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Πεπίλητη
Οη πξνο απειεπζέξσζε ιαγνί κπνξεί λα απνθηώληαη από εληαηηθή ή εθηαηηθή εθηξνθή ή από κεηαθνξά άγξησλ ιαγώλ. Απηό ζπλεπάγεηαη
δηαθνξεηηθό θόζηνο αιιά θαη δηαθνξεηηθή ηθαλόηεηα επηβίσζεο. Ζ επηβίσζε ζηε θύζε είλαη πνιύ κηθξή γηα ηνπο εληαηηθά εθηξεθόκελνπο
ιαγνύο, βειηηώλεηαη γηα ηνπο εθηαηηθά εθηξεθόκελνπο ιαγνύο θαη απμάλεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν γηα ηνπο κεηαθεξόκελνπο άγξηνπο ιαγνύο. Σε θάζε
πεξίπησζε ε πξαθηηθή ηεο απειεπζέξσζεο ιαγώλ βξέζεθε λα έρεη ειάρηζηα αληαπνδνηηθά νθέιε σο πξνο ην θόζηνο. Σηηο πεξηνρέο όπνπ
εθαξκόζηεθαλ απειεπζεξώζεηο δελ απμάλεηαη ζνβαξά ν πιεζπζκόο θαη ε θπλεγεηηθή θάξπσζε. Οη θίλδπλνη γελεηηθήο ππνβάζκηζεο θαη κεηάδνζεο
παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ ζηνπο άγξηνπο πιεζπζκνύο είλαη πηζαλνί.
Εισαγυγή
Ζ εθηξνθή ηνπ ιαγνύ δελ ελδείθλπηαη σο νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα επέλδπζε γηα ηελ παξαγσγή θξέαηνο (Tume, 2000). Ωζηόζν, ε
πςειή δήηεζε γηα ηε ζήξα ηνπ ιαγνύ είρε σο απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ησλ πξνζπαζεηώλ γηα ηελ αύμεζε ησλ πιεζπζκώλ ηνπ είδνπο
κε ηελ εθηξνθή θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ (Misiorowska θαη Wasilewski, 2012). Τηο απειεπζεξώζεηο ιαγνύ ππνζηεξίδνπλ κεξηθνί
θπλεγνί ζεσξώληαο πσο απνηειεί ηελ εύθνιε ιύζε γηα ηελ αύμεζε ησλ πιεζπζκώλ ηνπ. Οη εθηξνθείο, εθκεηαιιεπόκελνη ην γεγνλόο
απηό, αλαπηύζζνπλ ηελ εθηξνθή ηνπ ιαγνύ σο κηα επηρείξεζε δσηθήο παξαγσγήο (Tume, 2000). Από ηελ άιιε, νη
ζεξακαηνιόγνη, εδώ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο αλεζπρνύλ γηα ηηο επηπηώζεηο ησλ απειεπζεξώζεσλ ηνπ ιαγνύ ζηε θύζε.
Οη απειεπζεξώζεηο ιαγώλ πξαγκαηνπνηνύληαη θπξίσο ζηα θξάηε ηεο Νόηηαο θαη Αλαηνιηθήο Δπξώπεο θαη αλέξρνληαη ζε κεξηθέο
εθαηνληάδεο ρηιηάδεο άηνκα θάζε έηνο (Dematteis θαη Tizzani, 2005). Σηελ Διιάδα νη απειεπζεξώζεηο εθηξεθόκελσλ ιαγώλ είραλ Εικόνα 1 Ενηαηική εκηποθή ζε κλυβούρ
επξεία εθαξκνγή θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990. Σηε ζπλέρεηα, ε αξκόδηα Γαζηθή Υπεξεζία αλαζεώξεζε ηε ζθνπηκόηεηα ησλ (μεγαλύηεπη παπαγυγή αλλά μικπή
απειεπζεξώζεσλ θαη δελ ελέθξηλε ζηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ησλ θπλεγεηηθώλ νξγαλώζεσλ δαπάλεο πνπ αθνξνύζαλ ηελ αγνξά ιαγώλ. επιβίυζη)
Από ην 2008 νη δαπάλεο απηέο κπνξνύλ θαη πάιη λα εγθξηζνύλ εθόζνλ έρνπλ ηεξεζεί κεξηθέο πξνϋπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε
ζρεηηθή Υπνπξγηθή Απόθαζε (Υ.Α. 98161/4136/29-9-2008/Υ.Α.Α.Τ.)., κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα εθηξέθνληαη θαη λα
απειεπζεξώλνληαη κεξηθέο ρηιηάδεο ιαγώλ.
Σκοπιμότητα τηρ απελεςθέπυσηρ
Σηηο πεξηνρέο όπνπ εθαξκόζηεθαλ απειεπζεξώζεηο δελ απμάλεηαη ζνβαξά ν πιεζπζκόο θαη ε
θπλεγεηηθή θάξπσζε, θπξίσο ιόγσ κηθξήο επηβίσζεο ησλ απειεπζεξσκέλσλ δώσλ (Σρήκα 1).
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Σσήμα 1. Μέζη θνηζιμόηηηα % ηυν
λαγών 3 μήνερ μεηά ηην απελεςθέπυζη
ανάλογα με ηην πποέλεςζη (ενηαηική ή
εκηαηική εκηποθή ή μεηαθοπά άγπιυν
λαγών)

Ζ ηηκή αγνξάο ελόο εθηξεθόκελνπ ιαγνύ μεπεξλά ηα 100€. Ζ απειεπζέξσζε 30 ιαγώλ ζα
θνζηίζεη ηνπιάρηζηνλ 3.000€. Σύκθσλα κε έξεπλεο εθηηκάηαη πσο ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε από
ηνπο 30 ιαγνύο ζα επηβηώζνπλ νη πέληε γηα ιίγνπο κήλεο. Άξα, ν θάζε ιαγόο πνπ ζα επηβηώζεη γηα
ιίγνπο κήλεο ζα θνζηίζεη ηνπιάρηζηνλ 600€. Οη ιαγνί απηνί επίζεο, ιόγσ ηνπ ζηξεο πνπ ζα
ππνζηνύλ από ηελ αιιαγή πεξηβάιινληνο, ζα εκθαλίζνπλ κηθξή αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα νπόηε
ην ηειηθό απνηέιεζκα αλακέλεηαη λα είλαη κηθξό.
Οη απειεπζεξώζεηο ιαγώλ επνκέλσο, είλαη θαηάιιειεο κόλν ζηηο πεξηνρέο πνπ έρεη κεησζεί
ζνβαξά ν άγξηνο πιεζπζκόο θαη έρεη βξεζεί θαη αληηκεησπηζηεί ε αηηία πνπ πξνθάιεζε ηε κείσζε
απηή. Ζ πεξίπησζε απηή όκσο είλαη πνιύ ζπάληα, ν ιαγόο έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα δηαηεξεί έζησ
κηθξνύο πιεζπζκνύο θαη λα απνηθίδεη πεξηνρέο.

Εικόνα 2. Εκηαηική εκηποθή ζε
πεπιθπάξειρ (μικπή παπαγυγή και
μέηπια επιβίυζη)

Εικόνα 3. Σύλλητη και μεηαθοπά
άγπιυν λαγών (μεγάλο κόζηορ και
ικανοποιηηική επιβίυζη)

Ζητήματα γενετικήρ και παθολογίαρ στιρ απελεςθεπώσειρ λαγών
Ο ιαγόο είλαη είδνο ηεο άγξηαο παλίδαο, ζπλεπώο ε γελεηηθή πνηθηιόηεηα θαη ε εμειηθηηθή δηαδηθαζία είλαη ζέκαηα ηεο λνκνζεζίαο θαη
ησλ ζηξαηεγηθώλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θύζεο. Σύκθσλα κε ηε Σύκβαζε γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Άγξηαο Εσήο θαη ησλ Φπζηθώλ Οηθνηόπσλ
(Βέξλε 1979) πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε επηινγή θαη ελίζρπζε γλσξηζκάησλ ηα νπνία δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνύ
ησλ εηδώλ. Σπλεπώο ε εθηξνθή θαη απειεπζέξσζε ιαγώλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξόπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη όηη ζηνλ άγξην πιεζπζκό δελ
ζα εηζαρζνύλ γνλίδηα πνπ δελ παξαηεξνύληαη ζηελ πεξηνρή, αιιά θαη δελ ζα επεξεαζηεί ε εμέιημε ηνπ είδνπο.

Εικόνα 4. Κλοςβιά μεηαθοπάρ

Εικόνα 5. Αιμολητία

Γηα ην ιαγό ζηελ Διιάδα έρνπλ εληνπηζηεί γελεηηθέο δηαθνξέο κεηαμύ γεσγξαθηθώλ πεξηνρώλ (Kasapidis et al., 2005). Πξνηείλεηαη
ινηπόλ λα θαζνξηζηνύλ νη Σεκαληηθέο Δμειηθηηθέο Μνλάδεο, δειαδή γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δελ πξέπεη λα γίλεηαη εηζαγσγή
γελεηηθνύ πιηθνύ από άιιεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο (Kasapidis et al., 2005). Γηα παξάδεηγκα είλαη πηζαλό ζηε Γπηηθή Διιάδα νη ιαγνί λα
έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζηηο δπζκελείο ζπλζήθεο ηεο πγξαζίαο ζε αληίζεζε κε ηνπο ιαγνύο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Διιάδαο πνπ αληέρνπλ
πεξηζζόηεξν ζηελ μεξαζία. Έηζη ε Γπηηθή Διιάδα πξέπεη λα νξηζηεί σο δηαθνξεηηθή Δμειηθηηθή Μνλάδα από απηή ηεο Αλαηνιηθήο
Διιάδαο θαη ιαγνί δελ πξέπεη λα κεηαθέξνληαη θαη λα απειεπζεξώλνληαη από ηε κία πεξηνρή ζηελ άιιε.
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λόζν, ςεπδνθπκαηίσζε, παζηεξηδίαζε, θνθθηδίαζε, ηνμνπιάζκσζε θαη άιια λνζήκαηα πνπ απνδεδεηγκέλα κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ
ζνβαξέο απώιεηεο ζηνλ άγξην πιεζπζκό ηνπ ιαγνύ, αιιά θαη ηνλ άλζξσπν θαη ηα αγξνηηθά δώα (Wibbelt θαη Frölich, 2005).
Δπηπξόζζεηα, πξέπεη λα θαζνξηζηνύλ πνηα είλαη ηα παζνγόλα θαη ην θνξηίν όπνπ θαζηζηνύλ έλα ιαγό αθαηάιιειν πξνο απειεπζέξσζε.
Οη γελλήηνξεο πξέπεη λα πξνέξρνληαη από ηε γεγελή παλίδα θάζε Δμειηθηηθήο Μνλάδαο θαη ηα εθηξνθεία λα πηζηνπνηνύληαη γηα απηό. Τα
πηζηνπνηεηηθά πγεηνλνκηθνύ θαη γελεηηθνύ ειέγρνπ πξέπεη λα εθδίδνληαη κέζσ ηεο Γαζηθήο Υπεξεζίαο, ε νπνία ζα είλαη ππεύζπλε γηα ηε
δεηγκαηνιεςία θαη ηελ επηινγή ησλ Δξγαζηεξίσλ.
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