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Χπήζηορ Σώκορ
Δαζολόγορ – Θηπαμαηολόγορ (ΜΔΕ)
Η επαλεγθαηάζηαζε πιεζπζκνχ ζε κηα πεξηνρή γηα έλα είδνο ηεο άγξηαο
παλίδαο πνπ έρεη εμαθαληζηεί ή ζρεδφλ έρεη εμαθαληζηεί, κπνξεί λα
ραξαθηεξηζηεί σο ε αμηνινγφηεξε πξνζπάζεηα βνήζεηαο γηα ηελ παλίδα.
Παξάιιεια φκσο, είλαη έλα ηδηαίηεξα δχζθνιν θαη επίπνλν εγρείξεκα ην νπνίν
γηα λα έρεη επηηπρία απαηηεί:
1) επηζηεκνληθφ ζρεδηαζκφ
2) ζπλεξγαζία, ππνκνλή θαη ζέιεζε
3) δηάζεζε ρξφλνπ θαη ρξεκάησλ.
Η Γηεζλήο Έλσζε γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Φχζεο (IUCN 2009) ζε ζρεηηθή
έθζεζε αλαθέξεη πξνυπνζέζεηο θαη νδεγίεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα
αθνινπζεζνχλ γηα ηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε πιεζπζκνχ νξληζφκνξθσλ.
Δπηπξφζζεηα ζχκθσλα κε ηελ Υ.Α. 98161/4136/29-9-2008/Υ.Α.Α.Τ κπνξεί λα
επηηξαπεί ε απειεπζέξσζε πεδηλψλ πεξδίθσλ εθφζνλ έρνπλ ηεξεζεί
ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Η Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Μαθεδνλίαο & Θξάθεο
ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπλεγεηηθνχο Σπιιφγνπο Αξλαίαο, Καζζάλδξαο θαη
Μνπδαληψλ έρεη μεθηλήζεη πξνζπάζεηεο γηα ηελ επαλεγθαηάζηαζε πιεζπζκψλ
πεδηλήο πέξδηθαο ζηε Φαιθηδηθή θαη ζην άξζξν απηφ ζα αλαθεξζνχλ ζηνηρεία
γελεηηθήο θαη παζνινγίαο ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε.

Αγξαλάπαπζε πνπ πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθή θάιπςε θαη ηξνθή ζε πεξηνρή ηεο
Καζζάλδξαο.

Γενεηική ηης πεδινής πέρδικας
To είδνο ηεο πεδηλήο πέξδηθαο απαληά ζε δηαθνξεηηθά ππνείδε ζηνλ
επξσπατθφ ρψξν. Σηελ Διιάδα δεη ην ππνείδνο P. p. perdix (Potts 1986). Σε
έξεπλα ησλ Liukkonen-Anttila et al. (2002) ην είδνο κεηά ηνλ ηειεπηαίν παγεηψλα
εγθαηέζηεζε πιεζπζκνχο ζηελ Δπξψπε κε δηαθνξεηηθφ γνληδίσκα, αλάινγα κε
ην εάλ είρε αλαηνιηθή ή δπηηθή θαηαγσγή (Φάξηεο 1). Σηελ Διιάδα νη πεδηλέο
έρνπλ αλαηνιηθή θαηαγσγή, ζηελ Ιηαιία δπηηθή, ελψ ζηε γεηηνληθή Βνπιγαξία
απαληνχλ πιεζπζκνί ηφζν αλαηνιηθήο φζν θαη δπηηθήο.
Η θπζηθή επηινγή, έρεη δεκηνπξγήζεη θάησ απφ ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο
θάζε πεξηνρήο ππνείδε θαη πιεζπζκνχο ηθαλνχο λα αληεπεμέξρνληαη ζηηο
αληημνφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηηο αζζέλεηεο αιιά θαη λα είλαη ηθαλνί λα
παξάγνπλ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ απνγφλσλ. Έρεη απνδεηρζεί φηη πιεζπζκνί απφ
δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο (ηδηαίηεξα φηαλ νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο είλαη
αλφκνηεο) έρνπλ δηαθνξεηηθή γελεηηθή ζχζηαζε (ζπρλφηεηεο θαη παξνπζία
αιιεινκφξθσλ) απνηέιεζκα ησλ αβηνηηθψλ παξαγφλησλ φπνπ επέδξαζαλ γηα
αηψλεο. Σηελ Διιάδα σζηφζν δελ έρεη δηεμαρζεί πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο
δηαθνξνπνίεζεο ηνπ γνληδηψκαηνο κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ.
Υπάξρνπλ παξαδείγκαηα ζηελ Δπξψπε φπνπ ζην παξειζφλ κεηαθέξζεθαλ
άηνκα ελφο είδνπο ζε άιιε πεξηνρή κε δηαθνξεηηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο κε
απνηέιεζκα ηα λέα άηνκα λα είραλ κηθξή αλαπαξαγσγηθή επηηπρία. Ο Siivonen
(1957) εθηηκά φηη νη δηαθνξέο ζην γνληδίσκα ησλ ππνεηδψλ ηεο πεδηλήο πέξδηθαο
(P. p. lucida, P. p. perdix) νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθή πξνζαξκνζηηθή ηθαλφηεηα θαη
κπνξεί λα εμεγνχλ ηηο απνηπρίεο ησλ απειεπζεξψζεσλ ζηε Φηλιαλδία. Γηα ηνπο
αλσηέξσ ιφγνπο φηαλ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί έλαο πιεζπζκφο ζε κία
πεξηνρή ζα πξέπεη:
1) Τα άηνκα πνπ ζα εηζαρζνχλ λα κελ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθφ ππνείδνο απφ
απηφ πνπ πξνυπήξρε.
2) Οη θιηκαηνινγηθέο θαη ινηπέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο λα είλαη παξφκνηεο
κεηαμχ ησλ δχν πεξηνρψλ.
3) Τα άηνκα πνπ ζα εηζαρζνχλ λα είλαη άγξηα ή λα πξνέξρνληαη απφ άγξηνπο
γνλείο. Γηφηη έρεη απνδεηρζεί φηη κεηά απφ κεξηθέο γελεέο ε εθηξνθή ησλ
πηελψλ νδεγεί ζε αιινίσζε ησλ ηθαλνηήησλ επηβίσζεο, αληηκεηψπηζεο ησλ
αζζελεηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ αξπάγσλ θαη ηεο αλαπαξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο.
Γηα παξάδεηγκα, ζε έξεπλεο ηνπ Οξγαληζκνχ Θεξακαηνπνλίαο ηεο Βξεηαλίαο
βξέζεθε φηη ε απφδνζε ησλ εθηξεθφκελσλ πηελψλ σο γνλείο ήηαλ πνιχ
κηθξφηεξε απ’ φηη ησλ αγξίσλ.

Χάρηης 1. Εξάπλωζη ηηρ πεδινήρ πέπδικαρ ζηην Εςπώπη και καηαγωγή μεηά ηον
ηελεςηαίο παγεηώνα (από Liukkonen-Anttila et al. 2002).

Δάλ δελ αθνινπζεζνχλ νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ην πην πηζαλφ είλαη
απιά λα κελ επηβηψζνπλ ηα πηελά, ζπαηαιψληαο άδηθα ρξφλν θαη ρξήκα φπσο
θαη έγηλε κε ηελ πξνζπάζεηα εγθαηάζηαζεο ηεο πεδηλήο πέξδηθαο ζηηο ΗΠΑ κε
εθηξεθφκελα πηελά.
Σηα πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο ΚΟΜΑΘ νη πέξδηθεο είλαη άγξηεο θαη ζα
κεηαθεξζνχλ απφ ηνπο πιεζηέζηεξνπο πιεζπζκνχο ζηηο πξνο απειεπζέξσζε
πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρνπλ θαζφινπ πέξδηθεο. Σπλεπψο δελ πθίζηαηαη δήηεκα
γελεηηθήο κφιπλζεο θαη ν γελεηηθφο έιεγρνο δελ είλαη απαξαίηεηνο.
Αζθένειες ηης πεδινής πέρδικας
Οη απειεπζεξψζεηο πεδηλψλ πεξδίθσλ, ηδίσο εθηξεθφκελσλ, ελέρνπλ ηνλ
θίλδπλν κεηαθνξάο παζνγφλσλ. Έλαο απιφο θηεληαηξηθφο έιεγρνο δελ είλαη
αξθεηφο λα εμαζθαιίζεη πσο ηα δεθάδεο άηνκα πξνο απειεπζέξσζε δελ θέξνπλ
θάπνηνλ παζνγφλν κηθξννξγαληζκφ πνπ ελδέρεηαη ζην κέιινλ λα είλαη επηδήκηνο
γηα ηνλ πιεζπζκφ. Δπηπξφζζεηα, ε ρξήζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ζηα
εθηξνθεία κπνξεί λα αθήζεη ηα εθηξεθφκελα δψα αλνζνινγηθά εθηεζεηκέλα φηαλ
βξεζνχλ ρσξίο θάξκαθα ζηε θχζε. Σπλεπψο ε ζχιιεςε άγξησλ πηελψλ έρεη σο
πιενλέθηεκα λα κεηαθεξζνχλ πηελά εχξσζηα θαη κε κηθξφηεξν θνξηίν
παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ (Sokos et al. 2008).
Σηελ Διιάδα δελ έρεη δηεμαρζεί θάπνηα εηδηθή έξεπλα γηα ηελ παξνπζία
παζνγφλσλ ζηελ πεδηλή πέξδηθα. Γηεζλψο δελ έρεη θαηαγξαθεί πεξίπησζε φπνπ
θάπνηα αζζέλεηα πξνθάιεζε ζνβαξή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ άγξησλ πεδηλψλ
πεξδίθσλ (π.ρ. Kuijper et al. 2009).

Πίνακας 2. Αζζέλεηεο ηεο πεδηλήο πέξδηθαο.
Ιφο
Χεπδνπαλψιε (Newcastle disease)
Βαθηήξην
Σαικνλέιισζε (Salmonellosis)
Κνινβαθηεξηδίαζε (Colibacillosis)
Μπθνπιάζκσζε (Mycoplasmosis)
Μχθεηαο
Αζπεξγίιισζε (Aspergillosis)
Καληηδίαζε (Candidiasis)
Παξάζηην
Κνθθηδίαζε (Coccidiosis)
Δληεξνεπαηίηηδα (Blackhead)
Σπγθάκσζε (Syngamiasis)
Χψξα

Σηελ πεξίπησζε ηεο ζχιιεςεο θαη κεηαθνξάο ζα πξέπεη: 1) λα ειεγρζεί ε
γεληθή θαηάζηαζε, ε ζπκπεξηθνξά, ε θαηάζηαζε ηνπ πηεξψκαηνο φισλ ησλ
πξνο απειεπζέξσζε πηελψλ, 2) λα γίλεη αηκνιεςία ησλ πξψησλ δέθα πηελψλ
πνπ ζα ζπιιεθζνχλ γηα κηθξνβηνινγηθφ έιεγρν κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε
αζζελεηψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ κείσζε ζην κειινληηθφ πιεζπζκφ ηεο
πεδηλήο πέξδηθαο 3) λα πξαγκαηνπνηεζεί παξαζηηνινγηθή εμέηαζε ησλ
θνπξάλσλ.
Γείγκαηα αίκαηνο (1 ml) ζα ιεθζνχλ απφ ηε θιέβα ηνπ θηεξνχ (vena
brachialis) κε ηε ρξήζε βειφλαο 23-G. Η αηκνιεςία δελ αλακέλεηαη λα έρεη
επηπηψζεηο ζηα πηελά (Sheldon et al. 2008). Η παξαζηηνινγηθή εμέηαζε ζα γίλεη
ζηα θφπξαλα φπνπ ζα αθήζνπλ ηα πηελά ζην ηζνπβάιη κεηαθνξάο (Villanua et
al. 2009).

Έιεγρνο ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ πεξηνρψλ γηα ηελ επαλεγθαηάζηαζε πεδηλήο ζε
πεξηνρέο ηνπ Κπλεγεηηθνχ Σπιιφγνπ Αξλαίαο.
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