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Περίιευε
Η αιεπνύ πξνθαιεί επηπηώζεηο ζε πιεζπζκνύο απεηινύκελσλ εηδώλ, ζηε ζεξακαηηθή θαη θηελνηξνθηθή
νηθνλνκία. Η δηεξεύλεζε γηα απνηειεζκαηηθέο κε ζαλαηεθόξεο – έκκεζεο ηερληθέο έρεη γίλεη πην έληνλε
ηα ηειεπηαία έηε. Οη απνδνηηθόηεξεο έκκεζεο ηερληθέο κείσζεο ηεο αξπαθηηθόηεηαο ηεο αιεπνύο είλαη ε
δηαθνξνπνίεζε ηεο θνηλόηεηαο ησλ αξπάγσλ, ε ρξεζηκνπνίεζε θξαθηώλ θαη ζθύισλ θπιάθσλ.

Λέξεις κλειδιά: Παξαγσγή ζεξακάησλ, αιεπνύ, αγξνηηθά δώα, παλίδα.

Δηζαγφγή
Έρεη απνδεηρζεί πσο ε αξπαθηηθόηεηα ηεο αιεπνύο (Vulpes vulpes) πξνθαιεί επηπηώζεηο ζε
πιεζπζκνύο απεηινύκελσλ εηδώλ, ζηε ζεξακαηηθή θαη θηελνηξνθηθή νηθνλνκία (Saunders et al.
1995, Sinclair et al. 1998, Βιάρνο θαη ζπλ. 2008). Γηα λα κεησζεί ε αξπαθηηθόηεηα ηεο αιεπνύο
ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο άκεζεο ηερληθέο ζαλάησζήο ηεο (ώθνο θαη ζπλ. 2008). Ωζηόζν, ε
δηεξεύλεζε γηα απνηειεζκαηηθέο κε ζαλαηεθόξεο ηερληθέο έρεη γίλεη πην έληνλε ηα ηειεπηαία
έηε, επεηδή επηδηώθεηαη λα κεησζεί ην νηθνλνκηθό θόζηνο θαη ν θίλδπλνο πνπ κπνξεί λα
δηαηξέμνπλ ηα είδε κε-ζηόρνη από ηηο άκεζεο ηερληθέο (Sillero-Zubiri and Switzer 2004).
Οη έκκεζεο ηερληθέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αγξνηηθώλ δώσλ δελ πξέπεη λα ζεσξνύληαη σο
θαηλνηνκίεο, αθνύ πνιιέο ηέηνηεο ηερληθέο (π.ρ. ζθπιηά θύιαθεο θαη θξάθηεο) ρξεζηκνπνηήζεθαλ
παξαδνζηαθά. ηελ πεξίπησζε όκσο ηεο πξνζηαζίαο απεηινύκελσλ εηδώλ θαη ζεξακάησλ ε
εθαξκνγή έκκεζσλ ηερληθώλ απνηειεί κηα λέα πξόθιεζε γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο.
θνπόο ηεο αλαζθόπεζεο απηήο είλαη λα πεξηγξαθνύλ νη έκκεζεο ηερληθέο νη νπνίεο
αλαθέξνληαη ζε δεκνζηεύζεηο θξαηηθώλ θαη επηζηεκνληθώλ θνξέσλ.

Έκκεζες ηετληθές κείφζες ηες αρπαθηηθόηεηας
Υποβάζκηζε ηοσ ελδηαηηήκαηος ηες αιεπούς
Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αιεπνύο ζηελ αλεύξεζε ησλ εηδώλ ιείαο ηεο επεξεάδεηαη από ηε
δνκή ηεο βιάζηεζεο. Οη Chesness et al. (1968) θαη Ratti and Reese (1988) έδεημαλ όηη ε
αξπαθηηθόηεηα ζε ηερλεηέο θσιηέο ήηαλ κηθξόηεξε όηαλ ε γξακκή ηνπ θξαζπέδνπ είλαη
αθαλόληζηε θαη ζρεκαηίδεη έληνλεο πξνεμνρέο. H εηεξνγέλεηα ηεο δνκήο ηεο βιάζηεζεο γύξσ
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από ηε θσιηά κπνξεί λα απμήζεη ην ρξόλν αλαδήηεζεο από ηελ αιεπνύ θαη λα κεηώζεη ηνλ
αξηζκό ησλ ζεξεπκέλσλ θσιηώλ (Bowman and Harris 1980). Μηα ελδηαθέξνπζα ηερληθή είλαη ε
θύηεπζε αξσκαηηθώλ θπηώλ ηα νπνία «κπινθάξνπλ» ηελ όζθξεζε ηνπ άξπαγα (Clark et al.
1996). Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ηερληθήο απηήο δελ έρεη αθόκα εμεηαζηεί.
Δπίζεο, ε αθαίξεζε ησλ ζέζεσλ θάιπςεο, όπσο είλαη νη ππθλνί θαη εθηεηακέλνη βαηώλεο
(Rubus sp.) αλαγθάδεη ηελ αιεπνύ λα απμήζεη ην εύξνο θαηνηθίαο ηεο. Απηό έρεη σο ζπλέπεηα λα
κεηώλεηαη ε ππθλόηεηα ησλ αιεπνύδσλ ζηελ πεξηνρή ιόγσ ηνπ απμαλόκελνπ αληαγσληζκνύ γηα
έλαλ κεησκέλν πόξν (White 2005).
Η αξπαθηηθόηεηα κπνξεί λα κεησζεί θαη όηαλ απμάλνληαη ηα δηαζέζηκα ηξνθήο ηνπ
ζεξάκαηνο. Με ηνλ ηξόπν απηό ην ζήξακα δελ αλαγθάδεηαη λα κεηαθηλεζεί ζε κεγάιεο
απνζηάζεηο γηα αλαδήηεζε ηξνθήο, ε θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε είλαη θαιύηεξε θαη απμάλεηαη ε
εγξήγνξζε (Hill and Robertson 1988).
Γηαθοροποίεζε ηες θοηλόηεηας ηφλ αρπάγφλ
Σα είδε αξπάγσλ είλαη αληαγσληζηηθά κεηαμύ ηνπο θαη κεξηθνί άξπαγεο απνηεινύλ ιεία γηα
άιινπο. Η αύμεζε ή ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ ελόο άξπαγα κπνξεί λα επεξεάζεη όιε ηελ
θνηλόηεηα ησλ αξπάγσλ νδεγώληαο ηε ζε λέα ηζνξξνπία, ε νπνία κπνξεί λα είλαη πεξηζζόηεξν ή
ιηγόηεξν επηδήκηα γηα ην ζήξακα θαη ηα αγξνηηθά δώα (Jimenez and Conover 2001).
Η κείσζε θαη ε ηνπηθή εμαθάληζε ηνπ θνγηόη (Canis latrans) ζηηο ΗΠΑ νδήγεζε ζηελ αύμεζε
ησλ πιεζπζκώλ ηεο αιεπνύο, ε νπνία πξνθαιεί κεγαιύηεξε αξπαθηηθόηεηα ζηα εδαθόβηα πηελά
ζε ζρέζε κε ην θνγηόη (Sovada et al. 1995). Γηα ην ιόγν απηό, πνιινί πξνηείλνπλ ηελ
επαλεγθαηάζηαζε ησλ πιεζπζκώλ ηνπ θνγηόη (π.ρ. Klett et al. 1988). Σα θνγηόη δελ δέρνληαη ηηο
αιεπνύδεο ζηε ρσξνθξάηεηά ηνπο θαη ηηο δηώρλνπλ. Έλα δεύγνο θνγηόη κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη
πέληε δεύγε αιεπνύδσλ (Sargeant et al. 1987). Αλάινγεο είλαη θαη νη ζρέζεηο ηνπ ηζαθαιηνύ
(Canis aureus) κε ηελ αιεπνύ. ην Γ. Νέζηνπ, όπνπ δηαβηεί ην ηζαθάιη, εθηηκήζεθε όηη ν
πιεζπζκόο ηεο αιεπνύο είλαη κηθξόο (ώθνο θ.α., αδεκνζίεπηα δεδνκέλα).
Παξόκνηα ζηε νπεδία θαη ζηελ Ιζπαλία βξέζεθε όηη ν ιύγθαο (Lynx lynx) θαη ν ιύθνο
(Canis lupus) κεηώλνπλ ηνλ πιεζπζκό ηεο αιεπνύο θαη άιισλ κεζν-αξπάγσλ (Palomares et al.
1995, Helldin et al. 2006, Elmhagen and Rushton 2007). Οη Palomares et al. (1995) βξήθαλ όηη
ζηηο πεξηνρέο όπνπ ππήξρε ιύγθαο νη κεζν-άξπαγεο ήηαλ ιηγόηεξνη θαη ηα αγξηνθνύλεια
(Oryctolagus cuniculus) ήηαλ δηπιάζηα έσο ηεηξαπιάζηα ζε αξηζκό.
Προζθορά ελαιιαθηηθής ιείας
Οη πεξηζζόηεξνη άξπαγεο είλαη είδε επθαηξηαθά, πνιπθάγα θαη νη επηινγέο ηεο ιείαο
θαζνξίδνληαη από ην ιόγν ηνπ θόζηνπο ηεο πξνζπάζεηαο ζύιιεςεο πξνο ην ελεξγεηαθό όθεινο
ηεο ηξνθήο (Jimenez and Conover 2001). Όηαλ ζην εύξνο θαηνηθίαο ηνπ άξπαγα πξνζθεξζεί
ελαιιαθηηθή ιεία, απηό κπνξεί λα έρεη ηα εμήο ελδερόκελα: α) ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ηερληθώλ
αλαδήηεζεο θαη επηινγήο ηξνθήο ηνπ άξπαγα, β) ηελ αιιαγή ησλ ζέζεσλ δηαηξνθήο θαη γ) ηελ
αύμεζε ηεο παξνπζίαο ηνπ άξπαγα ζηηο ζέζεηο πξνζθνξάο ηεο ελαιιαθηηθήο ιείαο ιόγσ ηεο
εζσηεξηθήο κεηαθίλεζεο θαη ηεο αύμεζεο ηεο αλαπαξαγσγηθήο επηηπρίαο.
Οη έσο ηώξα έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ελαιιαθηηθήο ιείαο θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο
αξπαθηηθόηεηαο έδεημαλ όηη κπνξεί λα ππάξρνπλ ηόζν αξλεηηθέο, όζν θαη ζεηηθέο επηδξάζεηο
(Jimenez and Conover 2001).
ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, πξνηείλεηαη, ζε επίπεδν ηνπίνπ, λα κελ πξνζθέξεηαη ελαιιαθηηθή
ιεία (αύμεζε πιεζπζκώλ κηθξώλ ζειαζηηθώλ, θαξπνθόξα δέληξα, θαιιηέξγεηεο ακπέινπ,
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ζθνππίδηα θαη ςνθίκηα) ζηηο ζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη έληνλα από ηα ζεξάκαηα θαη ηα
αγξνηηθά δώα θαη ζηηο πεξηόδνπο πνπ είλαη πεξηζζόηεξν επάισηα ζηελ αξπαθηηθόηεηα. Αληίζεηα,
ε πξνζθνξά ελαιιαθηηθήο ιείαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο αιεπνύο
από ηηο ζεκαληηθέο πεξηνρέο γηα ηα ζεξάκαηα θαη ηα αγξνηηθά δώα.
Φράθηες παρεκπόδηζες ηες αιεπούς
Σα αγξνηηθά δώα πεξηνξίδνληαη παξαδνζηαθά κέζα ζε θπζηθνύο θξάθηεο, πέηξηλνπο ηνίρνπο,
μύιηλνπο θξάθηεο θαη πην πξόζθαηα ζε ζπξκάηηλεο πεξηθξάμεηο. Οη θαηαζθεπέο απηέο
πξνζθέξνπλ ιίγε πξνζηαζία από ηελ αξπαθηηθόηεηα, δεδνκέλνπ όηη είλαη πξνζπειάζηκεο από
ηελ αιεπνύ. Γηα ην ιόγν απηό ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη εηδηθνί θξάθηεο γηα ηνλ απνθιεηζκό
ηεο εηζόδνπ ηεο αιεπνύο (Sillero-Zubiri and Switzer 2004).
Σν θύξην ραξαθηεξηζηηθό ησλ εηδηθώλ θξαθηώλ γηα αιεπνύ είλαη όηη ην πιέγκα πξέπεη λα
πξνεθηείλεηαη πξνο ηα έμσ, ηόζν ζην εζσηεξηθό ηνπ εδάθνπο, ώζηε λα απνηξέπεηαη ην ζθάςηκν,
όζν θαη ζην πάλσ κέξνο, ώζηε λα εκπνδίδεηαη ε αλαξξίρεζε. Δπηπξόζζεηα, κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ ειεθηξνθόξα ζύξκαηα γηα λα απνηξέςνπλ, κε έλα κε-ζαλαηεθόξν ζνθ, ηα δώα
πνπ ζα επηρεηξήζνπλ λα πεξάζνπλ ην θξάθηε. ρεηηθέο πιεξνθνξίεο δίλνπλ νη Poole and
McKillop (2002), Long and Robley (2004) θαη Moseby and Read (2006). Οη δαπάλεο
εγθαηάζηαζεο θαη ε δηαηήξεζε ησλ θξαθηώλ απηώλ είλαη απαγνξεπηηθέο γηα εθαξκνγή ζε
κεγάιε θιίκαθα (Saunders et al. 1995). Ωζηόζν κηθξήο έθηαζεο θξάθηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα
ηελ πξνζηαζία παξπδάηησλ πνπιηώλ θαη είραλ θαιά απνηειέζκαηα ζηε δηαθύιαμε ησλ απνηθηώλ
ηνπο (Bailey 1993, Estelle et al. 1996).
Γηατείρηζε ηφλ αγροηηθώλ δώφλ
Οη δεκηέο από άξπαγεο απμάλνληαη θαζώο απμάλεηαη ην κέγεζνο ηνπ θνπαδηνύ, ε απόζηαζε
από αλζξώπνπο θαη θηίξηα, ε εγγύηεηα ζε δαζηθή βιάζηεζε θαη ν αξηζκόο ησλ ςνθηκηώλ πνπ
εγθαηαιείπνληαη ζηελ ύπαηζξν (Mech et al. 2000, Kruuk 2002). Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο νη
θηελνηξόθνη πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ επηηήξεζε ησλ θνπαδηώλ ηνπο θαη γηα ηε θύιαμή ηνπο
ζε ζηάβινπο ηε λύρηα (Kruuk 2002).
Έρεη βξεζεί επίζεο όηη ζε νξηζκέλεο αγξνηηθέο νηθνλνκίεο ε ρξεζηκνπνίεζε πξόζζεηνπ
εξγαηηθνύ δπλακηθνύ γηα ηελ επηηήξεζε ησλ θνπαδηώλ δηθαηνινγείηαη επεηδή έρεη επηπξόζζεηα
νηθνλνκηθά νθέιε, πέξαλ εθείλσλ ησλ κεησκέλσλ δεκηώλ από ηνπο άξπαγεο. Σέηνηα είλαη ε
κείσζε ησλ δσνθινπώλ, ν γξήγνξνο εληνπηζκόο ησλ αζζεληθώλ αηόκσλ θαη ην κεγαιύηεξν
βάξνο ησλ απνγαιαθηηζζέλησλ, επεηδή ηα κηθξά βξίζθνληαη πεξηζζόηεξν ρξόλν κέζα ζηηο
πεξηθξάμεηο θαη άξα κεηαθηλνύληαη ιηγόηεξν. Δπηπιένλ, κε ην ζπλερή ρεηξηζκό ηα αγξνηηθά δώα
γίλνληαη πην ήξεκα ζηελ αλζξώπηλε παξνπζία θαη έηζη ππάξρεη κείσζε ησλ απσιεηώλ πνπ έρνπλ
ζρέζε κε ην ζηξεο (Rasmussen 1999). Δπηπξόζζεηα, ζε επίπεδν ρξήζεσλ γεο, έρεη πξνηαζεί ε
αιιαγή ηνπ είδνπο ησλ αγξνηηθώλ δώσλ, ώζηε λα κεησζεί ε αξπαθηηθόηεηα (Johnson et al. 2001),
όπσο ε αιιαγή από ηελ εθηξνθή πξνβάησλ ζηελ εθηξνθή βννεηδώλ ζηελ Παηαγνλία (SilleroZubiri and Switzer 2004).
Σθύιοη θύιαθες
Οη ζθύινη θύιαθεο ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο θηελνηξόθνπο γηα λα απνηξέςνπλ ηηο
επηζέζεηο ησλ αξπάγσλ ζηελ Δπξώπε θαη ηελ Αζία εδώ θαη ρηιηεηίεο (Rigg 2001). Με ηελ
εγθαηάιεηςε ησλ παξαδνζηαθώλ πξαθηηθώλ, ε ρξήζε ησλ πνηκεληθώλ ζθύισλ κεηώζεθε ζε
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αξθεηέο πεξηνρέο ηεο Δπξώπεο θαη ηα θνπάδηα αθέζεθαλ απξνζηάηεπηα. Δληνύηνηο, ε
απνθαηάζηαζε ησλ πιεζπζκώλ ησλ αξπάγσλ ζε πνιιέο πεξηνρέο νδήγεζε ζε επαλαθνξά ηνπ
ελδηαθέξνληνο γηα ρξεζηκνπνίεζε πνηκεληθώλ ζθύισλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Διιάδα ε
πεξηβαιινληηθή νξγάλσζε ΑΡΚΣΟΤΡΟ εληζρύεη ηε δηάδνζε ηνπ ειιεληθνύ πνηκεληθνύ ζθύινπ
ζηνπο θηελνηξόθνπο (Pilides et al. 2007). Έλα θαιό ηζνπαλόζθπιν είλαη ζπλήζσο εύζσκν,
αλεμάξηεην, έμππλν, άγξππλν θαη επγελέο πξνο ην δσηθό θεθάιαην, αιιά επηζεηηθό πξνο ηνπο
άξπαγεο (Knowlton et al. 1999).
Απφζεηηθή γεύζε
Η ηερληθή ηεο απσζεηηθήο γεύζεο (conditioned taste aversion) ζηεξίδεηαη ζηελ πξόθιεζε
έληνλεο θαη δηαξθνύο απνζηξνθήο ζε ιείεο, ε θαηαλάισζή ησλ νπνίσλ έρεη άζρεκε γεύζε θαη
νδεγεί ζε αδηαζεζία. Οη Gustavson et al. (1976) πξόηεηλαλ αξρηθά όηη κηα δόζε ρισξηνύρνπ
ιηζίνπ ζηα δνιώκαηα από θξέαο αγξνηηθώλ δώσλ θαη ζεξακάησλ ζα κπνξνύζε λα είλαη κηα
ρξήζηκε ηερληθή απώζεζεο ησλ αξπάγσλ. Δθηελείο δνθηκέο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί από ηόηε,
αιιά ιόγσ ηνπ θησρνύ πεηξακαηηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηα απνηειέζκαηα είλαη δηθνξνύκελα θαη,
επνκέλσο, ακθηζβεηνύκελα (Reynolds 1999). Γεληθά, ε ηερληθή ηεο απσζεηηθήο γεύζεο δελ
απνδεηθλύεηαη λα είλαη απνηειεζκαηηθή (Linnell 2001).
Δθθοβηζκός
Αλεπηζύκεηα εξεζίζκαηα ήρνπ θαη θσηόο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δηώμνπλ ηηο αιεπνύδεο
καθξηά από ηα αγξνηηθά δώα θαη ηα εθηξνθεία ζεξακάησλ. Σέηνηα είλαη ηα ζηξνβνζθόπηα, νη
ζεηξήλεο θαη ηα ππξνηερλήκαηα πνπ ζθνπεύνπλ λα εθθνβίζνπλ ηελ αιεπνύ (Shivik et al. 2003).

Σσκπεράζκαηα – προηάζεης
Η θαηαζθεπή εηδηθώλ θξαθηώλ θαη ε ρξήζε πνηκεληθώλ ζθύισλ αλακέλεηαη λα πξνζθέξεη
ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαζία ζηα αγξνηηθά δώα.
Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αγξίσλ δώσλ ε δηαρείξηζε ηνπ ελδηαηηήκαηνο θαη ε δηαθνξνπνίεζε
ηεο θνηλόηεηαο ησλ αξπάγσλ αλακέλεηαη λα έρνπλ νθέιε. Η δηαθνξνπνίεζε ηεο θνηλόηεηαο ησλ
αξπάγσλ επηηπγράλεηαη κε ηελ επαλαθνξά ησλ πιεζπζκώλ ησλ θνξπθαίσλ αξπάγσλ (top
predators), όπσο ηνπ ηζαθαιηνύ, ηνπ ιύθνπ θαη ηνπ ιύγθα. Κάηη ηέηνην ζα πξέπεη λα εληάζζεηαη
ζε έλα νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκό, όπνπ ζα ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηα ελδερόκελα πξνβιήκαηα.
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Reduction of predation by fox (Vulpes vulpes). Part Β:
indirect techniques
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Thessaloniki
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Summary
The fox causes decline in populations of threatened species and economic losses in hunting and
livestock sectors. The search for non-lethal indirect techniques to manage fox predation has intensified
over the last years. The more efficient indirect techniques are the modifying the predator community, the
use of fencing and guarding dogs.
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