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 Σε αυτό το τεύχος ο αναγνώστης θα ενημερωθεί για τις δράσεις ενημέρωσης-
ευαισθητοποίησης κοινού που πραγματοποίησε το προσωπικό του Φορέα 
Διαχείρισης κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου του 2017. Επιπλέον, 
δίνονται σημαντικές πληροφορίες για τα αρωματικά φυτά στην Οίτη και την 
ορθή συλλογή τους, καθώς επίσης για την ασθένεια της λύσσας στην άγρια 
πανίδα. Τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά στο μείζον πρόβλημα της χρήσης 
δηλητηριασμένων δολωμάτων (φόλες), το οποίο αποτελεί μια από τις 
σημαντικότερες απειλές των ειδών πανίδας στο βουνό της Οίτης και γενικότερα 
στην Ελλάδα.  

 
Καλή ανάγνωση!           

  

Η Πρόεδρος Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Δρυμού Οίτης  

Αντωνία Γαλανάκη 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ NEWSLETTER 
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Δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης κοινού 
του Φ.Δ. 1ου τετραμήνου 2017 

 
   Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης πραγματοποίησε το πρώτο τετράμηνο του 2017 τις 
πιο κάτω δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης κοινού:  
 
• Ο Φ.Δ. σε ημερίδα του Προγράμματος SPERCHIOS 
 
   Προσωπικό του Φ.Δ. παρακολούθησε την ημερίδα δημοσιότητας του Προγράμματος 
SPERCHIOS που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 στη Λαμία. Το Πρόγραμμα 
SPERCHIOS, με τίτλο «Ολοκληρωμένη μελέτη περιβάλλοντος και χαρτογράφησης για την 
βελτίωση των σχεδίων διαχείρισης της λεκάνης απορροής και της παράκτιας ζώνης του Σπερχειού 
ποταμού», υλοποιείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 – 2014 και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
στο πλαίσιο της Προγραμματικής Ενότητας GR02 «Ολοκληρωμένη διαχείριση θαλάσσιων και 
εσωτερικών υδάτων».  
   Στην ημερίδα, στην οποία απηύθυνε χαιρετισμό και ο Φ.Δ., παρουσιάστηκαν από διακεκριμένους 
επιστήμονες τα αποτελέσματα του προγράμματος, τα οποία αφορούσαν τη χαρτογράφηση της 
υπάρχουσας κατάστασης, την ποιότητα των υδάτων και ιζημάτων, τη χλωρίδα, τη χερσαία πανίδα 
(θηλαστικά, ερπετά, αμφίβια) και την ορνιθοπανίδα της περιοχής του Σπερχειού, καθώς και τις 
κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις των πλημμυρών του ποταμού. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το πρόγραμμα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να ανατρέξει στην ιστοσελίδα: 
www.sperchios-project.gr. 
   Ο Σπερχειός ποταμός παρά τη πλούσια βιοποικιλότητα και το τεράστιο επιστημονικό και όχι 
μόνο ενδιαφέρον που παρουσιάζει, δεν διαθέτει μέχρι σήμερα κάποιον φορέα διαχείρισης, ο οποίος 
να είναι υπεύθυνος για την προστασία και διαχείριση των οικοσυστημάτων του. Ο Φορέας 
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης θα μπορούσε να παίξει τον ρόλο αυτό, καθώς η κοιλάδα και οι 
εκβολές του Σπερχειού ποταμού γειτνιάζουν σημαντικά και είναι σε στενή αλληλεξάρτηση με την 
Οίτη, τόσο από άποψη βιοποικιλότητας, όσο και από άποψη γεωμορφολογίας.  

Θέα προς την κοιλάδα του Σπερχειού από την Οίτη   

http://www.sperchios-project.gr/
http://www.sperchios-project.gr/
http://www.sperchios-project.gr/
http://www.sperchios-project.gr/
http://www.sperchios-project.gr/
http://www.sperchios-project.gr/
http://www.sperchios-project.gr/
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• Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Δασών 
 
 
   Η 21η Μαρτίου, η οποία συμπίπτει με την έναρξη της εαρινής ισημερίας, έχει ορισθεί από την Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) ως «Διεθνής Ημέρα Δασών» με σκοπό την αναγνώριση της 
πολυδιάστατης αξίας των δασών και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία τους.   
   Τα δάση στην περιοχή μας και συγκεκριμένα στο βουνό της Οίτης αποτελούν πολύτιμο 
οικοσύστημα, στο οποίο βρίσκουν καταφύγιο πολλά είδη φυτών και ζώων, ορισμένα εκ των οποίων 
είναι σπάνια ή/και απειλούμενα με εξαφάνιση στη χώρα μας. Τα δάση και οι πλούσιες φυσικές 
ομορφιές της περιοχής μας αποτελούν, άλλωστε, το μεγάλο συγκριτικό μας πλεονέκτημα που μπορεί 
με την αειφόρο αξιοποίηση τους να φέρουν την πολυπόθητη ανάπτυξη στον τόπο μας. Η προστασία 
των δασικών οικοσυστημάτων και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος πρέπει να είναι μέριμνα 
όλων μας, κάτι το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε κάθε μέρα και όχι μόνο τη συγκεκριμένη. Ιδίως στην 
εποχή μας που, λόγω της οικονομικής κρίσης, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος φαντάζει ίσως 
πολυτέλεια στα μάτια κάποιων, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για τις 
επόμενες γενιές.  
   Με αφορμή την ημέρα αυτή προσωπικό του Φ.Δ. επισκέφθηκε το 29ο Νηπιαγωγείο Λαμίας, όπου 
αρχικά ενημέρωσε για τη μεγάλη σημασία και τα οφέλη που προσφέρουν στον άνθρωπο τα δάση, 
καθώς και για τις απειλές που υφίστανται, και στη συνέχεια πραγματοποίησαν, με τη βοήθεια των 
μικρών μαθητών, συμβολική φύτευση καλλωπιστικών φυτών στον εξωτερικό χώρο του Νηπιαγωγείου. 
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• Επίσκεψη της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας 
στην Οίτη και στο δέλτα Σπερχειού 

 
   Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) πραγματοποίησε το σαββατοκύριακο της 25ης 
Μαρτίου 2017 (24-26 Μαρτίου 2017) εκδρομή στην περιοχή μας και συγκεκριμένα στην Οίτη και 
στο δέλτα Σπερχειού με σκοπό την παρατήρηση πουλιών. Μεταξύ των περιοχών που 
επισκέφτηκαν για να γνωρίσουν από κοντά τις φυσικές ομορφιές της περιοχής ήταν το 
πλατανόδασος Μεξιατών, η ιστορική γέφυρα του Γοργοποτάμου, το πάρκο των Λουτρών Υπάτης 
και περιοχές στο δέλτα Σπερχειού. Κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στην Οίτη το προσωπικό του 
Φ.Δ. είχε τη χαρά να ξεναγήσει τα μέλη και φίλους της ΕΟΕ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της 
Οίτης και να τους ενημερώσει για τα σημαντικότερα είδη πανίδας και χλωρίδας που απαντώνται 
στην περιοχή. Επιπλέον, τους συνόδευσε σε περίπατο σε μονοπάτι του βουνού της Οίτης, πάνω 
από το χωριό Λυχνό, με θέα προς την κοιλάδα του Σπερχειού. Στους επισκέπτες μοιράστηκε 
έντυπο ενημερωτικό υλικό του Φ.Δ. σε ανάμνηση της επίσκεψης τους στην περιοχή.   
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• Δράσεις του Φ.Δ. στο πλαίσιο του «Let’ s do it Greece 
2017» 

 
   Για πρώτη χρονιά φέτος ο Φ.Δ. συμμετείχε στην Πανελλήνια Εθελοντική Εκστρατεία «Let's Do It 
Greece 2017» με περιβαλλοντικές δράσεις που πραγματοποίησε το προσωπικό του με τη βοήθεια 
μαθητών και εθελοντών, από τις 27/3/2017 έως τις 3/4/2017. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της 
σχετικής «Σχολικής Εβδομάδας Εθελοντισμού Let’s Do It Greece 2017», ο Φ.Δ. επισκέφθηκε 
σχολεία της περιοχής (Δημοτικό σχολείο Λουτρών Υπάτης, Νηπιαγωγείο Λουτρών Υπάτης, 2ο 
Λύκειο Λαμίας, Γυμνάσιο & Λύκειο Υπάτης, 14ο & 26ο Νηπιαγωγεία Λαμίας) και υλοποίησε με τη 
βοήθεια μαθητών και δασκάλων ποικίλες δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, όπως π.χ. 
ενημέρωση για την ανακύκλωση, κατασκευή ταϊστρών για τα χελιδόνια από ανακυκλώσιμα υλικά, 
καθαρισμό μονοπατιών και γενικά δημόσιων χώρων της περιοχής, δενδροφύτευση στον προαύλιο 
χώρο ορισμένων σχολείων. Ο Δήμος Λαμιέων στήριξε πολλές από τις πιο πάνω δράσεις με την 
παραχώρηση φυτών για τις δενδροφυτεύσεις, αλλά και των απαραίτητων υλικών (γάντια, 
σακούλες) για τους καθαρισμούς.   
    

   Το αποκορύφωμα των δράσεων ήταν την Κυριακή 2 Απριλίου 2017, όπου με κεντρικό 
σύνθημα «Γίνε η Αλλαγή που Περιμένεις», ο Φ.Δ. πραγματοποίησε και δράσεις ανοιχτές προς 
το κοινό, στις οποίες περιλαμβάνονταν καθαρισμοί & εξωραϊσμοί δημόσιων χώρων, σε 
συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς, σε δυο διαφορετικούς σταθμούς: 
στα Λουτρά Υπάτης και στην Υπάτη. Ευελπιστούμε τέτοιου είδους προσπάθειες να γίνονται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της χρονιάς και με πολύ περισσότερες συμμετοχές, ιδίως από τη νέα γενιά. 
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Δράσεις του Φ.Δ. στο πλαίσιο του «Let’ s do it Greece 2017» 
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• Ο Φ.Δ. σε ημερίδα για εκπαιδευτικούς με θέμα την Οίτη 
στην Παύλιανη 

 
   Οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Φθιώτιδας (γραφεία σχολικών δραστηριοτήτων), σε 
συνεργασία με τον Δήμο Λαμιέων, την Τοπική 
Κοινότητα Παύλιανης, τον Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Δρυμού Οίτης και το Κ.Π.Ε. Στυλίδας-
Υπάτης, διοργάνωσαν την Κυριακή 9 Απριλίου 2017 
ημερίδα στην Παύλιανη με θέμα: «Γνωριμία με το 
οικοσύστημα της Οίτης μέσα από το φυσικό και 
πολιτισμικό περιβάλλον της Παύλιανης». Στόχος 
της ημερίδας ήταν, μεταξύ άλλων, να ενημερωθούν 
οι εκπαιδευτικοί για τη λειτουργία του Κέντρου 
Ενημέρωσης του Φ.Δ. για την Οίτη και για το λόγο 
αυτό έγινε παρουσίαση του σχετικού εκπαιδευτικού 
προγράμματος που υλοποιείται από το προσωπικό 
του Φ.Δ. στα σχολεία που επισκέπτονται το Κέντρο 
Ενημέρωσης.  

   Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε περίπατος στο 

παρκάκι αναψυχής της Παύλιανης, προκειμένου να 
ξεναγηθούν οι εκπαιδευτικοί στη διαδρομή που 
ακολουθεί το προσωπικό του Φ.Δ. με τους μαθητές 
των σχολείων που επισκέπτονται την Παύλιανη και 
το Κέντρο Ενημέρωσης. Με την ημερίδα αυτή οι 
εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
για το Κέντρο Ενημέρωσης του Φ.Δ. και να 
γνωρίσουν από κοντά τις φυσικές ομορφιές της 
περιοχής, την οποία και ευχόμαστε να επισκεφθούν 
ξανά με το σχολείο τους, στο πλαίσιο διοργάνωσης 
κάποιας εκπαιδευτικής εκδρομής. 
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• Συμμετοχή του Φ.Δ. στην 4η Συνάντηση του Σωματείου 
«ΔΙΑΖΩΜΑ» στο Καρπενήσι 

 
   Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» πραγματοποίησε το τριήμερο από τις 21 έως τις 23 Απριλίου 2017 την 
4η Συνάντηση με τα Εταιρικά του Μέλη με θέμα «Φύση και πολιτισμός» στο Καρπενήσι. Η 
συνάντηση αυτή είχε ως επίκεντρο το πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα μνημεία φύσης και 
πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας», το οποίο σχεδιάζει από κοινού το «ΔΙΑΖΩΜΑ», η Περιφέρεια  
Στερεάς Ελλάδας, το Υπουργείο Πολιτισμού και οι δύο Φορείς Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης 
και Εθνικού Δρυμού Παρνασσού. Με τη βοήθεια αρχαιολόγων, εκπροσώπων των φορέων και της 
αυτοδιοίκησης, καθώς και άλλων διακεκριμένων ομιλητών, έγινε νοητή περιήγηση στην 
προτεινόμενη πολιτιστική και περιβαλλοντική διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να 
γνωρίσουν οι παρευρισκόμενοι τα μνημεία φύσης και πολιτισμού της Περιφέρειας μας. Αντίστοιχες 
διαδρομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος έχουν γίνει με το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, γνωστά αρχαία θέατρα της Ηπείρου.      
   Το απόγευμα της Παρασκευής 21 Απριλίου πραγματοποιήθηκε ο Α΄ κύκλος εργασιών της 4ης 
Συνάντησης με θέμα: «Παρουσίαση του πανοράματος των μνημείων της φύσης και του πολιτισμού 
της διαδρομής της Στερεάς Ελλάδας». Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης συμμετείχε με 
παρουσίαση προτεινόμενων περιβαλλοντικών διαδρομών και αξιοθέατων στην Οίτη, με στόχο να 
τα προβάλλει-αναδείξει μέσα από αυτό το εγχείρημα.  
   Το πρωί του Σαββάτου 22 Απριλίου πραγματοποιήθηκε ο Β΄ κύκλος με θέμα: «Πως χτίζεται η 
Διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας», ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας τη σκυτάλη πήραν τα 
Εταιρικά Μέλη του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» για να παρουσιάσουν το πανόραμα των δράσεών τους για 
την ανάδειξη των μνημείων φύσης και πολιτισμού της χώρας μας γενικότερα.  
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  Τα αρωματικά φυτά στην Οίτη  
(οικογένεια Lamiaceae) 

 
   Η Οίτη, γνωστή και ως βουνό των λουλουδιών, συγκεντρώνει ένα σημαντικό αριθμό φυτών από 
1150 και πλέον διαφορετικά είδη και υποείδη. Από αυτά 80 είναι ενδημικά της Ελλάδας και 10 
ενδημικά της Στερεάς, δηλ. με εξάπλωση μόνο εντός της φυτογεωγραφικής περιοχής της Στερεάς 
Ελλάδας (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η φυτογεωγραφική περιοχή της Εύβοιας).  
   Μια πολύ σημαντική κατηγορία φυτικών ειδών είναι τα αρωματικά φυτά. Πρόκειται ουσιαστικά για 
φυτά τα οποία αποδίδουν άρωμα. Το άρωμα αυτό οφείλεται σε χημικές ενώσεις (αιθέρια έλαια) που 
παράγονται και συσσωρεύονται σε φυτικούς αδένες στα διάφορα μέρη των φυτών, όπως τα άνθη, τα 
φύλλα, οι βλαστοί, και εκλύονται στο περιβάλλον με την επίδραση εξωτερικών φυσικών 
ερεθισμάτων (π.χ. άνεμος, τριβή του φυτού). Τα αρωματικά φυτά έχουν πολλές και διαφορετικές 
χρήσεις στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα (π.χ. ως 
αρτύματα, αφεψήματα, φαρμακευτικά κτλ). Στην Ελλάδα λόγω των εδαφοκλιματικών συνθηκών που 
επικρατούν απαντώνται ένας μεγάλος αριθμός αρωματικών φυτών. Τα περισσότερα από αυτά 
ανήκουν στην οικογένεια των Lamiaceae, με πιο γνωστά το τσάι του βουνού, τη ρίγανη, το θυμάρι, το 
θρούμπι, το φασκόμηλο, τη μέντα, τη λεβάντα, το μελισσόχορτο, το δίκταμο.  
   Στην Οίτη, η οικογένεια των Lamiaceae περιλαμβάνει 63, μέχρι στιγμής, καταγεγραμμένα είδη και 
υποείδη, με πιο γνωστά αρωματικά: το τσάι του βουνού (Sideritis raeseri ssp. raeseri), τη ρίγανη 
(Origanum vulgare ssp. hirtum, O. vulgare ssp. vulgare), το θρούμπι (Satureja thymbra), 
φασκομηλιές (Salvia sclarea, S. fruticosa κ.α.), διάφορα θυμάρια (Thymus leucotrichus ssp. 
leucotrichus, T. longicaulis ssp. chaubardii, T. parnassicus, T. teucrioides ssp. teucrioides, T. hartvigii 
ssp. hartvigii), καθώς και αρκετά άλλα. 
    
 

Thymus sp. (θυμάρι) 

Origanum sp. (ρίγανη) 



11 

  

   Από την αρχαιότητα οι ντόπιοι συλλέγουν με προσοχή τους βλαστούς των αρωματικών φυτών 
προσέχοντας να μη καταστρέψουν τη ρίζα, ενώ πάντα αφήνουν κάποια ανθοφόρα στελέχη  για να 
δώσουν σπόρο για την επόμενη χρονιά. Δυστυχώς, όμως, οι πληθυσμοί ορισμένων αρωματικών φυτών 
και κυρίως η ρίγανη και το τσάι του βουνού, έχουν μειωθεί δραματικά από περιοχές, στην Οίτη αλλά 
και σε όλη την Ελλάδα, που παλαιότερα αφθονούσαν, λόγω της αλόγιστης και καταστροφικής 
συλλογής τους, με σκοπό πολλές φορές την παράνομη εμπορία τους.  
   Η προστασία των αρωματικών φυτών απορρέει από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία που αφορά 
την ελληνική χλωρίδα γενικότερα (Β.Δ. 657/1963, Ν. 998/1979, Π.Δ. 67/1981, Ν. 3937/2011, Οδηγία 
92/43/ΕΟΚ, Σύμβαση CITES κτλ) και ειδικότερα από τις τοπικές Ρυθμιστικές Δασικές Αστυνομικές 
Διατάξεις που εκδίδει το εκάστοτε Δασαρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του 
άρθρου 66 του Ν.Δ. 86/1969 «Δασικαί Αστυνομικαί Διατάξεις». 
   Στην Οίτη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Οίτης (ΦΕΚ 458/Β΄/1985), 
απαγορεύεται, εντός του Εθνικού Δρυμού, η εκρίζωση και η συλλογή φυτών και γενικά κάθε φθορά της 
βλάστησης. 
   Συστήνεται η συλλογή των αρωματικών φυτών (όπου επιτρέπεται) να γίνεται σε περιορισμένη 
ποσότητα, μόνο κατά την εποχή ανθοφορίας και ωρίμανσης τους (Ιούλιος - Αύγουστος) και 
αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Η συλλογή πρέπει να γίνεται χειρωνακτικώς, με τη χρήση 
ψαλιδιού ή μαχαιριού και χωρίς να αποκόπτονται όλοι οι βλαστοί των φυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η 
αναπαραγωγή τους.   
 

   Τέλος, εκτός από τα αρωματικά φυτά, και άλλα φυτικά είδη που απαντώνται στην Οίτη 
συλλέγονται πολλές φορές με αλόγιστο τρόπο. Πρόκειται, κυρίως, για εντυπωσιακά φυτά, τα 
οποία συλλέγονται λόγω της ιδιαίτερης ομορφιάς τους, όπως διάφορα είδη ορχιδέων (π.χ. 
Anacamptis sp., Dactylorhiza sp.), κρίνοι (π.χ. Lilium chalcedonicum), ο νάρκισσος των ποιητών 
(Narcissus poeticus) κ.α. Ορισμένα από αυτά είναι σπάνια και απειλούμενα και για το λόγο αυτό 
χρήζουν προστασίας. 
  
Πηγές:  
Καρέτσος, Γ. (2002). Μελέτη της οικολογίας και της βλάστησης του όρους Οίτη. Διδακτορική 
διατριβή. Πάτρα. 
Κουκ, Κ.Μ. (2003). Ελληνικά αρωματικά φυτά: χρήσεις και έρευνα. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης, 14, 22-25. 

 
 

Sideritis raeseri ssp. raeseri  
         (τσάι του βουνού) 
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Η ασθένεια της λύσσας στην άγρια πανίδα 
 
   Η λύσσα είναι θανατηφόρα ασθένεια των θηλαστικών και του ανθρώπου, η οποία οφείλεται σε ιό 
που προσβάλλει το νευρικό σύστημα. Μεταδίδεται με το σάλιο των μολυσμένων ζώων μέσω 
δαγκώματος ή εκδοράς σε ανθρώπους ή άλλα ζώα. Μπορεί, επίσης, να μεταδοθεί όταν σάλιο ή 
νευρικός ιστός (π.χ. εγκέφαλος) του μολυσμένου ζώου, έρθει σε επαφή με ανοιχτές πληγές, 
εκδορές, αμυχές του δέρματος και βλεννογόνους ιστούς (μάτια, μύτη, στόμα). Πύλη εισόδου 
μπορεί να αποτελέσει και ένα εξωτερικό τραύμα που έρχεται σε επαφή με το σάλιο ζώου, το οποίο 
πάσχει από λύσσα.  
   Ο ιός της λύσσας ανιχνεύεται συχνότερα σε αλεπούδες, κουνάβια, νυχτερίδες και άγριους 
σκύλους, που αποτελούν και «δεξαμενές» του ιού. Η περίοδος επώασης είναι μεταβλητή. Στον 
άνθρωπο κυμαίνεται από λίγες ημέρες έως και χρόνια, αλλά συνήθως είναι 3-8 εβδομάδες. Δεν 
υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία για τη λύσσα και η νόσος έχει θνητότητα σχεδόν 100%. 
   Τα συμπτώματα της λύσσας στον σκύλο εμφανίζονται σε δυο μορφές: τη μανιακή και την 
καταθλιπτική. 
 
Τα συμπτώματα της μανιακής μορφής είναι: 
Αλλαγή συμπεριφοράς (αποφεύγει τον άνθρωπο) 
Γαυγίζει χωρίς λόγο 
Κρύβεται σε σκοτεινά μέρη 
Ερεθίζεται εύκολα από το φως ή το θόρυβο 
Ανορεξία  
Αστάθεια (επιτίθεται συχνά χωρίς να υπάρχει λόγος) 
Η όψη του είναι άγρια  
Σιελόρροια 
Αυτοτραυματισμοί  
Παράλυση – θάνατος  
 
Τα συμπτώματα της καταθλιπτικής μορφής είναι: 
Παράλυση μυών κατάποσης, τράχηλου  
Γενικευμένη παράλυση  
Θάνατος  
 
    Από το 1987, η νόσος επανεμφανίστηκε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2012 σε μια κόκκινη 
αλεπού. Ο αριθμός των κρουσμάτων σε ζώα, κυρίως, της άγριας πανίδας (κόκκινες αλεπούδες), 
αλλά και σε κατοικίδια ζώα (κυρίως σκύλους) αυξήθηκε φτάνοντας τα 48 κρούσματα μέχρι το 
Μάιο του 2014. 
   Μοναδικό αποτελεσματικό μέσο πρόληψης της λύσσας αποτελεί ο εμβολιασμός των οικόσιτων 
και των αδέσποτων ζώων. Ο εμβολιασμός των ζώων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από 
κτηνίατρο. 
   Ο έλεγχος της νόσου είναι αρκετά δύσκολος στα ζώα της άγριας πανίδας. Ωστόσο, κάθε άνοιξη 
και φθινόπωρο πραγματοποιείται πρόγραμμα εμβολιασμού των ειδών ζώων – «δεξαμενών» του ιού 
(κόκκινη αλεπού για την Ελλάδα) δια του στόματος. Τα εμβόλια είναι με μορφή δολωμάτων και η 
διανομή τους γίνεται με ρίψη από τον αέρα, ώστε να καταναλωθούν από τις αλεπούδες. 
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Τα συμπτώματα της λύσσας στον άνθρωπο είναι: 
 
 Κόπωση, πυρετός, κεφαλαλγία  
 Αύξηση της θερμοκρασίας  
 Γαστρεντερικές διαταραχές  
 Πόνος στο σημείο του τραύματος  
 Σιελόρροια  
 Σπασμοί στους μύες της κατάποσης, αναπνευστικού και σε άλλους μύες  
 Απώλεια αισθήσεων  
 Παράλυση άκρων  
 Θάνατος μετά την ανάπτυξη των συμπτωμάτων  
 
   Αν ένας άνθρωπος δαγκωθεί από σκύλο, γάτα ή άλλο ζώο, που είναι ύποπτο για λύσσα, το 
λυσσύποπτο ζώο συλλαμβάνεται, απομονώνεται και παρακολουθείται από κτηνίατρο για διάστημα 
15 ημερών από την ημέρα του συμβάντος. Εάν το ζώο δεν εκδηλώσει μέσα σε αυτό το διάστημα τη 
νόσο, δεν υπάρχει λόγος έναρξης αντιλυσσικής θεραπείας στον άνθρωπο. Ζώα που έχουν 
εμβολιαστεί κατά της λύσσας έχουν ελάχιστες πιθανότητες να μεταδώσουν τον ιό. 
   Σε περίπτωση δαγκώματος ή γρατζουνιάς από λυσσύποπτο ζώο θα πρέπει να εντοπιστούν όλες 
οι πληγές, να πλυθούν πολύ  καλά με άφθονο νερό και σαπούνι για 15 λεπτά ή έστω να ξεπλυθούν 
με νερό, να εφαρμοστεί αλκοολούχο («οινόπνευμα») ή ιωδιούχο («ιώδιο») αντισηπτικό και να 
αναζητηθεί άμεσα ιατρική βοήθεια. 
  

Ελένη Κίττα, Κτηνίατρος MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας 
 
Πηγές: 
www.minagric.gr, www.keelpno.gr, www.oie.int, www.who.int, www.rabiesalliance.org 

δόλωμα για λύσσα 

http://www.minagric.gr/
http://www.minagric.gr/
http://www.minagric.gr/
http://www.minagric.gr/
http://www.minagric.gr/
http://www.keelpno.gr/
http://www.keelpno.gr/
http://www.keelpno.gr/
http://www.keelpno.gr/
http://www.keelpno.gr/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.who.int/
http://www.rabiesalliance.org/
http://www.rabiesalliance.org/
http://www.rabiesalliance.org/
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Δηλητηριασμένα δολώματα - ένα πρόβλημα που 
αφορά όλους   

   Η χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων έχει 
λάβει ανησυχητικές διαστάσεις με σοβαρές 
επιπτώσεις στην άγρια ζωή, στα ζώα εργασίας, 
αλλά και στη δημόσια υγεία. Η χρήση τους 
καταργήθηκε επίσημα από τη Δασική Υπηρεσία το 
1993, όμως, δυστυχώς παραμένει μια βαθιά 
ριζωμένη συνήθεια στην ελληνική ύπαιθρο. Τα 
κίνητρα της χρήσης τους μπορεί να διαφέρουν 
ανάλογα με την περιοχή και την περίσταση και 
συνοψίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 1) 
καταπολέμηση ειδών άγριας πανίδας (π.χ. λύκος, 
αρκούδα, αλεπού, τρωκτικά), που μπορεί να 
προκαλούν ζημιές στην αγροτική παραγωγή ή 
επειδή πιστεύεται ότι μειώνουν τους πληθυσμούς 
θηραματικών ειδών, 2) στόχευση ποιμενικών και 
κυνηγετικών σκύλων λόγω σύγκρουσης μεταξύ 
διαφορετικών ή ίδιων χρηστών γης και 3) 
εξόντωση αδέσποτων ζώων.  
   Η τοξική επίδραση των δολωμάτων είναι 
ιδιαίτερα καταστροφική και μεταφέρεται 
αλυσιδωτά στην τροφική αλυσίδα: όταν ένα 
δηλητηριασμένο ζώο φαγωθεί από κάποιο άλλο, 
και αυτό με τη σειρά του θα πεθάνει και θα 
φαγωθεί από ένα άλλο κλπ. Έτσι, μια σειρά από 
ζώα μπορεί να πεθάνουν από ένα μόνο δόλωμα. 
Επιπλέον, τα δολώματα αποτελούν θανάσιμο 
κίνδυνο για τη δημόσια  υγεία, είτε άμεσα - φόλες 
παραφίνης μοιάζουν με καραμέλες και κινούν την 
περιέργεια μικρών παιδιών-, είτε έμμεσα 
διεισδύοντας στο πόσιμο νερό (συχνά τα 
δηλητηριασμένα ζώα πίνουν νερό πριν πεθάνουν ή 
απορρίπτονται σε ρέματα).   
    

   Τα δολώματα έχουν μη επιλεκτική δράση, 
επομένως μπορούν να σκοτώσουν πολύ περισσότερα 
ζώα από αυτά που στοχεύουν. Κάθε χρόνο 
πλήττονται σπάνια είδη άγριας πανίδας, ιδιαίτερα 
πτωματοφάγα πουλιά (μαυρόγυπας, γυπαετός, όρνια, 
ασπροπάρης), καθώς και εμβληματικά είδη 
θηλαστικών (αρκούδα, λύκος, τσακάλι). Σημαντικές 
είναι επίσης οι απώλειες σε σκύλους φύλαξης 
κοπαδιών παραδοσιακών φυλών, όπως ο Ελληνικός 
Ποιμενικός και ο Μολοσσός της Ηπείρου - ζώα 
εργασίας που δύσκολα αντικαθίστανται. Ως 
αποτέλεσμα τα κοπάδια συχνά μένουν αφύλαχτα και 
οι επιθέσεις από τα μεγάλα σαρκοφάγα αυξάνονται, 
οδηγώντας σε ένα φαύλο κύκλο χρήσης δολωμάτων.  
   Δυστυχώς, εκτεταμένη χρήση δηλητηριασμένων 
δολωμάτων έχει καταγραφεί στον Εθνικό Δρυμό 
Οίτης και στην εγγύς περιοχή. Μόνο κατά το 2010-
2015, οι 21 από 36 κτηνοτρόφους που 
δραστηριοποιούνται στην Οίτη υπέστησαν απώλειες 
σε ποιμενικούς σκύλους, με τουλάχιστον 50 
περιστατικά δηλητηριάσεων (Ηλιόπουλος και 
συνεργάτες, 2015). Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί 50 
σκύλοι φύλαξης κοπαδιών (ελληνικοί ποιμενικοί και 
μολοσσοί της Ηπείρου) σε 26 κτηνοτρόφους, δράση 
που υλοποιήθηκε από το δίκτυο παραγωγών-
κατόχων ικανών σκύλων φύλαξης της ΠΟ 
«Καλλιστώ» (Γιαννακόπουλος, προσ. επικοιν.), σε 
συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ. Οίτης. 
   Στην Ελλάδα, η χρήση δηλητηριασμένων 
δολωμάτων αποτελεί ποινικό αδίκημα και 
απαγορεύεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία. 
Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον ενός έτους και πρόστιμο 5.000-15.000 
ευρώ.  

Καλλιστώ/ Μερτζάνης Γ. © 

Καλλιστώ/ Ηλιόπουλος Γ. ©  
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    Σε περίπτωση μαρτυρίας δηλητηρίασης ζώου ή εντοπισμού δηλητηριασμένου 
πτώματος/δολώματος συνιστώνται οι παρακάτω ενέργειες: 
1) Λήψη φωτογραφιών και θέσης 
2) Επικοινωνία με το Δασαρχείο/Δασική Υπηρεσία ή το Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ. Οίτης. 
3) Καταγγελία του περιστατικού στο Δασαρχείο/Δασική Υπηρεσία. 
4) Υποβολή μήνυσης σε αστυνομικό τμήμα. Υποβολή μήνυσης κατά συγκεκριμένου προσώπου 
κατατίθεται μόνο εάν υπάρχουν αποδείξεις (για προστασία του ίδιου του καταγγέλλοντα). 
Διαφορετικά υποβάλλεται μήνυση κατ’ αγνώστων, συμβάλλοντας έτσι και στην καταγραφή του 
περιστατικού.   
   Είναι σημαντικό τα περιστατικά να καταγγέλλονται ώστε η χρήση των δηλητηριασμένων 
δολωμάτων να αποθαρρύνεται. Μελλοντικά θύματα των δηλητηριασμένων δολωμάτων μπορεί να 
είναι τα ζώα συντροφιάς και εργασίας μας καθώς και τα άγρια ζώα της περιοχής όπου ζούμε. 
  

Μαρία Πετρίδου, MSc, Καλλιστώ ΠΟ 
  

Πηγές: 
Ηλιόπουλος Γ, Πετρίδου Μ, Γιαννακόπουλος Α, Ντόλκα Ε, Τσαπάρης Δ. 2015. Αντιμετώπιση της 
σύγκρουσης εκτατικής κτηνοτροφίας με το λύκο στο Όρος Οίτη. Καλλιστώ ΠΟ, ΦΔΕΔ Οίτης. 
Πετρίδου Μ, Μερτζάνης Γ. 2017. Δηλητηριασμένα δολώματα: μια τοξική απειλή. Υλικό σεμιναρίου, 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, Καλλιστώ ΠΟ, 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 
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