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Η αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε πξνπνξεχνληαη ηεο βειηίσζεο. Πξηλ ινηπφλ
εθαξκνζηεί νπνηνδήπνηε δηαρεηξηζηηθφ κέηξν γηα ηελ αχμεζε ησλ ζεξακαηηθψλ
πιεζπζκψλ ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη. Μεξηθά θξηηήξηα κπνξεί λα είλαη: 1νλ) θαηά πφζν
ην κέηξν είλαη εθηθηφ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαη ηνπο δηαζέζηκνπο νηθνλνκηθνχο θαη
αλζξψπηλνπο πφξνπο, 2νλ) ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κέηξνπ, φια ηα κέηξα ζα πξέπεη λα
εμεηάδνληαη ζηε βάζε θφζηνο-φθεινο θαη λα επηιέγεηαη ην θαιχηεξν, 3νλ) νη πηζαλέο
παξελέξγεηεο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ αλ θάπνηνη παξάγνληεο δελ κπνξνχλ λα
ειεγρζνχλ.
Η απειεπζέξσζε ζεξακάησλ απνηειεί κέηξν ην νπνίν απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή
ζηελ αμηνιφγεζή ηνπ. Απηφ άιισζηε δηαπηζηψλεηαη απφ ηηο απζηεξέο πξνυπνζέζεηο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηε ζρεηηθή Υπνπξγηθή Απφθαζε (Υ.Α. 98161/4136/29-92008/Υ.Α.Α.Τ.). Ιδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο απειεπζέξσζεο ιαγψλ είλαη αλαγθαίν λα
επηδεηθλχεηαη ζχλεζε, θαζψο απνηειεί ην θχξην επηδεκεηηθφ είδνο ζε πνιιέο πεξηνρέο
θαη πξσηαγσληζηεί ζηελ θπλεγεηηθή παξάδνζε ηεο ρψξαο απφ ηελ επνρή ηνπ
Ξελνθψληα. Γπζηπρψο έξεπλεο ζηελ Διιάδα έδεημαλ πσο νη απειεπζεξψζεηο ηνπ
παξειζφληνο πξνθάιεζαλ πξνβιήκαηα γελεηηθήο κφιπλζεο (Mamuris et al. 2001) θαη
δηάδνζεο ησλ αζζελεηψλ ηνπ ιαγνχ (Billinis et al. 2005).
Γηα λα γίλεη ινηπφλ απειεπζέξσζε ιαγψλ ζε κηα πεξηνρή πξέπεη πιένλ λα
ζπληαρζεί ζρέδην ή έθζεζε, αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ, φπνπ ζα ηεθκεξηψλεη ηελ
αλαγθαηφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ελδηαηηήκαηνο. Δπίζεο ηα
δψα ειέγρνληαη νπσζδήπνηε σο πξνο ηε γελεηηθή θαη ηελ παζνινγία.
Οη πξνο απειεπζέξσζε ιαγνί κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ζχιιεςε θαη κεηαθνξά
άγξησλ αηφκσλ ή λα έρνπλ παξαρζεί ζε εθηξνθείν (Κεθ Β, παξ. 6, Υπνπξγηθήο
Απφθαζεο). Σηελ πεξίπησζε ηεο εθηξνθήο δελ αλαθέξεηαη κε πνηεο ηερληθέο ζα έρνπλ
εθηξαθεί ηα δψα ή δηαθνξεηηθά πνηεο είλαη νη ελδεδεηγκέλεο ηερληθέο. Αο δνχκε φκσο ηη
έρεη δηαπηζησζεί γηα ηελ θάζε ηερληθή μερσξηζηά.
Δληαηηθή εθηξνθή ιαγώλ
Σηελ εληαηηθή εθηξνθή νη ιαγνί παξάγνληαη ζε θινπβηά θαη ζηε ζπλέρεηα
απειεπζεξψλνληαη απεπζείαο ή κπνξεί λα κεηαθέξνληαη ζε πεξηθξάμεηο γηα πξνζαξκνγή,
αλ θαη δελ είλαη ππνρξεσηηθφ απφ ηελ Υπνπξγηθή Απφθαζε. Η εληαηηθή εθηξνθή
ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν επεηδή είλαη απνδνηηθφηεξε γηα ηνπο ηδηψηεο εθηξνθείο.
Σηα ειεγρφκελα θινπβηά ρξεζηκνπνηνχληαη αληηβηνηηθά θαη παξαζηηνθηφλα θαη γηα
γελλήηνξεο επηιέγνληαη νη ιαγνί κε ήξεκε ζπκπεξηθνξά (Tomasevic 1977).
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ κέηξνπ ηνπνζεηήζεθαλ πνκπνί ζηνπο ιαγνχο πξηλ ηελ
απειεπζέξσζε. Βξέζεθε πσο νη πεξηζζφηεξνη ιαγνί εληαηηθήο εθηξνθήο, όηαλ
απειεπζεξσζνύλ ζηε θύζε επηβηώλνπλ γηα δύν κόλν εβδνκάδεο (Lemnell and Lindlof
1982, Marboutin et al. 1990, Angelici et al. 2000, Καξκίξεο 2002). Σηνλ Πίλαθα 1.
θαίλεηαη ε επηβίσζε 16 ιαγψλ πνπ απειεπζέξσζε ν Καξκίξεο (2002), δηδάθηνξαο ηεο
Σρνιήο Γαζνινγίαο Α.Π.Θ., ζε πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο. Δπίζεο ν επηθ. θαζεγεηήο Αζ.

Σθνπγγάξεο (πξνζσπ. επηθνηλσλία) ηνπνζέηεζε πνκπνχο ζε νθηψ εληαηηθά
εθηξεθφκελνπο ιαγνχο. Η επηά απφ απηνχο ζαλαηψζεθαλ κέζα ζε έμη εκέξεο απφ
αιεπνχδεο ή ζθχινπο, ελψ έλαο επηβίσζε γηα έλα κήλα.
Δπηπξφζζεηα, νη Lemnell and Lindlof (1982) βξήθαλ πσο ε πξνζαξκνγή ησλ
εληαηηθά εθηξεθόκελσλ ιαγώλ ζε πεξηθξάμεηο (5 – 60 ζηξεκκάησλ) γηα 2 – 52
εβδνκάδεο πξηλ ηελ απειεπζέξσζε δελ βειηίσζε ηελ επηβίσζε.
Πίλαθαο 1. Γεδνκέλα γηα ηελ ειηθία, ην βάξνο, ηελ εκεξνκελία απειεπζέξσζεο θαη ηελ
επηβίσζε 16 ιαγψλ πνπ απειεπζεξψζεθαλ ζηε Μαθεδνλία (Καξκίξεο 2002).
Ηιηθία ιαγνχ (κήλεο)
Βάξνο (γξ.)
Ηκεξ. απειεπζ.
Δπηβίσζε (εκέξεο)
11
3339
27-Απξ
3
11
3612
27-Απξ
42
11
3513
28-Απξ
16
11
3180
08-Ματ
57
11
3246
26-Ματ
11
11
3356
06-Ινπλ
23
11
3179
17-Ινπλ
2
10
3404
30-Ινπλ
6
11
3286
27-Απξ
3
11
3561
28-Απξ
11
12
3870
08-Ματ
8
11
3798
19-Ματ
22
11
3317
26-Ματ
1
12
3662
17-Ινπλ
24
11
3557
20-Ινπλ
1
10
3221
30-Ινπλ
2
Δθηαηηθή παξαγσγή
Σηνλ ηνκέα ηεο εθηαηηθήο παξαγσγήο ιαγψλ, δειαδή ζε κεγάιεο πεξηθξάμεηο,
ππάξρεη ειάρηζηε επηζηεκνληθή γλψζε. Οη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη θπξίσο
απφ απνζπαζκαηηθέο θαη ρσξίο ζεξακαηνινγηθή παξαθνινχζεζε πξνζπάζεηεο. Σρεηηθή
εκπεηξία έρεη αλαπηπρζεί ζηελ Ιηαιία ρσξίο φκσο ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ ηερληθψλ
θαη ρσξίο ηδηαίηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα. Η παξαγσγή ιαγψλ ζε απηέο ηηο πεξηθξάμεηο
είλαη κηθξή, 2–6 ιαγνί/10ζηξ./έηνο, φπσο θαηαγξάθεθε ζε 15 πεξηθξάμεηο γηα πέληε έηε
ζηελ Ιηαιία (Santilli et al. 2004). Η επηβίσζε ησλ εθηαηηθά παξαγφκελσλ ιαγψλ
αλακέλεηαη λα είλαη πςειφηεξε απφ απηνχο πνπ εθηξέθνληαη ζε θινχβεο (Santilli,
πξνζσπ. επηθνηλ.), σζηφζν παξακέλεη κάιινλ κηθξφηεξε απφ έλαλ άγξην ιαγφ. Σηελ
Διιάδα θπλεγεηηθνί ζχιινγνη θαη ηδηψηεο μεθηλνχλ εξαζηηερληθέο πξνζπάζεηεο εθηαηηθήο
παξαγσγήο νη νπνίεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο γξήγνξα εγθαηαιείπνληαη ιφγσ
θαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο.

Εγκαηαλειμμένη προζπάθεια εκηαηικής παραγωγής λαγών ζηην Κενηρική Μακεδονία
Σύιιεςε θαη κεηαθνξά άγξησλ ιαγώλ
Η ζχιιεςε θαη κεηαθνξά άγξησλ ιαγψλ αλακέλεηαη λα έρεη θαιχηεξα
απνηειέζκαηα αθνχ ηα δψα απηά έρνπλ πςειφηεξε επηβίσζε (Fiechter 1988, Marboutin
et al. 1990). Όκσο έρεη βξεζεί φηη ε ζχιιεςε θαη κεηαθνξά ιαγψλ πξνθαιεί ζηξεο θαη
ηξαπκαηηζκνχο κεηψλνληαο ηελ επηβίσζε κεηά απφ ηελ απειεπζέξσζε (Schultz 1980,
Paci et al. 2006).
Σηελ Ιηαιία γίλεηαη επξεία εθαξκνγή ηεο ζχιιεςεο άγξησλ ιαγψλ κε δίρηπα ζηα
θαηαθχγηα θαη ε απειεπζέξσζή ηνπο ζηνπο θπλεγνηφπνπο. Οη Santilli and Galardi
(2006) δηεξεχλεζαλ θαηά πφζν νη απειεπζεξψζεηο ιαγψλ απμάλνπλ ηελ θπλεγεηηθή
θάξπσζε ζηελ πεξηνρή ηεο Τνζθάλεο. Κάζε έηνο απφ ην 2001 έσο ην 2004
ζπιιακβάλνληαλ θαη απειεπζεξψλνληαλ θαηά κέζν φξν 5.096 ιαγνί απφ ηα θαηαθχγηα
θαη 3.054 ιαγνί απφ ηα εθηξνθεία. Ωζηόζν νη απειεπζεξώζεηο απηέο δελ είραλ σο
απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο θπλεγεηηθήο θάξπσζεο ζηηο πεξηνρέο όπνπ
εθαξκόδνληαλ (Santilli and Galardi 2006). Απηό πνπ επεξέαδε ηελ θάξπσζε ήηαλ ε
θαηαιιειόηεηα ηνπ ελδηαηηήκαηνο σο πξνο ηα θαιιηεξγνύκελα θπηά (Santilli and
Galardi 2006).
Σπκπεξάζκαηα γηα ηηο απειεπζεξώζεηο ιαγώλ
Η αγνξά ελφο εθηξεθφκελνπ ιαγνχ ζηελ Διιάδα μεπεξλά ηα 100€. Γηα παξάδεηγκα
ε απειεπζέξσζε 30 ιαγψλ ζα θνζηίζεη ηνπιάρηζηνλ 3.000€. Σχκθσλα κε ηα αλσηέξσ
εθηηκάηαη πσο ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε απφ ηνπο 30 ιαγνχο ζα επηβηψζνπλ νη πέληε γηα

ιίγνπο κήλεο. Άξα, ν θάζε ιαγφο πνπ ζα επηβηψζεη ζα θνζηίζεη ηνπιάρηζηνλ 600€. Οη
απειεπζεξψζεηο ιαγψλ ζπληζηψληαη επνκέλσο κφλν εάλ έρεη κεησζεί ζνβαξά ν άγξηνο
πιεζπζκφο θαη έρεη βξεζεί θαη αληηκεησπηζηεί ε αηηία (κεηά απφ θαηακεηξήζεηο θαη
ζνβαξή δηεξεχλεζε).
Η πεξίπησζε απηή φκσο είλαη πνιχ ζπάληα. Ο ιαγφο έρεη πςειή αλαπαξαγσγή θαη
νη πιεζπζκνί ηνπ απμάλνληαη απφ κφλνη ηνπο εθφζνλ νη ζπλζήθεο είλαη επλντθέο θαη
ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή έζησ θαη ιίγνη ιαγνί. Δπηπξφζζεηα κπνξεί λα ζπκβεί επνηθηζκφο
απφ γεηηνληθνχο πιεζπζκνχο.
Δάλ σζηφζν δηαπηζησζεί πξφβιεκα, ηφηε ε θαιχηεξε ηερληθή είλαη ε ζχιιεςε
άγξησλ ιαγψλ απφ ηελ πην γεηηνληθή πεξηνρή θαη ε απειεπζέξσζή ηνπο κε ηελ
παξάιιειε εθαξκνγή ησλ ελδεδεηγκέλσλ δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ (IUCN 1998).
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