πεξαηηέξσ εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο. Τα απνηειέζκαηα παγίδεπζεο
αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν από 1/4/2006 έσο 30/11/2007, δηάξθεηαο 20 κελώλ.

3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ
3.1 Ζ παγίδεςζη
Σπλνιηθά παγηδεύηεθαλ 550 θαξαθάμεο θαη 128 θνπξνύλεο. Ζ κέζε εκεξήζηα ζύιιεςε
αλά παγίδα είλαη 0,48 θαξαθάμεο θαη 0,11 θνπξνύλεο, ελώ ε κέγηζηε εκεξήζηα ζύιιεςε αλά
παγίδα ήηαλ 21 θαξαθάμεο (ζηηο 21/09/2007) θαη δέθα θνπξνύλεο (ζηηο 06/07/2006).
Ζ αλαινγία κεηαμύ ησλ παγηδεπζέλησλ εηδώλ (4,3 θαξαθάμεο/θνπξνύλα, 550/128) ζα
πξέπεη λα απνδνζεί ζηε δηαθνξεηηθή ππθλόηεηα πιεζπζκνύ ησλ δύν εηδώλ θαη ζηε ζηαδηαθή
βειηίσζε ησλ παγίδσλ σο πξνο ηε ζύιιεςε ησλ θαξαθαμώλ. Έλαο επηπξόζζεηνο ιόγνο
έγθεηηαη ζηε δηαθνξεηηθή εζνινγία ησλ δύν εηδώλ. Οη παγηδεπκέλεο θαη δαθηπιησκέλεο
θνπξνύλεο δελ μαλαέκπαηλαλ ζηελ παγίδα ζε αληίζεζε κε ηηο θαξαθάμεο όπνπ επαλαζπιιακβάλνληαλ. Πξνθαλώο νη θνπξνύλεο αλαγλσξίδνπλ πεξηζζόηεξν από ηηο θαξαθάμεο
ηελ επηθηλδπλόηεηα ηεο παγίδαο θαη εηδνπνηνύλ θαη άιια άηνκα γηα ηνλ θίλδπλν ηεο
ζύιιεςεο.

Απιθμόρ παγιδεςμένων κοπακοειδών
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Σρήκα 2. Αξηζκόο παγηδεπκέλσλ θνξαθνεηδώλ αλά κήλα.
Ο αξηζκόο ησλ παγηδεπκέλσλ θνξαθνεηδώλ απμάλεηαη ηδηαίηεξα κεηά από ηελ πεξίνδν
αλαπαξαγσγήο, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα απνδνζεί: 1) ζηελ αύμεζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ
νηθνγελεηώλ κεηά ηελ αλαηξνθή ησλ λενζζώλ, 2) ζηελ αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ιόγσ ησλ
λεαξώλ, θαη 3) ζηε ζπγθνκηδή ησλ δεκεηξηαθώλ πνπ πξνζειθύεη θνξαθνεηδή ζηελ πεξηνρή.
3.2 Ζ επίδπαζη ηων διαζηάζεων ηων οπών
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ εκεξώλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο παγίδαο δηαπηζηώζεθε όηη ηα
θνξαθνεηδή (θπξίσο θαξαθάμεο) δξαπέηεπαλ ιόγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ησλ νπώλ. Γηα λα
δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ησλ νπώλ κεηώζεθαλ ζηαδηαθά νη δηαζηάζεηο ηνπο από 35 × 15 εθαη.
ζε 10 × 6 εθαη. (πίλαθαο 1). Ζ δηάζηαζε 12 × 10 απνδείρζεθε όηη είλαη ε πεξηζζόηεξν
ηθαλνπνηεηηθή γηα ηε ζύιιεςε θαη ησλ δύν εηδώλ.
Οη νπέο 30-45 × 15 εθαη. πνπ πξνηείλνληαη ζηελ Ακεξηθή θαη ζην Ηζξαήι από ηνλ
Johnson [15] δίλνπλ πνιιέο πηζαλόηεηεο απόδξαζεο γηα ηελ θνπξνύλα θαη θακία ζύιιεςε
γηα ηηο θαξαθάμεο. Ζ νπή 20 × 10 εθαη. πνπ ζπζηήλεηαη από ηηο Πεξηβαιινληηθέο Υπεξεζίεο
Αεξνδξνκίνπ [24], αλακέλεηαη λα δίλεη δπλαηόηεηα απόδξαζεο ζηηο θαξαθάμεο.

Πίλαθαο 1. Ζ παγίδεπζε θαη ε απόδξαζε ησλ θνξαθνεηδώλ ππό δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο
νπώλ. Θεσξήζεθε όηη έλα πηελό θαηάθεξλε λα δξαπεηεύεη εάλ έβγαηλε από ηελ παγίδα κέζα
ζε 24 ώξεο κεηά από ηε παγίδεπζε ηνπ.
Γηαζηάζεηο ησλ
Σηαρηνθνπξνύλεο
Καξαθάμεο
νπώλ εηζόδνπ
Παγηδεύηεθαλ
Γξαπέηεπζαλ
Παγηδεύηεθαλ
Γξαπέηεπζαλ
(εθαη.)
35 × 15
1 (20%)
>* 4 (80%)
0 (0%)
> 10 (100%)
25 × 15
3 (50%)
> 3 (50%)
0 (0%)
> 10 (100%)
17,5 × 15
71 (100%)
0 (0%)
21 (81%)
> 5 (19%)
12 × 10
53 (100%)
0 (0%)
520 (99,8%)
> 1 (0,2%)
10 × 6
0
0
9 (100%)
0 (0%)
* Τν ζύκβνιν > ζεκαίλεη όηη πεξηζζόηεξα πηελά κπνξεί λα δξαπέηεπζαλ, αιιά δελ
δηαπηζηώζεθε θάηη ηέηνην από ηνπο εξεπλεηέο.
3.3 Παγίδεςζη άλλων ειδών
Τα είδε κε-ζηόρνη πνπ παγηδεύηεθαλ ήηαλ ελλέα ραβαξόληα, έμη πνληηθνβαξβαθίλεο, έλαο
βαιηόκπνπθνο θαη έλα βξαρνθηξθίλεδν. Τα πηελά απηά απειεπζεξώζεθαλ ρσξίο θαλέλα
ηξαπκαηηζκό. Φαξαθηεξηζηηθό είλαη πσο ηα αλσηέξσ πηελά, εθηόο από ην βξαρνθηξθίλεδν,
παγηδεύηεθαλ όηαλ ην άλνηγκα ησλ νπώλ ήηαλ κεγαιύηεξν από 12 × 10 εθαη..
Αλάινγα απνηειέζκαηα ζηε ζύιιεςε εηδώλ κε ζηόρσλ είρε θαη ν Grauer ζηε Γεξκαλία
[18], ελώ άιιεο έξεπλεο αλαθέξνπλ πεξηζζόηεξα είδε θαη αξηζκνύο [25, 26]. Ζ δηαθνξά απηή
κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνπο κηθξόηεξνπο πιεζπζκνύο εηδώλ κε-ζηόρσλ θαη ζηε κεγαιύηεξε
αθζνλία ηξνθήο γηα ηα είδε απηά ζηελ πεξηνρή έξεπλαο. Δπίζεο, ε κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ
ησλ νπώλ θαίλεηαη λα απμάλεη ηελ επηιεθηηθόηεηα πξνο ηα θνξαθνεηδή.
4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Από ηελ έσο ηώξα ρξήζε ησλ παγίδσλ κπνξνύλ λα αλαθεξζνύλ νη θάησζη δηαρεηξηζηηθέο
εθαξκνγέο:
1) Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο απζηξαιηαλήο παγίδαο είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη
πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζηελ πεξίπησζε πξνγξακκάησλ κείσζεο ηνπ πιεζπζκνύ
ησλ θνξαθνεηδώλ. Γηα ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ παγίδσλ κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν θαηά ηηο πεξηόδνπο πνπ θξίλεηαη ζθόπηκν, π.ρ. ην θζηλόπσξν
γηα ηε κείσζε ησλ θνξαθνεηδώλ πνπ πξόθεηηαη λα θνπξληάζνπλ εληόο ηεο πόιεο ην
ρεηκώλα.
2) Οη δηαζηάζεηο νπώλ 12 × 10 εθαη. δίλνπλ ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηελ παγίδεπζε
ηεο ζηαρηνθνπξνύλαο θαη ηεο θαξαθάμαο, αιιά θαη ζηε κείσζε ηεο ζύιιεςεο εηδώλ
κε-ζηόρσλ.
3) Ζ απζηξαιηαλή παγίδα είλαη κηα επηιεθηηθή παγίδα γηα ηα θνξαθνεηδή θαη κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία γηα ηα Πηελά ηεο Δ.Δ. (79/409/EU).
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Οη ζπγγξαθείο επραξηζηνύλ ηνπο θνηηεηέο Κώζηα Γεκεηξίνπ θαη Σηέιην Κύπξνπ γηα ηε
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