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Εισαγωγή
Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα από την εργασία με τίτλο: «Μελέτη της επίδρασης των
λύκων στον πληθυσμό και κινητικότητα του κόκκινου ελαφιού στην Πάρνηθα» που εκπονείται από τη ΜΚΟ
ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ σύμφωνα με την υ.α 148022/2985 άδεια εργασιών πεδίου από το τμήμα Βιοποικιλότητας.
Η μελέτη έχει στόχο την διερεύνηση της επίδραση των νεοαφιχθέντων λύκων (υπολογίζεται από το 2009) στην
κινητικότητα, τη συμπεριφορά και τον πληθυσμό του αυτόχθονου (σύμφωνα με την πρόσφατη επιστημονική έρευνα
μελέτης της γενετικής δομής του πληθυσμού του κόκκινου ελαφιού από το τμήμα Βιολογίας του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) κόκκινου ελαφιού στην Πάρνηθα (Τσακογιάννης 2011). Ερευνά επίσης την επίδραση
της μεγάλης αλλαγής με την επιστροφή των λύκων, στην κοινότητα των μικρότερων σαρκοφάγων και κυρίως της
αλεπούς αλλά και στην παρουσία αδέσποτων σκύλων που τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ έντονη σε όλη την
έκταση του Ε.Π. Πάρνηθας.
Η τελική έκθεση που παρουσιάζεται πιο κάτω, περιγράφει λεπτομερώς και αναλύει τα ευρήματα της μελέτης για
την εξαγωγή αρχικών συμπερασμάτων. Τέλος περιλαμβάνει δεδομένα που θα βοηθήσουν στη λήψη διαχειριστικών
μέτρων διατήρησης πληθυσμού του πολύ σημαντικού αυτόχθονου ελαφιού με το νέο δεδομένο της εμφάνισης και
της εγκατάστασης του φυσικού θηρευτή του μετά από περισσότερο από μισό αιώνα απουσίας.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Α) ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η περιοχή μελέτης αποτελείται από τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας και περιλαμβάνει όλη την έκταση του Εθνικού
Πάρκου (Ε.Π), αλλά και γύρω εκτάσεις που αποτελούν φυσική συνέχεια της προστατευόμενης περιοχής με κριτήριο
τη συνεκτικότητα τη φυσική συνέχεια του βιότοπου και την παρουσία ελαφιών. Η έκταση της περιοχής μελέτης που
οροθετείται στον παρακάτω χάρτη είναι 341τ.χλμ.

ΧΑΡΤΗΣ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ), ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ (ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ), ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 (ΚΟΚΚΙΝΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ)
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Β) ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Οι εργασίες πεδίου περιλαμβάνουν:

Α) Δειγματοληψίες με τη μορφή επιλεγμένων διατομών – διαδρομών κατά μήκος δασικών δρόμων και μονοπατιών
για τη συλλογή κατάλληλου υλικού – γενετική ταυτοποίηση ατόμων λύκου.

Η επιλογή των διαδρομών έγινε με βάση την προυπάρχουσα πληροφορία παρουσίας λύκων και περιστατικών
θήρευσης με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη της περιοχής μελέτης. Κατά τη διάρκεια των
δειγματοληψιών καταγράφηκαν όλα τα βιοδηλωτικά ίχνη παρουσίας λύκων όπως αποτυπώματα ποδιών,
μαρκαρίσματα με πίσω πόδια και ούρα, συλλέχθηκαν περιττώματα λύκων και ανιχνεύθηκαν υπολείμματα από
θήρευση. Στις ίδιες περιοχές έγινε καταγραφή ιχνών και φυσικής παρουσίας ελαφιών, αγριόχοιρων αλλά και άλλων
οπληφόρων. Τα περιττώματα λύκου φυλάσσονται σε κατάλληλες συνθήκες (καταψύκτης) μέχρι την τροφική τους
ανάλυση και έγινε λήψη γενετικού υλικού από αυτά για ταυτοποίηση ατόμων του είδους. Έγινε επίσης συλλογή
περιττωμάτων αλεπούς σε περιοχές που συλλέχθηκαν δείγματα λύκου για τροφική ανάλυση. Με την γενετική
ταυτοποίηση ατόμων λύκου θα μπορούμε να υπολογίσουμε ελάχιστο αριθμό ατόμων, παρακολούθηση κίνησης και
χρήσης βιότοπου.
Οι επιλεγμένες διαδρομές έχουν μήκος 116,8 χλμ.
Οι διαδρομές δειγματοληψίας απεικονίζονται στον παρακάτω χάρτη
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ΧΑΡΤΗΣ 2. ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Β) Λεπτομερής περιγραφή των περιστατικών θήρευσης ελαφιού από λύκους που εντοπίζονται από την έρευνα πεδίου

Καταγράφονται όλες οι πληροφορίες για τις συνθήκες συμβάντος, πιθανά στοιχεία που επιτρέπουν αναπαράσταση
της κίνησης κατά τη διάρκεια της θήρευσης και συλλογή βιολογικού υλικού για ηλικιακή εκτίμηση και φύλο των
θηρευμένων ελαφιών.
Σε περίπτωση φρέσκου πτώματος τοποθετήθηκαν φωτοκαταγραφικές κάμερες με σκοπό την καταγραφή της
σύνθεσης και της συμπεριφοράς των σαρκοφάγων που επισκέπτονται τη θέση, όπως και του χρόνου κατανάλωσης
του πτώματος. Οι κάμερες σε αυτή την περίπτωση ρυθμίζονται σε βιντεολήψη με ενεργοποίηση ανά συμβάν και με
διάρκεια 10’’ και 30’’ ανά λήψη.
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Γ) Τοποθέτηση 10 φωτο-καταγραγραφικών καμερών παρακολούθησης κυρίως του πληθυσμού του λύκου σε
κατάλληλα σημεία της περιοχής μελέτης

Η μέθοδος στοχεύει στην δυνητική αναγνώριση ατόμων λύκου, συμπεριφοράς και αναπαραγωγικής δραστηριότητάς
τους, τη συχνότητα και εποχικότητα χρήσης της περιοχής, την ένταση δραστηριότητας ανά 24ωρο από τα είδη
πανίδας, αλλά και την καταγραφή και αξιολόγηση της ανθρωπογενούς δραστηριότητας στην περιοχή μελέτης. Οι
κάμερες που επιλέχθηκαν για τις καταγραφές είναι από τις πιο γρήγορες της αγοράς με χρόνο ενεργοποίησης 0,15 –
0,2 δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιήθηκαν 2 μοντέλα φωτοκαταγραφικών καμερών τα: SPYPOINT FORCE-11D και
BUSHNELL Aggressor 24MP No-Glow, με χρόνο ενεργοποίησης 0,15 και 0,2 δευτερόλεπτα, αντίστοιχα.
Μονάδα μέτρησης είναι ο αριθμός διαφορετικών ανεξαρτήτων καταγραφών (events) ανά είδος σε 100 ημέρες
παραμονής των καμερών στο πεδίο καθώς, και ο αριθμός ατόμων κάθε καταγραμμένου είδους ανά καταγραφικό
περιστατικό. Ως ανεξάρτητες καταγραφές (συμβάντα - events) ορίσθηκαν οι φωτογραφήσεις ατόμων του ιδίου
είδους σε χρονική διάρκεια 30΄ λεπτών από την πρώτη φωτογραφική απαικόνιση, σε κάθε θέση δειγματοληψίας.
Οι κάμερες τοποθετήθηκαν κατά μήκος δασικών δρόμων με οπτικό πεδίο παράλληλα στο επίπεδο του εδάφους
προσδεμένες σε κορμούς δένδρων σε ύψος 30 - 50 εκ. από το έδαφος. Όλες οι καταγραφές αποτύπωναν ημερομηνία
και ώρα συμβάντος σε επίπεδο λεπτού και δευτερολέπτου, ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε δόλωμα για την προσέλκυση
των σαρκοφάγων. Οι κάμερες ελέγχονταν κάθε 15–35 ημέρες για τη σωστή λειτουργικότητά τους και τη λήψη
δεδομένων.
Οι 10 φωτοκαταγραφικές κάμερες κατανεμήθηκαν σε (10) δειγματοληπτικούς σταθμούς ώστε να καλύψουν το
μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής μελέτης (~300 τετ.χλμ). Την άνοιξη 2017 η εγκατάσταση του δικτύου δεν ήταν
απόλυτα συγχρονισμένη ως προς το χρόνο τοποθέτησης, με κάποιες διαφορές στην αρχική τοποθέτηση των
καμερών, ενώ το φθινόπωρο 2017 και την άνοιξη – καλοκαίρι 2018, όλες οι κάμερες τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα στις
ίδιες προεπιλεγμένες θέσεις. Η χωροκατανομή τους έγινε με βάση κάνναβο 5Χ5 χλμ.

Τα κριτήρια επιλογής των θέσεων των σταθμών καταγραφής ήταν:
•
•
•
•
•
•

Πρόσφατες ενδείξεις παρουσίας λύκου
φυσιογραφία περιοχής
Απόσταση από τις άλλες θέσεις δειγματοληψίας
Προσπελασιμότητα
Ανθρωπογενής παρουσία – όχληση
Ασφάλεια για θέματα ανίχνευσης –κλοπής εξοπλισμού
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ΕΙΚΟΝΑ 1: ΦΩΤΟ-ΚΑΤΑΓΡΑΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ.

Δ) Τροφική ανάλυση περιττωμάτων λύκου.
Έγινε συλλογή περιττωμάτων κατά μήκος των δειγματοληπτικών διαδρομών. Τα δείγματα τοποθετήθηκαν με
συστηματικό τρόπο, σε κατάλληλες πλαστικές σακούλες και στη συνέχεια διατηρήθηκαν σε καταψύκτη για
συντήρηση στους -200 C. Για κάθε δείγμα καταγράφηκαν σε κατάλληλο πρωτόκολλο πεδίου, παράμετροι όπως,
συντεταγμένες θέσης, ημερομηνία, εκτιμώμενη παλαιότητα, καιρικές συνθήκες ημέρας συλλογής, καθώς και
μακροσκοπική εκτίμηση σύνθεσης του δείγματος.
Η εργαστηριακή ανάλυση ερεύνησε με λεπτομέρεια τη συχνότητα των υπολειμμάτων τροφής και υπολόγισε τη
βιομάζα που καταναλώθηκε με κατάλληλο δείκτη πεπτικότητας για κάθε είδος, ώστε ακολούθως να υπολογισθεί η
τροφική προτίμηση και ο ελάχιστος αριθμός θηραμάτων που καταναλώθηκαν, ανά είδος. Αφού υπολογίσθηκε ο
ελάχιστος αριθμός λύκων στην περιοχή μελέτης επιχειρήθηκε η εκτίμηση της θήρευσης ατόμων ελαφιών, ανά έτος.
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Αποτελέσματα - συζήτηση
Α. ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΗΣ
Συλλέχθηκαν 155 δείγματα περιττωμάτων λύκου και 40 αλεπούς από όλη την έκταση της περιοχής μελέτης στο
χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2017 έως Δεκεμβρίου 2018. Οι θέσεις συλλογής του πρώτου εξαμήνου εργασιών
πεδίου παρουσιάζονται στον Χάρτη 3.

ΧΑΡΤΗΣ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΩΝ ΛΥΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Από τα συλλεχθέντα περιττώματα αναλύθηκαν τα 80 πρώτα τα οποία ελέγχθηκαν γενετικά και αντιστοιχούν στην
δειγματοληπτική περίοδο 7 Ιανουαρίου – 6 Μαρτίου 2017. Ο τελικός αριθμός δειγμάτων διαμορφώθηκε σε 78 λόγω
της απόρριψης των 2 που βρέθηκαν από τη γενετική ανάλυση ότι ανήκαν σε αλεπού (Παράρτημα I). Οι τροφικές
προτιμήσεις των λύκων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα και το διάγραμμα που ακολουθεί.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΛΥΚΟΥ

ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡIΕΣ

Αριθμός
Δειγμάτων

%FO

Ελάφι- C. elaphus

55

70,51

9,17

68,62

Αγριόχοιρος-S. scrofa

16

20,51

2,67

21,62

Αίγα- C. hircus

7

8,97

1,17

7,63

Ζαρκάδι- C. capreolus

1

1,28

0,17

1,35

- M. foina

1

1,28

0,17

0,57

Φυτική ύλη

11

14,10

1,83

0,21

%RFO %Βιομάζα

Πετροκούναβο

FO = συχνότητα εμφάνισης,

Ζαρκάδι

RFO = Σχετική Συχνότητα εμφάνισης

Πετροκούναβο

Φυτική ύλη

Αίγα
8%

Αγριόχοιρος
22%

Ελάφι
69%

% Βιομάζα των θηραμάτων
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΒΙΟΜΑΖΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΥΚΟΥ.
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Παρατηρούμε ότι η διατροφή των λύκων στην Πάρνηθα τον χειμώνα περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό ειδών ζώων
και εστιάζεται σε μεγάλο ποσοστό στα άγρια οπληφόρα (92%) και ιδιαίτερα στα ελάφια τα οποία αποτελούν τα 2/3
της συνολικής καταναλωμένης βιομάζας. Δεύτερος σε σειρά προτίμησης, εμφανίζεται ο αγριόχοιρος που αποτελεί
το 22% της βιομάζας διατροφής των λύκων.
Η διαθεσιμότητα σε άγρια οπληφόρα, υπολογίσθηκε με συνδυασμό των δεδομένων από τις συστηματικές εαρινές
και φθινοπωρινές καταμετρήσεις ελαφιών από το Φορέα διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πάρνηθας (ΦΔΕΠΠ) και
των καταγραφών με τις φωτοκαταγραφικές κάμερες της παρούσας μελέτης.
Για τον υπολογισμό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν οι καταμετρήσεις των 7 τελευταίων χρόνων (2012 – 2018), του ΦΔΕΠΠ
από 33 εποπτικά σημεία που καλύπτουν συνολική έκταση 140 τ.χλμ. περίπου, όπως προτάθηκαν από τον πρόγραμμα
παρακολούθησης που εκπονήθηκε από το WWF (Λατσούδης, κ.ά 2010, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου
Πάρνηθας 2012 – 18, Χάρτης 4 )
Σύμφωνα με τις πιο πάνω μετρήσεις, η πυκνότητα ελαφιών κυμαίνεται από 4,5 - 10 άτομα/τ.χλμ. με Μ.Ο.
φθινοπωρινών καταμετρήσεων 5,5 άτομα/τ.χλμ. και εαρινών 7 άτομα/τ.χλμ. (Βλ. διαγράμματα 4, 5 & Παράρτημα Ι).
Οι πιο πάνω πυκνότητες είναι προφανώς μικρότερες του πραγματικού αριθμού των ελαφιών στην περιοχή
καταμέτρησης, όπως πιστοποιήθηκε και με τις καταγραφές ελαφιών από κάμερες σε περιοχές με μηδενικές
καταμετρήσεις από εποπτικά σημεία. Η υποεκτίμηση αυτή υπολογίσθηκε στο επίπεδο του 20% σύμφωνα με τους
Λατσούδη & Kret 2009, 2008.
Επίσης οι εκτιμήσεις της άνοιξης θεωρούνται ότι περιέχουν το μικρότερο σφάλμα υποεκτίμησης και περιέχουν επίσης
και το μεγαλύτερο ποσοστό των νεαρών ζώων που γεννήθηκαν εντός του έτους (Λατσούδης & Kret 2009, 2008, ΦΔ
Πάρνηθας).
Λαμβανομένων υπόψιν των δύο αυτών παραγόντων προσδιορίσθηκε η μέση εαρινή πυκνότητα στα 8,4 άτομα
ελαφιών/τ.χλμ. και η Φθινοπωρινή στα περίπου στα 7 άτομα ελαφιών/τ.χλμ., για την περιοχή καταμέτρησης των 140
τ.χλμ.
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ΧΑΡΤΗΣ 4. ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΛΑΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

Σύμφωνα με τα δεδομένα από τις φωτοκαταγραφικές κάμερες στην περιοχή μελέτης (Βλ. Κεφάλαιο Δ) η σχετική
αφθονία των οπληφόρων στην περιοχή έρευνας είναι 55 ανεξάρτητα γεγονότα ανά 100 ημέρες δειγματοληψίας με
αναλογία καταγραφών 67% ελαφιού και 33% αγριόχοιρου. H σχετική αυτή αφθονία, είναι μια από τις υψηλότερες
που καταγράφηκαν στην Ευρώπη αλλά και στην Εύκρατη ζώνη, σε περιοχές όπου τα οπληφόρα συνυπάρχουν με
θηρευτές τους - κυρίως λύκους (Βλ. Παράρτημα Ι).
Αν θεωρήσουμε ότι η σχετική αφθονία που καταγράφηκε από τις κάμερες παρακολούθησης είναι ανάλογη με την
πυκνότητα πληθυσμού των οπληφόρων, τότε η πυκνότητα των αγριόχοιρων στην περιοχή υπολογίζεται σε 3,5
άτομα/τ.χλμ. βάσει των φθινοπωρινών μετρήσεων των ελαφιών. Την περίοδο της άνοιξης όμως ο πληθυσμός των
αγριόχοιρων διπλασιάζεται λόγω αναπαραγωγής (Jedrzejewski, et al. 2000) και υπολογίσθηκε στο επίπεδο των 7
ατόμων/τ.χλμ..
Τα ποσοστά βιομάζας των άγριων οπληφόρων που θηρεύθηκαν από λύκους σύμφωνα με τα δείγματα που
αναλύθηκαν πιο πάνω, ήταν 75% για το ελάφι και 24% για τον αγριόχοιρο επί της συνολικής κατανάλωσης των αγρίων
οπληφόρων. Η αναλογία αυτή δείχνει σαφή προτίμηση των λύκων προς το κόκκινο ελάφι σε σχέση με τον αγριόχοιρο
εφόσον η σχετική κατανάλωση τους (ελάφι: αγριόχοιρος = 3:1) είναι υπερδιπλάσια της διαθεσιμότητάς τους την
Άνοιξη (ελάφι: αγριόχοιρος = 1,2:1) και κατά 35% υψηλότερη από τη διαθεσιμότητα τους το Φθινόπωρο (ελάφι:
αγριόχοιρος = 2:1). Η προτίμηση αυτή των λύκων στα κόκκινα ελάφια είναι σύμφωνη με την τροφική προτίμηση που
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παρατηρείται, σε περιοχές όπου το ελάφι ευρίσκεται σε μεσαίες και άνω πυκνότητες πληθυσμού, στην Ευρώπη
(Okarma 1995, Jedrzejewski, et al. 2000, 2002)
Η θήρευση ενός ζαρκαδιού θεωρείται τυχαία και προέρχεται από τον πολύ μικρό πληθυσμό είδους που υπάρχει σε
μικρή έκταση στη Δυτική Πάρνηθα.
Το μόνο κατοικίδιο που καταναλώθηκε ήταν η αίγα σε σχετικά μικρό ποσοστό. Στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου
Πάρνηθας κοπάδια κατσικιών βόσκουν λίγες φορές το χρόνο κυρίως στην βόρεια και ανατολική πλευρά του Εθνικού
Πάρκου, ενώ η βόσκηση από λιγοστά κοπάδια στην δυτική πλευρά είναι περισσότερο περιορισμένη. Όλα τα κοπάδια
αιγών που εντοπίσθηκαν εντός του Εθνικού Πάρκου συνοδεύονταν από ένα βοσκό κυρίως, περισσότερα από 7
σκυλιά φύλαξης, ενώ όλα τα κοπάδια σταβλίζονται τις νυχτερινές ώρες. Η παρουσία κοπαδιών από κατσίκια,
καταγράφηκε μόνο 5 φορές σε 2 από τις 10 κάμερες παρακολούθησης πανίδας που τοποθετήθηκαν στην περιοχή
μελέτης (0,24 ανεξάρτητα γεγονότα – events - ανά 100 ημέρες δειγματοληψίας). Οι διελεύσεις αυτές έγιναν από 2
διαφορετικά κοπάδια κατσικιών. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα χαμηλό και δείχνει χαμηλή διαθεσιμότητα αυτού
του είδους της τροφής εντός του Εθνικού Πάρκου. Εκτός Εθνικού Πάρκου υπάρχουν ασφαλώς κοπάδια από
αιγοπρόβατα τα οποία είναι δυνητικά διαθέσιμα στους λύκους αλλά πρέπει να τονισθεί η σημαντική δυσκολία
προσβασιμότητας και σε αυτά, λόγω της, κατά κανόνα, σχετικά καλής τους φύλαξης με τον τρόπο που
προαναφέρθηκε προηγουμένως.
Σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, της Νότιας Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, όπου η διαθεσιμότητα αγρίων
οπληφόρων είναι χαμηλή και η κτηνοτροφία ανεπτυγμένη, το μεγαλύτερο μέρος της διατροφής του λύκου
προέρχεται από τα κατοικίδια ζώα κυρίως (Petridou et al. 2019, Ciucci et al. 2018, Capitani et al. 1016, Llaneza and
Lopez-Bao 2015, Torres et al. 2015, Turani et al. 2014, Álvares 2011, Gazzola et al. 2008, Migli et al. 2005, Vos 2000,
Papageorgiou et al. 1994).

Β. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Για την γενετική ανάλυση στάλθηκαν 83 δείγματα (Πίνακας 1 στο Παράρτημα Ι) στο εργαστήριο του
Museum and Institute of Zoology του Polish Academy of Sciences, το οποίο ειδικεύεται σε γενετικές
αναλύσεις κυνοειδών. Από τα δείγματα αυτά απομονώθηκε το γενετικό υλικό και χρησιμοποιήθηκαν ως
φυλογενετικοί δείκτες αλληλουχίες πυρηνικού (μικροδορυφορικοί δείκτες) και μιτοχονδριακού DNA
(mtDNA). Δεκατέσσερα δείγματα δεν εξετάστηκαν λόγω ανεπαρκούς ποσότητας DNA που απαιτείται για
την ανάλυση.

Φυλογενετική αναλύση
Οι αλληλουχίες Canis lupus ευθυγραμμίστηκαν με 30 προηγουμένως δημοσιευμένες αλληλουχίες από
δείγματα βαλκανικών λύκων, καθώς και με αλληλουχίες λύκου παγκόσμιας προέλευσης.
Από τα 72 δείγματα που αναλύθηκαν στο εργαστήριο, επιτυχώς παράχθηκαν 50 μιτοχονδριακές
αλληλουχίες. Όλες οι πλήρεις αλληλουχίες αποδόθηκαν στα δύο είδη Canis lupus lupus / familiaris με τις
εξαιρέσεις δύο δειγμάτων (11004 και 11005) τα οποία φάνηκε να ανήκουν σε κόκκινη αλεπού (Vulpes
vulpes). Στην περίπτωση του μικροδορυφορικού DNA, ελήφθησαν 23 σχεδόν πλήρη προφίλ. Για 21 από
αυτά τα δείγματα ελήφθησαν επίσης και οι πλήρεις ακολουθίες του μιτοχονδριακού DNA (Παράρτημα Ι).
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Δημιουργια φυλογενετικου δέντρου με χρήση μιτοχονδριακών δεικτών
Η αναδημιουργία φυλογενετικού δέντρου βασίστηκε σε 86 αλληλουχίες που καταλήγουν σε 25
απλοτύπους. Οι αλληλουχίες που αποκτήθηκαν σε αυτή τη μελέτη αντιστοιχούν σε τέσσερις απλοτύπους
(Hap1, Hap7, Hap10 και Hap13, Παράρτημα Ι) με 46 από τις 86 αλληλουχίες να ανήκουν στον Hap1. Αυτός
ο απλότυπος υπάρχει σε πληθυσμούς λύκων από Ελλάδα, Ρουμανία, Ρωσία, Σουηδία, Ανατολική Ευρώπη
(Παράρτημα Ι, Διάγραμμα1) Μία αλληλουχία ανήκε στον απλότυπο 7 (Hap7), ο οποίος εντοπίζεται επίσης
σε πληθυσμούς λύκων από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ανατολική Ευρώπη, την Πολωνία, τη Σλοβακία
και τη Ρουμανία. Ο απλότυπος 10 (Hap10), που εντοπίστηκε σε ένα από τα αναλυθέντα δείγματα, υπάρχει
σε λύκους από τη Λευκορωσία, την Ουκρανία, τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία. Επίσης εντοπίστηκε ο
μοναδικός απλότυπος 13 (Hap13), ο οποίος δεν βρέθηκε σε καμία δημοσιευμένη αλληλουχία από
βαλκανικούς πληθυσμούς, αλλά έχει ήδη ανιχνευτεί σε δείγματα από την Ινδία και τη Σαουδική Αραβία.
Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η ανάλυση μιτοχρονδριακού mtDNA, επομένως και το φυλογενετικό
δέντρο, ακολουθούν την μητρική καταγωγή. Η ανάλυση αυτή δίνει πληροφορίες κυρίως για την επέκταση
και μετανάστευση θηλυκών ατόμων λύκου. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν υποδηλώνουν ότι ο
πληθυσμός λύκων στην Πάρνηθα, ανήκει κυρίως σε μία φυλογενετική προέλευση, πιθανότατα από
συγγενικά θηλυκά άτομα. Οι άλλοι τρεις απλότυποι εκπροσωπούνται από μεμονωμένα άτομα, που θα
μπορούσαν να ανήκουν σε άτομα διασποράς - μετανάστες.
Ο αριθμός των απλοτύπων που παρατηρήθηκαν είναι παρόμοιος με αυτόν που καταγράφηκε στο Εθνικό
Πάρκο Μπιαλοβιέσκα (Białowieża Primary Forest – BPN, n hap = 4) (Jędrzejewski et al., 2005), στη Λιθουανία
(n hap = 5) (Baltrūnaitė et al., 2013) και στην Κροατία (n hap = 5) (Gomerčić et al., 2010). Σε σύγκριση με
δώδεκα περιοχές στην Πολωνία και τη Γερμανία ο αριθμός απλοτύπων στην Πάρνηθα ήταν παρόμοιος ή
υψηλότερος (Czarnomska el at., 2013). Το αποτέλεσμα αυτό είναι ενδιαφέρον και δείχνει ότι ο πληθυσμός
λύκων στο Ε.Π. Πάρνηθας είναι συνέχεια του μεγάλου Βαλκανικού και του Ελληνικού πληθυσμού
(Iliopoulos 2018, Karamanlidis et al. 2016, Chapron et al. 2014), με καταγραφές περισσότερων απλοτύπων
από όσους έχουν καταγραφεί στην Ισπανία (n hap = 3) και την Ιταλία (n hap = 1) (Sastre et al., 2011, Lucchini
et al., 2004). Ο αριθμός απλοτύπων που καταγράφηκε σε λύκους της Πάρνηθας είναι από την άλλη πλευρά
πολύ χαμηλότερος από τους αντίστοιχους στη Βουλγαρία (np hap = 11) και στον Καυκάσο (n hap =9) (Pilot
et al., 2014 ), αν και θα πρέπει να τονιστεί ότι για αυτούς τους δύο πληθυσμούς αναλύθηκε μεγαλύτερος
αριθμός δειγμάτων σε πολύ μεγαλύτερη χωρική κλίμακα.

Γενετική ανάλυση του πληθυσμού με χρήση μικροπυρηνικών δεικτών
Από τους 23 γονότυπους που απομονώθηκαν, δύο (11019 και 11034) έδειξαν 100% αντιστοιχία οδηγώντας
στο συμπέρασμα ότι ανήκουν στο ίδιο άτομο (Παράρτημα). Τρεις γονότυποι (11012, 11030 και 11033)
διέφεραν σε τρεις γενετικούς τόπους ωστόσο θεωρήθηκε ότι αντιστοιχούν σε ένα άτομο καθώς οι
διαφορές τους μπορεί να ήταν αποτέλεσμα της διαδικασίας PCR. Τα άλλα δείγματα διέφεραν τουλάχιστον
σε τέσσερις γενετικούς τόπους, και συνεπώς θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ξεχωριστά άτομα. Δύο
δείγματα (11004 και 11005) εξαιρέθηκαν από την ανάλυση καθώς το μιτοχονδριακό τους DNA έδειξε ότι
ανήκουν σε κόκκινη αλεπού (Vulpes vulpes) (Παράρτημα Ι, Πίνακας 2). Τέλος, δείγματα που ανήκαν στον
απλότυπο μιτοχονδριακού DNA Hap1 ταυτοποιήθηκαν με γενετική ανάλυση μικροπυρηνικών δεικτών, ότι
αντιστοιχούν σε 18 διαφορετικά άτομα.
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Η ανάλυση του μελετώμενου πληθυσμού των λύκων έδειξε μέτρια επίπεδα γενετικoύ πολυμορφισμού. Ο
μέσος αριθμός των αλληλόμορφων είναι 5,5 και της αναμενόμενης ετεροζυγωτίας (He) - 0,68, που είναι
χαμηλότερος από αυτόν που καταγράφηκε στη Βόρεια Ελλάδα (ΝΑ = 7,1, HE = 0,73) (Karamanlidis et al.
2016) στον Καύκασο και Βουλγαρία (NA = 7,8, HE = 0,75 και NA = 7,9, HE = 0,75) (Baltrūnaitė et al., 2013)
και στο Εθνικό Πάρκο Μπιαλοβιέσκα της Πολωνίας (Białowieża Primary Forest - BPN (NA = 6,9, HE = 0,73)
(Jędrzejewski et al., 2005) (Pilot et al., 2014), αλλά συγκρίσιμος με τους περισσότερους πληθυσμούς λύκων
στην Ευρώπη, όπως σε δείγμα από 12 περιοχές στην Πολωνία, τη Γερμανία (NA = 4,3 - 6,6, HE = 0.63-0.69)
(Czarnomska et al., 2013) και στην Ισπανία (NA = 5,5, HE = 0.65) (Sastre et al. 2011) Τα επίπεδα γενετικής
ποικιλομορφίας είναι επίσης υψηλότερα από αυτά που δημοσιεύθηκαν για τον ιταλικό πληθυσμό λύκων
(NA = 4.4, HE = 0.49) (Lucchini et al., 2004).
Είναι αξιοσημείωτος τόσο ο πυρηνικός τόσο και ο μιτοχονδριακός πολυμορφισμός δεδομένου της σχετικά
πρόσφατης εμφάνισης του πληθυσμού των λύκων στην Πάρνηθα, ο οποίος εκτιμάται ότι επανήλθε γύρω
στο 2009 - 2010, μετά από τουλάχιστον 55 χρόνια απουσίας. Εκτιμάται ότι ο πληθυσμός δημιουργήθηκε
από ένα μικρό αριθμό ιδρυτικών μελών.
Με βάση την ανάλυση επιμειξίας είναι πολύ πιθανόν ότι οι περισσότεροι λύκοι σχετίζονται μεταξύ τους
τουλάχιστον ως ξαδέρφια. Μερικά από τα άτομα θα μπορούσαν να εκπροσωπούν επίσης τους γονείς καθώς
παρατηρήθηκαν αρκετά ζεύγη που δείχνουν σχέση γονέα-απόγονου.
Τα περισσότερα άτομα λύκου ταυτοποιήθηκαν μόνο μία φορά (19 άτομα) ενώ 2 για άτομα έγινε
«επανασύλληψη» 2 και 3 φορές αντίστοιχα κατά την περίοδο της δειγματοληψίας (Χάρτης 4). Η απόσταση
μεταξύ των επανασυλλήψεων ποικίλει από 2,2 χλμ. έως και 10,3 χλμ. και εξαρτάται από το χρονικό
διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ των συμβάντων (Χάρτης 5).
Ειδικότερα, το άτομο με τον αριθμό 7 «συνελήφθη» 3 φορές και το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρώτης
και των άλλων 2 επανασυλλήψεων ήταν 35 ημέρες. Η απόσταση ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη
επανασύλληψη ήταν 5 χλμ., ενώ ανάμεσα στη δεύτερη και η τρίτη 2,2 χλμ.. Τα δείγματα της δεύτερης και
τρίτης επανασύλληψης, συλλέχθηκαν την ίδια χρονική στιγμή. Η απόσταση μεταξύ πρώτης και τρίτης θέσης
επανασύλληψης ήταν 3,9 χλμ..
Οι θέσεις επανασύλληψης του ατόμου με τον αριθμό 10 απείχαν 10,3 χλμ. και το χρονικό διάστημα μεταξύ
της πρώτης και της δεύτερης σύλληψης ήταν 26 ημέρες.
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ΧΆΡΤΗΣ 5. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΛΥΚΟΥ ΜΕ ΤΙΣ
ΕΠΑΝΑΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ 2 ΑΤΟΜΩΝ
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Γ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΗΡΕΥΣΗΣ
Βρέθηκαν 38 υπολείμματα θήρευσης διαφορετικής παλαιότητας σε 25 τοποθεσίες στην περιοχή μελέτης (Χάρτης
6). Από αυτά τα 33 ανήκουν σε ελάφια, τα 4 σε αγριόχοιρους και το ένα σε αίγα. Τα περισσότερα (28) βρέθηκαν κατά
τη διάρκεια των εργασιών πεδίου με τη σημαντική βοήθεια των δασοφυλάκων και των υπαλλήλων του Φορέα
Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πάρνηθας. Τα υπόλοιπα εντοπίστηκαν από ορειβάτες και πεζοπόρους και στη
συνέχεια ταυτοποιήθηκαν από την ομάδα πεδίου με επισκέψεις στα σημεία θήρευσης. Τα ελάφια που βρέθηκαν
ανήκαν σε όλες τις ηλικίες και φύλα. Τα αρσενικά >2 ετών ήταν 11, τα ενήλικα θηλυκά 14, ενώ τα νεαρά ζώα ήταν
μόλις 8. Τα στοιχεία αυτά δεν αντιπροσωπεύουν τα πραγματικά ποσοστά θήρευσης εφόσον αποτελούν τυχαία και
όχι συστηματικά ευρήματα σε δασικούς δρόμους, μονοπάτια και 3 ρέματα, ενώ επίσης υποτιμάται ο αριθμός των
νεαρών ατόμων καθώς συνήθως καταναλώνονται σχεδόν ολοκληρωτικά. (Βλ. Παράγραφο «Υπολογισμός θήρευσης
οπληφόρων»)
Οι 4 αγριόχοιροι που βρέθηκαν θηρευμένοι ανήκαν σε νεαρά ζώα (Παράρτημα ΙΙ).

ΧΑΡΤΗΣ 6. ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΛΥΚΟΥΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ). ΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
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Ήταν λίγες οι περιπτώσεις που βρέθηκαν ζώα πρόσφατα θηρευμένα (1-2 ημέρες). από λύκους. Στις θέσεις αυτές
τοποθετήθηκαν κάμερες για βιντεολήψη, σε τέσσερα ελάφια (2 ενήλικά αρσενικά 1 νεαρό αρσενικό 3 ετών και ένα
ενήλικο θηλυκό). Η διάρκεια βιντεοληψίας σε κάθε περίπτωση, ήταν 4 ημέρες. Στο διάστημα των 4 αυτών ημερών,
τα θηρευμένα ζώα είχαν ολοσχερώς καταναλωθεί και μετακινηθεί με μόνο ορατό υπόλειμμά στο σημείο κοντά στην
αρχική θέση την καθαρισμένη σπονδυλική στήλη του θηρευθέντος ζώου στις 3 από τις 4 θηρεύσεις (Παράρτημα ΙΙ).
Επίσης κάμερες τοποθετήθηκαν σε τρία θηλυκά (2 ενήλικα και ένα νεαρό) που είτε βρέθηκαν νεκρά χωρίς ίχνη
εξωτερικού τραυματισμού ή σκοτώθηκαν από ανθρωπογενή αίτια. Η διάρκεια βιντεολήψεων στα μη θηρευθέντα
ζώα, ήταν από 5 έως 12 μέρες.
Σε κάθε περίπτωση βιντεολήψης καταγράφηκαν πτωματοφαγα ή μη ζώα σε 60 - 520 μικρά βίντεο διάρκειας 10¨ ή
30¨.

Α. Θηρευμένα ζώα
Στις περιπτώσεις θηρευμένων ζώων από λύκους, παρόλο που τα πτώματα είχαν σε μεγάλο βαθμό καταναλωθεί όταν
τοποθετήθηκαν οι φωτοκαταγραφικές κάμερες (βλ. «καταγραφές θηρευμένων ζώων» - Παράρτημα ΙΙ),
καταγράφηκαν 1 έως 3 επισκέψεις από 1-3 άτομα λύκου και στις 4 θέσεις παρακολούθησης.
Ο γενικός κανόνας είναι ότι τα θηρευμένα ζώα καταναλώνονται άμεσα στον τόπο θήρευσης, αφήνοντας λίγα
υπολείμματα χωρίς να γίνει καμία προσπάθεια από τους λύκους να σύρουν τα ζώα σε κρυφές θέσεις. Μετά την άμεση
αρχική κατανάλωση τις επόμενες 1 -2 ημέρες τα πτώματα τα επισκέπτονται κυρίως αλεπούδες, που ξεκαθαρίζουν τα
υπολείμματα ενώ οι λύκοι που επισκέπτονται τις θέσεις θήρευσης μετά από 3 – 4 ημέρες αποσπούν κυρίως τα μέλη
του πτώματος και δεν φαίνεται να ασχολούνται ιδιαίτερα με την περιοχή του λαιμού και του κεφαλιού των
θηραμάτων τους (Παράρτημα ΙΙ). Οι λύκοι επίσης μετακινούν λίγο τα υπολείμματα θήρευσης σε αυτή τη φάση. Τα
ζώα που θηρεύθηκαν από λύκους ήταν πάντα διαμελισμένα, ενώ όλες οι επισκέψεις λύκων πραγματοποιήθηκαν
νυχτερινές ώρες.
Η ταχύτητα κατανάλωσης των θηρευμένων ζώων ήταν δυνατόν να μετρηθεί με σχετική ακρίβεια σε 2 περιπτώσεις
και συγκεκριμένα για το ενήλικο θηλυκό και το νεαρό αρσενικό ελάφι 3 ετών, με εκτιμώμενα ζώντα βάρη 100 - 110
κιλών περίπου (Becciolini et al., 2016, Janiszewski & Kolasa 2006). Τα θηρευμένα ζώα καταναλώθηκαν σχεδόν
ολοκληρωτικά - Στάδιο ΙV κατά Jedrzejewski, et al. 2000, σε διάστημα 24 -26 ωρών το μέγιστο (βλ. Παράρτημα ΙΙ). Η
ταχύτητα κατανάλωσης των 2 θηρευμένων ζώων της Πάρνηθας ήταν μεγαλύτερη από το μέσο όρο κατανάλωσης των
θηρευμένων ελαφιών στην Πολωνία, εφόσον το μέσο βάρος των 2 ζώων που θηρεύθηκαν ήταν διπλάσιο από το
αντίστοιχο μέσο βάρος των αντιστοίχων στην Πολωνία που καταναλώθηκαν σχεδόν ολοκληρωτικά κατά το πρώτο
24ωρο (Jedrzejewski, et al. 2000 & 2002). Η μεγάλη ταχύτητα κατανάλωσης των θηρευμένων ελαφιών στην Πάρνηθα
είναι σημαντική ένδειξη του μεγάλου αριθμού λύκων στην περιοχή (Jedrzejewski, et al. 2000 & 2002).
Άλλα είδη ζώων που παρατηρήθηκαν να καταναλώνουν τα υπολείμματα θήρευσης των λύκων, με φθίνοντα αριθμό
καταγραφών, ήταν: αλεπούδες, κουρούνες, πετροκούναβα, κοράκια, αδέσποτοι σκύλοι, αγριόχοιροι και γερακίνες.
Οι αλεπούδες καταγράφηκαν με τη μεγαλύτερη συχνότητα που φτάνει το 95% των συνολικών καταγραφών στα
θηρευμένα ζώα. Αναγνωρίσθηκαν και ταυτοποιήθηκαν 3-5 διαφορετικά άτομα αλεπούδων, κατ’ ελάχιστο, σε κάθε
θέση παρακολούθησης. Πετροκούναβα (Martes foina) καταγράφηκαν 10 φορές με μέγιστο αριθμό ανά καταγραφή
3 άτομα. Καταγράφηκαν επίσης ένας ημίαιμος αγριόχοιρος και μια εμφάνιση μικρής αγέλης 4 αδέσποτων σκύλων
πρωινή ώρα (8 πμ). O αγριόχοιρος και οι αδέσποτοι σκύλοι παρέμειναν για 3 ώρες περίπου, αντίστοιχα στο πτώμα.
Σε μέρη με καλή ορατότητα και αραιή βλάστηση έγιναν 6 καταγραφές κορακιών (Corvus corax) με μέγιστο αριθμό 4
άτομα ανά καταγραφή, 15 καταγραφές κουρούνας (Corvus corone), με μέγιστο αριθμό 7 άτομα ανά καταγραφή και
1 καταγραφή γερακίνας (Buteo buteo).
Το 85% των βιντεολήψεων αλεπούς και όλες οι καταγραφές από πετροκούναβα και αγριόχοιρο έγιναν νυχτερινές
ώρες. Ημερήσιες ήταν όλες οι καταγραφές των πτηνών και η επίσκεψη των αδέσποτων σκύλων.
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Έγιναν δύο νυχτερινές καταγραφές αγριόχοιρων σε αποστάσεις 7- 10 μέτρα από τα υπολείμματα θηρευμένων
ελαφιών, χωρίς όμως να δείχνουν κανένα ενδιαφέρον γι’ αυτά. Επίσης σε 4 ημερήσιες καταγραφές, ελάφια έβοσκαν
σε αποστάσεις έως και 5 μέτρα από φρέσκο θηρευμένο πτώμα, χωρίς δείγματα ανησυχίας ή πανικού (Παράρτημα
ΙΙ).

Β. Μη θηρευμένα ζώα
Στην περίπτωση του ενήλικου θηλυκού ελαφιού που είχε βρεθεί νεκρό από άγνωστα αίτια, η κατανάλωσή του έγινε
με πολύ αργούς ρυθμούς αποκλειστικά από αλεπούδες (100% των λήψεων σε 288 ώρες παρακολούθησης) και
έφτασε σε επίπεδά υψηλής σήψης. Το νεκρό ζώο αυτό βρέθηκε σε πυκνοδασωμένη με έλατα περιοχή και έτσι δεν
υπήρχε δυνατότητα να εντοπισθεί από πτωματοφάγα πουλιά. Κύριο χαρακτηριστικό σε αυτή την περίπτωση ήταν ότι
δεν παρατηρήθηκε διαμελισμός ούτε όταν το ζώο είχε καταναλωθεί πλήρως, σε συνολικό χρονικό διάστημα 40
ημερών περίπου.
Στην δεύτερη περίπτωση του ενήλικου θηλυκού που σκοτώθηκε από ανθρωπογενή αίτια, το πτώμα εντοπίσθηκε την
πρώτη μέρα από αλεπούδες, οι οποίες όμως δεν μπόρεσαν να σχίσουν όμως το δέρμα. Στο τέλος της δεύτερης ημέρας
επισκέφτηκε τη θέση ενήλικος αρσενικός αγριόχοιρος ο οποίος μπόρεσε να σχίσει το δέρμα στην κοιλιακή χώρα,
όπου υπήρχε ήδη προθανάτια εκδορά. Ο αγριόχοιρος έμεινε αρκετή ώρα στη θέση και κατανάλωσε σημαντική
ποσότητα εντοσθιων. Μετά την εξέλιξη αυτή το πτώμα μετακινήθηκε και καταναλώθηκε πολύ γρήγορα (σε 10 - 12
ημέρες) από αλεπούδες και 25 – 30 κόρακες (Corvus corax). Στην περίπτωση αυτή το νεκρό ζώο ήταν σε ανοιχτή
περιοχή με εύκολη πρόσβαση στα πτωματοφάγα πουλιά. Εδώ επίσης δεν παρατηρήθηκε διαμελισμός.
Στην τρίτη περίπτωση του ανήλικου θηλυκού που σκοτώθηκε από ανθρωπογενή αίτια, και τοποθετήθηκε περίπου
250 μ. μακριά από δρόμο και 80 μ από ορειβατικό μονοπάτι, η παρακολούθηση έγινε με συνδυασμό 2 αντικριστών
καμερών. Δεδομένα παρακολούθησης συλλέχθηκαν μόνο 7 ημέρες καθότι ο εξοπλισμός εκλάπη στο χρονικό
διάστημα μεταξύ της 8ης και 13ης ημέρας από την έναρξη της παρακολούθησης.
Τα στοιχεία από την επταήμερη καταγραφή έχουν ως εξής:
Το πτώμα εντοπίσθηκε την πρώτη νύχτα από διερχόμενο ασβό ο οποίος δεν έδειξε ενδιαφέρον. Την 4η νύχτα
εντοπίσθηκε από διερχόμενη τριμελή ομάδα αγριόχοιρων οι οποίοι επίσης δεν έδειξαν ενδιαφέρον. Τέλος την 5η και
6η νύχτα εμφανίσθηκε αλεπού (φαίνεται να είναι το ίδιο ζώο και τις 2 νύχτες), η οποία όμως δεν μπόρεσε να σχίσει
το δέρμα. Το πτώμα ήταν σχεδόν άθικτο μέχρι και την 7η ημέρα οπότε έγινε ο έλεγχος και η μεταφορά δεδομένων.
Τελευταίος έλεγχος έγινε την 13η μέρα οπότε διαπιστώθηκε και η απώλεια του εξοπλισμού. Κατά το διάστημα αυτό
εκτιμάται ότι το πτώμα εντοπίσθηκε πιθανότατα από 1 - 2 λύκους - όπως φάνηκε από ίχνη τροφοληψίας και την
κατάσταση του πτώματος. Οι λύκοι(ος) έσκισαν το δέρμα στην κοιλιακή χώρα και κατανάλωσαν όλα τα εντόσθια,
πιθανότατα σε μια επίσκεψη (Παράρτημα ΙΙ).

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΗΡΕΥΣΗΣ ΟΠΛΗΦΟΡΩΝ
Ο πληθυσμός των άγριων οπληφόρων, σύμφωνα με τις πυκνότητες που υπολογίσθηκαν στο Κεφάλαιο Α, είναι για
την άνοιξη 1160 ελάφια περίπου (για πυκνότητα 8,3 άτομα/τ.χλμ.) και 980 αγριόχοιροι (για πυκνότητα 7
άτομα/τ.χλμ.). Οι υπολογισμοί αυτοί γίνονται στην έκταση συστηματικής καταμέτρησης των ελαφιών από τον ΦΔ
του ΕΠ Πάρνηθας που υπολογίζεται σε 140 τ.χλμ. περίπου (Χάρτης 4) και δεν καλύπτουν όλη την έκταση της περιοχής
μελέτης (> 300 τ.χλμ.).
Στην υπόλοιπη έκταση της περιοχής μελέτης, δεν μπορούμε να υποθέσουμε τις προαναφερθείσες πυκνότητες λόγω
απουσίας συστηματικών μετρήσεων. Από την έρευνα βιοδηλωτικών αλλά και από τις καταγραφές της κάμερας στο
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Δυτικό τμήμα της περιοχής μελέτης και απόσταση 4,3χλμ. από το πλησιέστερο εποπτικό σημείο, φαίνεται ότι η
πυκνότητα των ελαφιών είναι σημαντικά μικρότερη από τη ζώνη καταμέτρησης ελαφιών. Πιο αναλυτικά:
•

•

Η δυτική κάμερα παρακολούθησης έδειξε παρόμοια σχετική αφθονία ελαφιών με τις θέσεις των καμερών
όπου οι μετρήσεις από εποπτικά σημεία ήταν μηδενικές τις τρεις τελευταίες χρόνιες καταμέτρησης (Βλ.
Παράρτημα Ι – Πίνακας 1) ενώ τα βιοδηλωτικά ίχνη των ελαφιών στη θέση αυτή ήταν ελάχιστα.
Η σχετική αφθονία των αγριόχοιρων στην ίδια κάμερα παρακολούθησης ήταν χαμηλότερη από τον μέσο όρο
(Μ.Ο.) των 7 θέσεων παρακολούθησης με κάμερες (δεν υπολογίσθηκαν οι 2 θέσεις με τις ακραίες τιμές), ενώ
τα βιοδηλωτικά ίχνη ήταν λιγότερα από το Μ.Ο. των θέσεων γύρω από τις ίδιες θέσεις παρακολούθησης

Δεν είμαστε σε θέση σε αυτή τη φάση της παρακολούθησης, να απαντήσουμε με βεβαιότητα για το συνολικό
ποσοστό των θηρευομένων ελαφιών σε όλη την έκταση της περιοχής μελέτης λόγω άγνωστου συνολικού αριθμού
τους στην περιοχή εκτός του Εθνικού πάρκου. Θα πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι όλες οι θέσεις θήρευσης
ελαφιών, με εξαίρεση 3 περιστατικά, βρέθηκαν εντός της περιοχής συστηματικής καταμέτρησης των ελαφιών και
εντός του Εθνικού Πάρκου (Χάρτες 4 & 6). Η περιοχή αυτή περιέχει επίσης τη συντριπτική πλειοψηφία του
πληθυσμού των ελαφιών στην περιοχή μελέτης (Λατσούδης & Kret 2008, 2009).
Οι υπολογισμοί της επίδρασης των λύκων στα ελάφια επομένως γίνεται την έκταση συστηματικής καταμέτρησης των
ελαφιών που συμπίπτει με τα όρια του Εθνικού Πάρκου.
Σύμφωνα με την γενετική ανάλυση (Κεφάλαιο Β) στην περιοχή αυτή ταυτοποιήθηκαν 21 άτομα λύκου που διέρχονται
ή συχνάζουν στην έκταση του Εθνικού Πάρκου στο διάστημα των 3 μηνών του χειμώνα 2017. Υποθέτοντας ότι η
περιοχή είναι μικρή, η σάρωση των δρόμων για τη συλλογή δειγμάτων, όπου συχνά κινούνται και μαρκάρουν οι λύκοι
ήταν σχεδόν ολοκληρωτική (Χάρτης 3) και χρονικό διάστημα της μελέτης μικρό, μπορούμε να υποθέσουμε ένα
σχετικά κλειστό πληθυσμό. Αν στον παραπάνω αριθμό των γενετικά ταυτοποιημένων ατόμων προστεθεί ένα 20%
συνήθους υποεκτίμησης (Iliopoulos 2018), έχουμε ένα συνολικό πληθυσμό 25 ατόμων λύκου που διέρχονται ή
συχνάζουν στο Εθνικό Πάρκο Πάρνηθας.
Η εκτίμηση θήρευσης έγινε κατά Palmelgiani et al. 2013, οι οποίοι υπολογίζουν την ημερήσια κατανάλωση κρέατος
ανά ενήλικο λύκο σε 2,6 kg, σύμφωνα με το μεταβολικό ρυθμό των λύκων στο πεδίο. Λαμβάνοντας υπόψη τα
δεδομένα αυτά, η ετήσια κατανάλωση κρέατος για κάθε λύκο υπολογίζεται στα 950 κιλά.
Η αντιστοιχία της βιομάζας κατανάλωσης σε αριθμό θηρευμένων ελαφιών βασίσθηκε στα ευρήματα της παρούσας
τροφικής ανάλυσης (69% επί της συνολικής καταναλωμένης βιομάζας).
Για την εκτίμηση του αριθμού θηρευμένων ελαφιών ανά έτος χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος σωματικού βάρους
ενηλίκων και ανήλικων οπληφόρων αλλά και η αντιστοιχία νεαρών – ενηλίκων όπως εμφανίζεται στους Mattioli et
al. 2011 και Palmegiani et al.2013. Για να υπολογισθεί ο αριθμός των οπληφόρων που θηρεύθηκαν οι τιμές
σωματικού βάρους των οπληφόρων μειώθηκαν κατά 10 % για τα νεαρά και κατά 25 % για τα ενήλικα, ώστε να μη
περιληφθούν στον υπολογισμό μη βρώσιμα και άπεπτα μέρη του σώματος των θηρευθέντων ζώων (μεγάλα κόκκαλα,
κέρατα, τρίχωμα - δέρμα και στομάχι) (Fuller 1989, Okarma 1992, Głowacinski & Profus 1997). O υπολογισμός γίνεται
με την παραδοχή ότι οι λύκοι καταναλώνουν ελάφια ανάλογα με την ηλικιακή, εποχιακή διαθεσιμότητά τους
σύμφωνα με στους Mattioli et al. 2011 αλλά και Torretta & Serafini. 2016.
Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, η συνολική ετήσια θήρευση οπληφόρων από λύκους στην περιοχή μελέτης
υπολογίσθηκε (Βλ. Παράρτημα Ι) σε 165 ανήλικα και 130 ενήλικα ελάφια.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω ευρήματα και παραδοχές, φαίνεται ότι η πίεση στον πληθυσμό των ελαφιών
στη ζώνη του Εθνικού Πάρκου είναι υψηλή, για τον απομονωμένο πληθυσμό των 1100 ελαφιών εφόσον πλησιάζει
το 27 % του συνολικού πληθυσμού και σε αυτό πρέπει να προστεθούν άγνωστα ποσοστά φυσικής και
ανθρωπογενούς θνησιμότητας. Η θνησιμότητα από θήρευση είναι στα όρια της ετήσιας αύξησης πληθυσμού των
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ελαφιών (30%) και σε αυτές τις συνθήκες μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα μείωσης του τοπικού
πληθυσμού (Jedrzejewski, et al. 2000, 2002).
Σε περίπτωση που ο πληθυσμός των λύκων διατηρηθεί στα ίδια υψηλά επίπεδα - λόγω των ανθρωπογενών πηγών
τροφής - και ο ρυθμός θήρευσης των ελαφιών διατηρηθεί στο ίδιο πιο πάνω ποσοστό, τότε η μείωση του
απομονωμένου ενδημικού πληθυσμού ελαφιών του ΕΠ Πάρνηθας, θα επιταχυνθεί (Jedrzejewski, et al. 2000).
Ασφαλώς η εκτίμηση αυτή είναι μια πρώτη προσέγγιση στο πρόβλημα άρα τα αποτελέσματα θα πρέπει να
εξετασθούν με σχετική επιφύλαξη. Δύο παράγοντες φαίνεται ότι αποτελούν αδύνατα σημεία:
Α) χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα της τροφικής ανάλυσης του χειμώνα. Όμως από την αρχική μακροσκοπική εξέταση
και των υπολοίπων δειγμάτων (περιττωμάτων) λύκου που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια όλης της δειγματοληψίας
ενός έτους, δεν φαίνεται να διαφοροποιείται σημαντικά η τροφική προτίμηση των λύκων και επομένως το σφάλμα
αναμένεται να είναι μικρό.
Β) για τον υπολογισμό του πληθυσμού των ελαφιών χρησιμοποιήθηκε η μέση πυκνότητα από τις καταμετρήσεις του
Φορά Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πάρνηθας (ΦΔΕΠΠ) από 2012 -18. Η πυκνότητα αυτή φαίνεται να είναι
σημαντικά μικρότερη τα 2- 3 τελευταία χρόνια σύμφωνα με τις καταμετρήσεις του ΦΔΕΠΠ (Διάγραμμα 4, Παράρτημα
Ι, Πίνακας 1) οπότε η επίπτωση θα είναι αντίστοιχα μεγαλύτερη εφόσον το ποσοστό θήρευσης παραμένει στα ίδια
επίπεδα για μικρότερο πληθυσμό ελαφιών.
Περαιτέρω επιβεβαίωση των παραπάνω θα προκύψει με τη γενετική και τροφική ανάλυση όλων των δειγμάτων που
θα παρουσιαστεί σε επόμενη αναφορά.

Δ. ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Συμπληρώθηκαν 2.039 ημέρες δειγματοληψιών που πραγματοποιήθηκαν με χρονοκατανομή σε τρεις (3) περιόδους,
από τον Μάρτιο 2017 έως τον Ιούλιο 2018. Οι ημέρες δειγματοληψίας ανά περίοδο είναι:
•
•
•

Άνοιξη – αρχές Καλοκαιριού 2017 = 631 ημέρες (εποχή αναπαραγωγής λύκου)
Φθινόπωρο - αρχές Χειμώνα 2017 = 835 ημέρες (εποχή ζευγαρώματος ελαφιών και διασποράς για λύκους)
Άνοιξη – αρχές Καλοκαιριού 2018 = 525 ημέρες (εποχή αναπαραγωγής λύκου)

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σε σύνολο 10 διαφορετικών σταθμών οι οποίοι διατηρήθηκαν σταθεροί σε
όλες τις εποχιακές δειγματοληπτικές περιόδους εκτός από τη δυτική θέση που προστέθηκε μετά την πρώτη
περίοδο (Χάρτης 7).
Η δειγματοληψία της άνοιξης 2017, ήταν μερικώς συγχρονισμένη, εφόσον οι κάμερες τοποθετήθηκαν με
διαφορετικές αρχικές ημερομηνίες, ενώ η δειγματοληψία του Φθινοπώρου 2017 και Άνοιξης 2018 ήταν πλήρως
συγχρονισμένες, αφού όλοι οι σταθμοί λειτούργησαν σχεδόν ταυτόχρονα για όλη τη διάρκεια της δειγματοληψίας.
Το Υψομετρικό εύρος των δειγματοληπτικών θέσεων ήταν από 740 – 1010μ.
Μέση χρονική διάρκεια λειτουργίας των φωτοκαταγραφικών καμερών στο πεδίο ανά θέση ήταν:
•

Μάρτιος – Ιούλιος 2017 : 88,3 ημέρες/ανα θέση (min. 36 – max. 113 ημέρες) Δύο σταθμοί με διάρκεια 6 και
7 ημερών λειτουργίας αντίστοιχα, δεν υπολογίσθηκαν στο δείγμα υπολογισμού των ημερών
παρακολούθησης/θέση, καθότι η μια κάμερα μετακινήθηκε σε καταλληλότερη θέση, ενώ η άλλη εκλάπη.

•

Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2017: 83,5 ημέρες/ανα θέση ( min. 61 – max. 90 ημέρες ).
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•

Μάιος - Ιούλιος 2017: 52,5 ημέρες/ανα θέση ( min. 55 – max. 58 ημέρες ). Οι μέρες είναι λιγότερες από τις
αναμενόμενες λόγω κλοπής μιας κάμερας (Για την κάμερα που εκλάπη, έχουμε καταγραφές 15 ημερών.)

Η μέση απόσταση μεταξύ των δειγματοληπτικών σταθμών ήταν 3,18 χιλιόμετρα (2,4 – 6,6 χλμ), με μοναδική εξαίρεση
μια κάμερα που τοποθετήθηκε σε απόσταση μικρότερη 1,2 χλμ από την πλησιέστερη. Η θέση αυτή επιλέχθηκε καθώς
το τοπικό ανάγλυφο δημιουργούσε συνθήκες δύσκολης πρόσβασης μεταξύ των 2 διαδοχικών θέσεων (Χάρτης 7).

ΧΑΡΤΗΣ 7. ΘΕΣΕΙΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΕΠ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΜΕ ΖΩΝΗ 3ΚΜ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ
ΣΤΑΘΜΟ

Οι συνολικές ανεξάρτητες καταγραφές (events) πανίδας ήταν 4.395 για 9 συνολικά είδη θηλαστικών (5 είδη
σαρκοφάγων, 3 είδη οπληφόρων και λαγός). Η αφθονία των ειδών απεικονίζεται στο διάγραμμα 2. Εξαιρέθηκαν από
την ανάλυση μικρά τρωκτικά, εντομοφάγα, ερπετά και πτηνά, λόγω ακαταλληλότητας της μεθόδου αυτής για τη
καταμέτρηση των ζώων αυτών των κατηγοριών.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ (EVENTS) ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ Ε.Π. ΠΑΡΝΗΘΑΣ

Σε όλες τις θέσεις δειγματοληψίας υπάρχουν καταγραφές αλεπούδων, λύκων, ελαφιών και αγριόχοιρων. Τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι τα 5 είδη με τον μεγαλύτερο αριθμό καταγραφών (αλεπού, λαγός, ελάφι, λύκος,
αγριόχοιρος) αποτελούν το συντριπτικά μεγαλύτερο αριθμό ανεξάρτητων καταγραφών στην περιοχή μελέτης, με
ποσοστό μεγαλύτερο του 96% επί του συνόλου. Αυτό αντανακλά τη μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού των ειδών αυτών
(αλεπού, λαγός) αλλά και το συνδυασμό μεγάλης πυκνότητας και μεγάλης κινητικότητας (λύκος). Η κατανομή των
καταγραφών είναι διαφορετική ανά θέση δειγματοληψίας (βλ. διαγράμματα πιο κάτω).
Ο μικρός αριθμός καταγραφών των 3 ειδών σαρκοφάγων (πετροκούναβο, αγριόγατα, ασβός) και του αιγάγρου δεν
θεωρείται απαραίτητα ότι αντανακλούν ανάλογα μικρούς πληθυσμούς. Τα είδη αυτά έχουν συνήθως μικρότερες
επικράτειες, η κίνησή τους είναι περιορισμένη κατά μήκος των δασικών δρόμων και τα ενδιαιτήματά τους είναι
συνήθως εκτός δασικών δρόμων και μεγάλων μονοπατιών (αίγαγρος).
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1.

ΛΥΚΟΙ – ΟΠΛΗΦΟΡΑ - ΑΛΕΠΟΥ

Λυκοι
Λύκοι καταγράφηκαν ακόμη και σε θέσεις όπου οι κάμερες παρέμειναν ενεργές μόνο 6 – 7 ημέρες, γεγονός που
αντανακλά την πολύ μεγάλη κινητικότητα και πυκνότητα του πληθυσμού του είδους στην περιοχή. Σε κάποιες θέσεις
η συχνότητα καταγραφών ήταν ιδιαίτερα υψηλή (Διαγράμματα 5 & 7). Οι περισσότερες καταγραφές λύκων έγιναν
στις 2 θέσεις που απέχουν 13χλμ. με μέγιστες καταμετρήσεις 14 και 11 ατόμων ανά ανεξάρτητα καταγραφή (event)
αντίστοιχα (Διαγράμματα 5 & 7). Οι δύο θέσεις αυτές θεωρήθηκαν θέσεις αναπαραγωγής, αφού είχαν καταγραφεί
ανήλικα άτομα του έτους. Ο μέγιστος αριθμός των 14 ατόμων καταγράφηκε επίσης και σε 2 άλλες θέσεις σε
αποστάσεις 2,8 και 5,3 χλμ. αντίστοιχα από την ανατολική θέση αναπαραγωγής. Χαρακτηριστικά άτομα από την
ανατολική ομάδα αναγνωρίσθηκαν στις 5 θέσεις δειγματοληψίας στο ΒΑ τμήμα της περιοχής μελέτης. Από τον
αριθμό των 25 διαφορετικών ατόμων που ταυτοποιήθηκαν στις θέσεις αναπαραγωγής τα 7 είναι νεαρά άτομα με
ηλικία μικρότερη του του έτους.
Εκτός των θέσεων αναπαραγωγής καταγράφεται μόνιμη και συχνή εμφάνιση ενός ζευγαριού λύκων στην θέση Πάνα.
Με τα παραπάνω δεδομένα το σύνολο των διαφορετικών ατόμων λύκου που ταυτοποιήθηκαν είναι 27 (20 ενήλικά
και 7 νεαρά). Το σύνολο των λύκων στην περιοχή μελέτης υπολογίζεται σε 33 άτομα εφόσον στα 27 ταυτοποιηθέντα
άτομα προστίθεται ποσοστό 20% μη ταυτοποιημένων ατόμων (Iliopoulos 2018). Η τοπική πυκνότητα πληθυσμού
λύκων στην περιοχή μελέτης είναι σημαντικά υψηλότερη από την μέση καταγραμμένη πυκνότητα λύκων στην Ελλάδα
(Iliopoulos 2018, Karamanlidis et al. 2016, Petridou et al. 2019) και κινείται στα ανώτατα όρια πυκνότητας που έχουν
καταγραφεί διεθνώς (Mech et al., 1998; Fuller et al., 2003; Mech & Boitani, 2003b). Ομοίως και το μέγεθος των
ομάδων λύκου που καταγράφηκαν στην περιοχή μελέτης είναι παρόμοιο με αυτό των μεγάλων αγελών της Βορείου
Αμερικής που κυνηγούν μεγάλο θήραμα (Mech et al., 1998; Fuller et al., 2003; Mech & Boitani, 2003b)
Παρατηρήθηκε επέκταση του πληθυσμού των λύκων ανατολικά του ΕΠ προς την περιοχή Μαλακάσας, Ωρωπού,
Μήλεσι κλπ. Η παρουσία πιστοποιήθηκε με την καταγραφή νεκρού ενήλικου αρσενικού λύκου από τροχαίο τον Μάιο
2018, στον παράπλευρο της Εθνικής οδού (Χαρτης 8, Παράρτημα II), 6 χλμ. ΒΑ από τη θέση αναπαραγωγής της
ανατολικής αγέλης.
Επίσης καταγράφηκαν υβρίδια λύκου - σκύλου στις θέσεις Ταμίλθι και Πάνα. Στην πρώτη θέση το υβρίδιο
ακολουθούσε άλλο άτομο το οποίο φαινοτυπικά χαρακτηρίστηκε λύκος (Παράρτημα ΙΙ). Η θέση αυτή ανήκει στην
ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Πάρνηθας όπου και εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα αδέσποτων στην περιοχή
μελέτης (Βλ. Παράγραφο «Αδέσποτα σκυλιά»).
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ΧΑΡΤΗΣ 8. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΑΛΕΠΟΥΔΩΝ, ΛΥΚΩΝ, ΕΛΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΩΝ (ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ). Η ΘΕΣΗ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΕΚΡΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΟΥ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΑ BA ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ.

Η σύγκριση με την προηγούμενη περιορισμένης έκτασης καταγραφή του 2014 – 15 που έγινε από τη ΜΚΟ
«Καλλιστώ» (Ηλιόπουλος 2015), δείχνει μεγάλη αύξηση στις ίδιες θέσεις δειγματοληψίας τόσο σε αριθμό ατόμων,
όσο και σε συχνότητα καταγραφών όπως φαίνεται από το διάγραμμα 2.
Πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι στην δειγματοληψία του 2014 – 15, η περιοχή έρευνας ήταν εντοπισμένη στο
ανατολικό τμήμα της παρούσας περιοχής μελέτης όπου φαίνεται ότι συμπίπτει με την επικράτεια της ανατολικής
μεγάλης ομάδας και η σύγκριση γίνεται μόνο για τους 2 σταθμούς δειγματοληψίας που συμπίπτουν με αντίστοιχες
θέσεις της παρούσας μελέτης.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΥΚΩΝ ΣΕ 2 ΚΟΙΝΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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Οπληφόρα

Α. ΕΛΑΦΙΑ
Τα ελάφια επίσης καταγράφηκαν σε όλους τους σταθμούς παρατήρησης με μέγιστο αριθμό ατόμων ανά ανεξάρτητη
καταγραφή 12 θηλυκά ζώα. H παρουσία ελαφιών ήταν σημαντικά μειωμένη στις περιοχές αναπαραγωγής των λύκων
(Διάγραμμα 5). Πρέπει εδώ να επισημανθεί η διαφορά μεταξύ των δυο θέσεων αναπαραγωγής είναι ότι η θέση
Νταμάρι είναι περιφερειακή για την κατανομή του ελαφιού ενώ η θέση Σαλονίκη αποτελεί παραδοσιακή περιοχή
εποχιακής συγκέντρωσης ελαφιών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της καταμέτρησης ελαφιών του Φορέα διαχείρισης, τα ελάφια παρουσιάζουν έντονη
αποφυγή και τοπική μείωση συγκεντρώσεων σε περιοχές όπου η παρουσία λύκων είναι μεγάλη. Σημαντικό
παράδειγμα είναι η περιοχή της Σαλονίκης η οποία αποτελεί περιοχή αναπαραγωγής της μεγάλης ανατολικής αγέλης
λύκων. Στην περιοχή αυτή ο αριθμός των ελαφιών που παρατηρήθηκε στις συστηματικές καταγραφές του Φορέα
Διαχείρισης μειώθηκε δραματικά από 76 παρατηρήσεις την εαρινή και φθινοπωρινή καταμέτρηση το 2012 , σε μόλις
6 την εαρινή και 0 την φθινοπωρινή το 2016 (Παράρτημα Ι). Πιθανή αιτία της αλλαγής συμπεριφοράς των ελαφιών
που σχεδόν εγκατέλειψαν παραδοσιακή περιοχή εποχιακής συγκέντρωσης φαίνεται να είναι η έντονη παρουσία με
διαπιστωμένη αναπαραγωγική δραστηριότητα λύκων στην θέση αυτή (Διάγραμμα 5). Το φθινόπωρο του 2016,
παρατηρήθηκε μαζική θήρευση 4 αρσενικών ελαφιών σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατά μήκος του δασικού
δρόμου από τη Σαλονίκη έως και τη Μόλα. Ομοίως σημαντικές τοπικές μειώσεις και μετακινήσεις ελαφιών
παρατηρήθηκαν σε περιοχές όπως το Λιμικό και η Μόλα μετά από συχνές θηρεύσεις. Σε αυτές τις περιοχές
παρατηρήθηκαν λίγα ελάφια το 2017 και ο αριθμός τους εκτιμάται ότι είναι πολύ μικρότερος από αυτόν κατά την
περίοδο πριν την έντονη παρουσία λύκων στην περιοχή μελέτης. Φαίνεται να υπάρχει σημαντική μετακίνηση των
πληθυσμών των ελαφιών σε ανοιχτές κυρίως περιοχές που διαμορφώθηκαν μετά την πυρκαγιά του 2007
(Παράρτημα Ι, ΦΔΕΠΠ).
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Α. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΦΙΩΝ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4. ΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΑΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠ
ΠΑΡΝΗΘΑΣ.

Β. ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΙ
Οι αγριόχοιροι καταγράφηκαν σε όλους τους σταθμούς παρατήρησης με μέγιστο αριθμό ατόμων ανά
ανεξάρτητη καταγραφή 12 θηλυκά και νεαρά ζώα. Πολλά από τα ζώα αυτά (20 - 30% περίπου) εμφάνισαν
φαινοτυπικά χαρακτηριστικά ημίαιμων ζώων. Οι αγριόχοιροι δεν εμφανίζουν κάποια φανερή αποφυγή των περιοχών
έντονης παρουσίας λύκου αλλά η αφθονία επηρεάζεται περισσότερο από τα φυσικά χαρακτηριστικά του βιότοπου
(Προσ. Παρατηρήσεις, Διάγραμμα 5).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ (=ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ (EVENTS) /100 ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ) ΑΝΑ ΘΕΣΗ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΟ ΚΑΙ ΤΑ 2 ΒΑΣΙΚΑ ΘΗΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟ Ε.Π. ΠΑΡΝΗΘΑΣ. ΜΕ ΓΑΛΑΖΙΟ ΒΕΛΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΛΥΚΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ

Ε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΛΥΚΩΝ – ΕΛΑΦΙΩΝ – ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΩΝ
Η δραστηριότητα των λύκων φαίνεται να είναι αυξημένη τις νυχτερινές ώρες στις οποίες παρατηρείται το 87% της
δραστηριότητας του είδους (Διάγραμμα 6).
Η κύρια έξαρση δραστηριότητας για το λύκο παρουσιάζεται στο διάστημα ανάμεσα σε 8μμ– 8 πμ. Η μικρότερη
δραστηριότητα παρατηρήθηκε από 9πμ – 7μμ. Αυτό το πρότυπο δραστηριότητας διατηρήθηκε με πολύ μικρές
αλλαγές τόσο στην περίοδο διασποράς όσο και την περίοδο αναπαραγωγής.
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Η δραστηριότητα των ελαφιών ήταν λιγότερο νυχτερινή απ’ αυτή των λύκων με μικρότερες εξάρσεις δραστηριότητας.
Η διαφορά αυτή εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονη την εποχή ζευγαρώματος, οπότε τα ελάφια κάνουν αρκετά αισθητή
την παρουσία τους. Η έξαρση της δραστηριότητας τους αυτή την εποχή συμπίπτει με την περίοδο της πολύ χαμηλής
δραστηριότητας των λύκων (Διάγραμμα 6) Η δραστηριότητα των αγριόχοιρων είναι αρκετά όμοια με αυτή των λύκων
με μια μικρή διαφορά τις πρωινές ώρες οπότε οι αγριόχοιροι επεκτείνουν για λίγες ώρες τη δραστηριότητά τους
(Διάγραμμα 6)

Α. Φθινόπωρο (εποχή ζευγαρώματος ελαφιών και
διασποράς για λύκο)
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Β. Άνοιξη (εποχή αναπαραγωγής για λύκο)
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 (A & B). ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΛΥΚΟ – ΕΛΑΦΙΟΥ – ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥ ΣΤΟ Ε.Π. ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
(ΕΠΟΧΗ ΖΕΥΓΑΡΩΜΑΤΟΣ ΕΛΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΓΙΑ ΛΥΚΟ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΆΝΟΙΞΗ (ΕΠΟΧΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΛΥΚΟ)

Αλεπού (Vulpes Vulpes)
Οι καταγραφές των αλεπούδων είναι πολύ υψηλές και φαίνεται ότι πιθανότατα έχουν ωφεληθεί από την παρουσία
των λύκων και τα υπολείμματα θήρευσης. Η παρουσία αλεπούδων στα θηρευθέντα αλλά και μη θηρευθέντα άγρια
οπληφόρα που παρακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια της μελέτης ήταν καθολική και παρέμειναν γύρω από τα
πτώματα μέχρι και την πλήρη κατανάλωσή τους (Παράρτημα ΙΙ). Ο μέγιστος αριθμός ατόμων αλεπούς ανά
ανεξάρτητη καταγραφή ήταν 4 άτομα.
Παρατηρήθηκε επίσης ταυτόχρονη αναπαραγωγή αλεπούδων και στις 2 θέσεις αναπαραγωγής των λύκων.
32

Δεν παρατηρήθηκε κανένας χρονικός ή τοπικός αποκλεισμός των δύο ειδών στην περιοχή μελέτης (Διάγραμμα7).
Γενικότερα η σχέση των 2 ειδών φαίνεται συμβιωτική και επωφελής για την αλεπού, αφού τα υπολείμματα της
θηρευτικής δραστηριότητας του λύκου αποτελούν πρόσθετη τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας για την αλεπού.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ (=ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ (EVENTS) /100 ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ) ΑΝΑ ΘΕΣΗ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΛΥΚΟ ΚΑΙ ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΟ Ε.Π. ΠΑΡΝΗΘΑΣ. ΜΕ ΓΑΛΑΖΙΟ ΒΕΛΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΛΥΚΩΝ ΣΤΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ

ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ.
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1. ΛΑΓΟΣ (Lepus europeaus):
Ο λαγός καταγράφηκε σε 9 θέσεις δειγματοληψίας, στις περισσότερες με μεγάλο αριθμό ανεξαρτήτων καταγραφών.
Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά ανεξάρτητη καταγραφή ήταν 4 άτομα.
Δεν καταγράφηκε η παρουσία του είδους μόνο σε μια θέση που βρίσκεται σε υψηλό και κλειστό δάσος (Μαυρόρεμα)
Χάρτης 9. Στην ίδια θέση ήταν επίσης χαμηλές και όλες οι καταγραφές των μεγαλύτερων ειδών πανίδας (Διάγραμμα
5) .

180

Lepus europeaus

160
140
120
100
80
60
40
20
0

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ (=ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ (EVENTS) /100 ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ) ΑΝΑ ΘΕΣΗ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΓΟ

34

ΧΑΡΤΗΣ 9. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΛΑΓΟΥ (ΣΕ 9 ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ)
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2. ΠΕΤΡΟΚΟΥΝΑΒΟ (Martes foina):
Το κουνάβι έχει ευρεία κατανομή με παρουσία σε 9 από τις 10 θέσεις δειγματοληψίας με σχετικά χαμηλό αριθμό
καταγραφών. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά ανεξάρτητη καταγραφή ήταν 2 άτομα.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ (=ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ (EVENTS) /100 ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ) ΑΝΑ ΘΕΣΗ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΝΑΒΙ.
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ΧΑΡΤΗΣ 10. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΥΝΑΒΙΟΥ (ΣΕ 9 ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ)
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3. AΓΡΙΟΓΑΤΑ (Felis sylvestris):
Η αγριόγατα έχει αρκετά ευρεία κατανομή στην περιοχή μελέτης (παρουσία 80% στις δειγματοληπτικές θέσεις), από
1 άτομο ανά ανεξάρτητη καταγραφή, αλλά και αρκετά φαινοτυπικά αναγνωρίσιμα υβρίδια όπως συμβαίνει και σε
άλλες περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδας (προσ. Παρατηρήσεις).

7

Felis sylvestris

6
5
4
3
2
1
0

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ (=ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ (EVENTS) /100 ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ) ΑΝΑ ΘΕΣΗ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΟΓΑΤΑ
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ΧΑΡΤΗΣ 11. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΙΟΓΑΤΑΣ (ΣΕ 8 ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ)
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4. ΑΣΒΟΣ (Meles meles):
Η παρουσία του ασβού ήταν σχετικά χαμηλή με λίγες σχετικά καταγραφές στο 60% των θέσεων δειγματοληψίας από
1 άτομο ανά ανεξάρτητη καταγραφή
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ (=ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ (EVENTS) /100 ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ) ΑΝΑ ΘΕΣΗ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΒΟ
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ΧΑΡΤΗΣ 12. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΑΣΒΟΥ (ΣΕ 6 ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
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5. ΑΙΓΑΓΡΟΣ (Capra aegagrus):
Τέλος, οι αίγαγροι καταγράφηκαν μόνο σε 2 ανεξάρτητα περιστατικά σε ένα δειγματοληπτικό σταθμό τα οποία
ανήκαν σε αρσενικά άτομα. Το είδος αυτό το οποίο εισήχθη στην Πάρνηθα το 1961, έχει περιορισμένη κατανομή
εντός του Εθνικού Πάρκου και παρατηρείται μόνο σε νότιας έκθεσης κεντρικές απότομες βραχώδεις θέσεις )προσ.
παρατηρήσεις). Η κίνησή του αίγαγρου σε δασικούς δρόμους και μεγάλα μονοπάτια είναι αρκετά περιορισμένη και
γίνεται μόνο για διασχίσεις. Ο θέσεις δειγματοληψίας της παρούσας μελέτης ήταν ακατάλληλες για τον
προσδιορισμό της αφθονίας του είδους λόγω της περιορισμένης του κατανομής και της αποφυγής της κίνησης του,
κατά μήκος των δασικών δρόμων.
Παρατηρήθηκαν κάποια υβρίδια με κατοικίδια κατσίκια (Παράρτημα ΙΙ) παρ’ όλη τη μικρή παρουσία κοπαδιών
κατοικίδιων στις περιοχές κατανομής τους.

ΧΑΡΤΗΣ 13. ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΑΙΓΑΓΡΟΥ (ΣΕ 1 ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ)
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ΑΔΕΣΠΟΤΟΙ ΣΚΥΛΟΙ
Ο αριθμός και οι διελεύσεις των αδέσποτων σκύλων ήταν σημαντικά μικρότερος από αυτούς των λύκων σε όλους
τους σταθμούς δειγματοληψίας. Συγκεκριμένα σε περιοχές όπου η παρουσία λύκων είναι μεγάλη και συνεχής δεν
παρατηρήθηκαν καταγραφές σκύλων σε όλη της διάρκεια της δειγματοληψίας (Διάγραμμα 8). Οι μικρές ομάδες
αδέσποτων σκύλων που είχαν παρατηρηθεί κατά την καταγραφή που έγινε από την Καλλιστώ το 2014 -15 σε Δρίζα
και Σαλονίκη (Ηλιόπουλος 2015), δεν παρατηρήθηκαν στην παρούσα δειγματοληψία. Γενικότερα η παρουσία και
κινητικότητα των σκύλων στην περιοχή μελέτης, εκτός εντοπισμένων θέσεων είναι μικρότερη από άλλες περιοχές της
Ελλάδος (Galanaki et al. 2016, Kominos et al. 2018, Μερτζάνης κ.α. 2018).
Συγκεντρώσεις και ομάδες σκυλιών παρατηρήθηκαν στην περιοχή του περιφερειακού δρόμου (3-4 άτομα), αλλά
κυρίως στην περιοχή Πάνα όπου εμφανίσθηκε μια μεγάλη ομάδα σκύλων που υπολογίζεται σε 14-20 άτομα την
εποχή του φθινοπώρου 2017. Την ίδια περίοδο, άτομα από την αγέλη Πάνα καταγράφηκαν λίγες φορές και στη
γειτονική θέση Ταμίλθι.
Ελάχιστα σύντομα περάσματα σκύλων καταγράφηκαν επίσης σε Μόλα και Μεσσιανό (Διάγραμμα 12). Σε όλες στις
περιπτώσεις οι σκύλοι αυτοί δεν ξαναπέρασαν από τις παραπάνω θέσεις όταν έκαναν την εμφάνισή τους οι λύκοι.
H έξαρση της ημερήσιας δραστηριότητας των σκύλων ήταν πρωινές ώρες στα διαστήματα χαμηλής δραστηριότητας
των λύκων (Διαγράμμα 13)
Οι λόγοι εμφάνισης της μεγάλης ομάδας σκύλων στην περιοχή Πάνα ήταν ανθρωπογενείς. Οι σκύλοι όμως
παρέμειναν γύρω από την θέση αυτή για αρκετό χρόνο (σχεδόν 27 συνεχόμενες μέρες) όπου κατανάλωσαν για
αρκετές ημέρες υπολείμματα νεκρού ελαφιού, το οποίο πιθανότατα είχε θηρευθεί από μια μικρή ομάδα λύκων (2
άτομα) οι οποίοι και καταγράφηκαν στις κάμερες για 4 συνεχόμενες ημέρες πριν την εμφάνιση των σκύλων. Στην
θέση αυτή δεν παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας του Φθινοπώρου 2017, μεγάλη παρουσία
λύκων, ενώ οι καταγραφές ήταν συνήθως 1 ή 2 άτομα. Συγκεκριμένα την περίοδο της δειγματοληψίας αυτής, κατά
το χρονικό διάστημα που είχε εγκατασταθεί η μεγάλη ομάδα των σκύλων, δεν υπήρξε καμία καταγραφή λύκου στην
θέση δειγματοληψίας. Επίσης στη διάρκεια της δειγματοληψίας του φθινόπωρου οι καταγραφές λύκου στην εν λόγω
θέση αυτή ήταν συνολικά πολύ λίγες (μόλις 6 σε 86 ημέρες δειγματοληψίας). Φαίνεται ότι προηγήθηκε η αποχώρηση
των λύκων της παρουσίας σκύλων. Η ομάδα αυτή των αδέσποτων δεν παρατηρήθηκε στις άλλες δύο
δειγματοληπτικές περιόδους σε καμία θέση.
Η πιο πάνω ομάδα, όπως και άλλες 3 μικρότερες εντοπίζονται συνήθως σε αντίστοιχες σταθερές θέσεις κατά μήκος
του δρόμου Φυλής – Δερβενοχωρίων ανάμεσα στη Μονή Κλειστών και την δυτική πρόσβαση της Πάρνηθας προς
Κλημέντι. Η παρουσία μεγάλου αριθμού αστείρωτων αδέσποτων σκύλων στην περιοχή αυτή αποτελεί δυνητικά
εστία υβριδισμού σκύλων – λύκων όπως ήδη έχει καταγραφεί σε 2 κάμερες της Δυτικής Πάρνηθας (Παράρτημα ΙΙ) .
Η ενόχληση της πανίδας (μικρών ζώων και ελαφιών) κατά μήκος του δρόμου αυτού από τα αδέσποτα είναι επίσης
πολύ έντονη. Η παράνομη απόρριψη σκυλιών και κουταβιών στην περιοχή αυτή είναι πολύ συχνή, ενώ η
παραβατικότητα, παρανομία και βανδαλισμοί εγκαταστάσεων του Εθνικού Πάρκου στην ίδια περιοχή είναι συχνό
φαινόμενο με χρονικό προσδιορισμό κυρίως, αρχές της Άνοιξης.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ (=ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ (EVENTS) /100 ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ) ΑΝΑ ΘΕΣΗ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΛΥΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΔΕΣΠΟΤΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ ΣΤΟ Ε.Π. ΠΑΡΝΗΘΑΣ. ΜΕ ΓΑΛΑΖΙΟ ΒΕΛΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΛΥΚΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ.
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B. ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΛΥΚΟ ΚΑΙ ΣΚΥΛΟ ΣΤΟ Ε.Π. ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΤΗΝ ΆΝΟΙΞΗ (Α) ΚΑΙ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ (Β)
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της παρούσας καταγραφής με αυτά άλλων περιοχών στην Ελλάδα και την Εύκρατη
Ζώνη, είναι φανερό ότι στην περιοχή μελέτης η παρουσία λύκων σε κάμερες παρακολούθησης ήταν από τις
υψηλότερες που έχουν ποτέ καταγραφεί (Παράρτημα Ι). Επίσης οι συνολικές καταγραφές μεγαλύτερων θηλαστικών
και οπληφόρων ήταν επίσης υψηλές σε σύγκριση με άλλες περιοχές όπου τα οπληφόρα συγκατοικούν με τους
άγριους θηρευτές τους όπως και στην παρούσα μελέτη (Παράρτημα Ι).

Συμπεράσματα
Τα βασικά συμπεράσματα της πρώτης συστηματικής καταγραφής λύκων στην Πάρνηθα είναι:

• Οι καταγραφές άγριων οπληφόρων, λαγού και σαρκοφάγων θηλαστικών στην περιοχή της Πάρνηθας περιλαμβάνουν
9 είδη, με 5 από αυτά ιδιαίτερα υψηλής αφθονίας. Ο συνολικός αριθμός των καταγραφών είναι υψηλότερος από
αντίστοιχες της εύκρατης ζώνης της Ευρώπης και γειτονικών χωρών
•

Οι λύκοι έχουν ήδη ένα ιδιαίτερα πυκνό και δυναμικό πληθυσμό στην περιοχή του Ε.Π. Πάρνηθας ο οποίος αποτελεί
συνέχεια του πληθυσμού της υπόλοιπης Στερεάς Ελλάδας και επεκτείνονται σε όλη τη δυτική Αττική.

•

η γενετική ποικιλότητα του τοπικού πληθυσμού λύκων, είναι μέτρια με τα περισσότερα άτομα να μοιράζονται τον ίδιο
απλότυπο και αλληλόμορφα (αυτό έχει σχέση πιθανότατα με τη στενή συγγένεια των ατόμων λύκου της περιοχής
μελέτης).

•

Συνολικά ταυτοποιήθηκαν 21 άτομα λύκου από δείγματα που συλλέχθηκαν την περίοδο του χειμώνα 2017. Εκτιμάται
ότι ο ιδρυτικός αριθμός λύκων ήταν μικρός.

•

Εντοπίστηκαν 4 απλότυποι (Hap1, Hap7, Hap10 και Hap13). Τα 18 άτομα λύκου αντιστοιχίστηκαν στον Hap1, ενώ οι
υπόλοιποι 3 εντοπίστηκαν στα άλλα 3 άτομα αντίστοιχα.

•

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης που περιλαμβάνει το Εθνικό Πάρκο και την δυτική προέκτασή του, υπάρχουν
τουλάχιστον 2 μεγάλες αγέλες λύκων εκ των οποίων η μια αναπαράγεται εντός των ορίων του ΕΠ.

•

Φαίνεται ότι υπάρχει σημαντική αύξηση πληθυσμού και κινητικότητας λύκων από την τελευταία καταγραφή το 201415. Η αλλαγή μπορεί να πιστοποιηθεί ποσοτικά μόνο στην επικράτεια της ανατολικής ομάδας όπου εντοπίσθηκε η
προηγούμενη καταγραφή και υπάρχουν κάποια συγκριτικά δεδομένα
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•

Ο ελάχιστος πληθυσμός λύκων στην περιοχή μελέτης υπολογίσθηκε σε 33 άτομα (23 ενήλικες και 10 νεαροί της
χρονιάς)

•

Επέκταση του πληθυσμού των λύκων στα ανατολικά του ΕΠ είναι πιθανή (καταγραφή νεκρού ενήλικου αρσενικού
λύκου στον παράπλευρο της Εθνικής οδού - ύψος Μαλακάσας), ενώ υπάρχουν μεμονωμένες πληροφορίες για θεάσεις
“λυκόμορφων” από κατοίκους της περιοχής Καπανδριτίου – Βαρνάβα.

•

Κύρια τροφική προτίμηση των λύκων είναι τα ελάφια και ακολουθούν οι αγριόχοιροι. Τα δύο αυτά είδη αποτελούν
την βασική τροφή των λύκων στην περιοχή του Ε.Π. Πάρνηθας. Από τα κατοικίδια ζώα ανιχνεύθηκαν μόνο κατσίκια σε
σχετικά μικρό ποσοστό. Η τροφική ανάλυση έγινε σε γενετικά ταυτοποιημένα δείγματα του χειμώνα 2017.

•

Τα θηρευμένα οπληφόρα (ελάφια κυρίως) καταναλώνονται εντός 3-5 ημερών ανάλογα με το μέγεθος τους και σχεδόν
πάντα διαμελίζονται.

•

Μεσαίου μεγέθους σαρκοφάγα θηλαστικά (κυρίως αλεπούδες) τρέφονται με τα υπολείμματα των θηρευμένων από
λύκους ζώων. Σπανιότερα επίσης πετροκούναβα, αγριόχοιροι, αδέσποτοι σκύλοι και κορακοειδή σε ανοιχτές θέσεις,
τρέφονται με τα υπολείμματα αυτά.

•

Τα ελάφια δείχνουν να αποφεύγουν περιοχές με μεγάλη κινητικότητα λύκων ακόμη και αν αυτές ήταν παραδοσιακά
εποχιακές θέσεις συγκέντρωσης τους (Σαλονίκη, Λιμικο, Μόλα). Η αποφυγή αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη τα τελευταία
3-4 χρόνια

•

Η επίδραση του μεγάλου πληθυσμού λύκων στον τοπικό αυτόχθονο πληθυσμό των ελαφιών του ΕΠ Πάρνηθας είναι
πολύ σημαντική, ενώ πιθανή συνέχιση του ίδιου ρυθμού θήρευσης είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σημαντική μείωση
του απομονωμένου πληθυσμού των ελαφιών στο ΕΠ Πάρνηθας

•

Ο πληθυσμός της αλεπούς είναι πολύ μεγάλος σε όλο το ΕΠ και φαίνεται ότι το είδος επωφελείται σημαντικά από τα
υπολείμματα θήρευσης λύκων.

•

Περιοχές με έντονη παρουσία και κινητικότητα λύκων αποφεύγονται από τα αδέσποτα σκυλιά. Αντίθετα, σε περιοχές
με μικρή παρουσία μεμονωμένων ατόμων λύκου, τα αδέσποτα σκυλιά μπορούν να επιβιώσουν με τη βοήθεια
ανθρωπογενών παραγόντων. Η κατάσταση με τα αδέσποτα, αλλά και την παραβατικότητα και ανομία στη Δυτική
Πάρνηθα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.

•

Φαινοτυπικά αναγνωρίσιμα υβρίδια λύκου – σκύλου καταγράφηκαν στην Δυτική Πάρνηθα, κοντά στην περιοχή όπου
συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός αδέσποτων σκύλων .

•

Η δραστηριότητα των ελαφιών κυρίως την εποχή ζευγαρώματος και των αδέσποτων σκύλων είναι μειωμένη τις ώρες
υψηλής κινητικότητας των λύκων, ενώ η δραστηριότητα των αγριόχοιρων δεν παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις από
αυτήν των λύκων.
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Παράρτηματα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Α. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΜΑΛΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: AΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ημερομηνία
συλλογής
17/12/16
16/01/17
16/01/17
16/01/17
16/01/17
16/01/17
16/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
23/01/17
23/01/17
23/01/17
23/01/17
23/01/17
23/01/17
23/01/17
25/01/17
25/01/17
01/02/17
06/02/17
06/02/17
08/02/17
08/02/17
08/02/17
08/02/17
08/02/17
08/02/17
08/02/17
08/02/17
08/02/17

Κωδικός δείγματος

Συντεταγμένες
Γεωγραφικό Πλάτος
38,174638
38,151860
38,153840
38,155920
38,161920
38,170680
38,173160
38,189130
38,189130
38,189530
38,191780
38,197500
38,198460
38,198460
38,199540
38,199540
38,208270
38,208270
38,235710
38,224240
38,230000
38,229740
38,232650
38,232650
38,230300
38,210559
38,210560
38,208199
38,153920
38,150800
38,149610
38,149900
38,156520
38,157280
38,170270
38,175150
38,175930
38,177440
38,180150

CR171216.1
NS16117.1
NS16117.2
NS16117.3
NS16117.4
NS16117.5
NS16117.6
HT18117.1
HT18117.2
GG18117.3
GS18117.4
GG18117.5
GS18117.6
GS18117.7
GG18117.8
GG18117.9
GG18117.10
HT18117.11
NS23117.1
EK23117.2
NS23117.4
NS23117.5
NS23117.8
NS23117.9
NS23117.10
II06
II07
II008
NS6217.1
NS6217.2
GG8217.1
KL8217.2
GN8217.3
KL8217.4
GN8217.5
GG8217.6
GN8217.7
GN8217.8
GG8217.9
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Γεωγραφικό Μήκος
23,683193
23,807920
23,808060
23,808750
23,810230
23,807090
23,804340
23,764610
23,764610
23,762470
23,758670
23,755900
23,755660
23,755660
23,754890
23,754890
23,754970
23,754970
23,784590
23,752850
23,428360
23,723830
23,713150
23,713150
23,725020
23,605251
23,605251
23,610861
23,655950
23,670760
23,705630
23,705170
23,708380
23,704480
23,696970
23,682030
23,677410
23,678070
23,678870

08/02/17
08/02/17
08/02/17
13/02/17
13/02/17
13/02/17
13/02/17
13/02/17
13/02/17
13/02/17
13/02/17
13/02/17
13/02/17
13/02/17
20/02/17
20/02/17
20/02/17
20/02/17
20/02/17
20/02/17
20/02/17
20/02/17
20/02/17
22/02/17
22/02/17
22/02/17
22/02/17
22/02/17
22/02/17
29/02/17
29/02/17
01/03/17
01/03/17
01/03/17
01/03/17
01/03/17
01/03/17
01/03/17
01/03/17
01/03/17
01/03/17
06/03/17
06/03/17
06/03/17

CR8217.10
CR8217.11
NS8217.12
ET13217.1
CR13217.2
CR13217.3
CR13217.4
CR13217.5
CR13217.6
CR13217.7
CR13217.8
GN13217.9
GN13217.10
GN13217.11
TK9217.1
TK9217.2
TK9217.3
TK9217.4
TK9217.5
TK9217.6
TK9217.7
TK9217.8
TK9217.9
GN22217.1
GN22217.2
GN22217.3
GN22217.4
KL22217.5
KL22217.6
CR29217.1
GG29217.2
HK1317.1
CR1317.2
HK1317.3
HK1317.4
CR1317.5
CR1317.6
HK1317.7
CR1317.8
HK1317.9
KL1317.10
HK6317.1
KL6317.2
KL6317.3

38,180150
38,180150
38,181220
38,195800
38,191480
38,191480
38,191480
38,191480
38,191480
38,194930
38,194930
38,194930
38,194930
38,194930
38,170593
38,170593
38,176458
38,178558
38,181328
38,181328
38,190013
38,207630
38,202958
38,240310
38,236310
38,234210
38,230850
38,235050
38,237860
38,112650
38,112650
38,190990
38,191820
38,191820
38,206580
38,211550
38,211550
38,210640
38,210640
38,209550
38,209550
38,197127
38,149080
38,149080
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23,678870
23,678870
23,678280
23,699400
23,695490
23,695490
23,695490
23,695490
23,695490
23,695540
23,695540
23,695540
23,695540
23,695540
23,663205
23,663205
23,662492
23,655923
23,659650
23,659650
23,655623
23,660520
23,654592
23,590600
23,600880
23,595610
23,609130
23,628400
23,614310
23,648630
23,648630
23,736020
23,736150
23,736150
23,730460
23,716170
23,716170
23,712580
23,712580
23,717080
23,717080
23,698427
23,701910
23,701910

Διάγραμμα 1. Το φυλογενετικό δένδρο των ληφθέντων αλληλουχιών mtDNA. Οι απλότυποι που βρέθηκαν στην Πάρνηθα
εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα. Οι συντομογραφίες δίπλα σε κάθε απλότυπο αντιπροσωπεύουν γεωγραφική προέλευση: Bgr
– Βουλγαρία , Bl – Βαλκάνια, Blr – Λευκορωσία, EE– Ανατολική Ευρώπη, Esp – Ισπανία, Fin – Φιλανδία, Grc – Ελλάδα, Hrv –
Κροατία, Ita – Ιταλία, Pol – Πολωνία, Prt – Πορτογαλία, Rou – Ρουμανία, Rus – Ρωσία, Sau – Σαουδική Αραβία, Svk – Σλοβακία,
Svn – Σλοβενία, Swe – Σουηδία, Tur – Τουρκία, Ukr – Ουκρανία.
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Πίνακας 2 Δείγματα DNA για τα οποία ελήφθησαν οι γονότυποι, χωρική κατανομή τους (γεωγραφικές συντεταγμένες),
μοναδικότητα γονότυπου (indiv1-20), ονομασία απλότυπου. Δεν αναλύθηκαν, nd - δεν υπάρχουν δεδομένα, Hap.1 - απλότυπος
αριθ. 1, Cluster - το πιο πιθανό γενετικό σύμπλεγμα στο οποίο ανήκε το άτομο.

Sample code

Spatial distribution (N/E)

Individual
uniqueness

Ηaplotype

Cluster

1

11004

38,17464/23,68319

Indiv1

V. vulpes

NA

2

11005

38,15186/23,80792

Indiv2

V. vulpes

NA

3

11006

38,15384/23,80806

Indiv3

Hap.1

K1

4

11007

38,17316/23,80434

Indiv4

Hap.1

K2

5

11009

38,18953/23,76247

Indiv5

Hap.1

K1/K2

6

11010

38,19750/23,75590

Indiv6

Hap.1

K2

7

11012

38,19846/23,75566

Indiv7

Hap.1

K2

8

11013

38,22424/23,75285

Indiv8

Hap.1

K2

9

11016

38,22974/23,72383

Indiv9

Hap.1

K2

10

11019

38,11265/23,64863

Indiv10

Hap.1

K1

11

11027

38,14990/23,70517

Indiv11

Hap.1

K1

12

11029

38,19493/23,69554

Indiv12

Hap.1

K1/K2

13

11030

38,19493/23,69554

Indiv7

Hap.1

NA

14

11032

38,20955/23,71708

Indiv13

Hap.1

K2

15

11033

38,21064/23,71258

Indiv7

Hap.1

NA

16

11034

38,20658/23,73046

Indiv10

Hap.1

NA

17

11044

38,14908/23,70191

Indiv14

Nd

K2

18

11049

38,16192/23,81023

Indiv15

Hap.1

K1/K2

19

11053

38,19954/23,75489

Indiv16

Hap.1

K2

20

11059

38,23000/23,42836

Indiv17

Nd

K1

21

11069

38,15392/23,65595

Indiv18

Hap.1

K1/K2

22

11089

38,19148/23,69549

Indiv19

Hap.1

K1

23

11092

38,19099/23,73602

Indiv20

Hap.1

K2

No
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Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΗΡΕΥΣΗΣ

Πίνακας 1. Υπολογισμός θήρευσης ελαφιών.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΛΑΦΙ

ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥ / ΚΙΛΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΛΥΚΟΥΣ

115 /92

ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΟ:
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ / ΚΙΛΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΛΥΚΟΥΣ

26,5

ΧΕΙΜΩΝΑ / ΚΙΛΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΛΥΚΟΥΣ

60 /54

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ /ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

0,37

ΧΕΙΜΩΝΑ

0,27

Κατανάλωση ανά ενήλικο λύκο / έτος
Ανήλικα ζώα

6,6

Ενήλικα ζώα

5,2

Κατανάλωση για 25 ενήλικους λύκους/ έτος
Ανήλικα ζώα

165

Ενήλικα ζώα

130
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Γ. KΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

A. ΕΑΡΙΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 2012-2016-2017
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B. ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 2012-2016
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Διάγραμμα A & B. Kαταμετρήσεις πληθυσμού κόκκινου ελαφιού ανά θέση παρακολούθησης κατά τα έτη 2012, 2016 & 2017.

Δ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της παρούσας καταγραφής με αυτά άλλων περιοχών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι φανερό ότι στην περιοχή μελέτης η παρουσία λύκων σε κάμερες παρακολούθησης ήταν από τις υψηλότερες
που έχουν καταγραφεί.

Πίνακας 1. Σύγκριση καταγραφών παρουσίας πανίδας θηλαστικών λύκου και οπληφόρων σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης

Βιβλιογραφική
πηγή

περιοχή
ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Ημέρες
δειγματοληψίας
ΣΥΝΟΛΟ
Ανεξαρτήτων
Καταγραφών
(events)
πανίδας
θηλαστικών / 100
ημέρες
δειγματοληψίας
Είδη μεγαλύτερων
θηλαστικών
RAI
άγριων
οπληφόρων
=
Καταγραφές / 100
ημέρες
δειγματοληψίας
(αριθ.
καταγραμμένων
Ειδών)
RAI
λύκου=
Καταγραφές / 100
ημέρες
δειγματοληψίας
Μέγιστος αριθμός
/καταγραφή
Θέσεις καταγραφών
λύκων
ποσοστό θέσεων με
παρουσία λύκου

Παρούσα
μελέτη

Galanaki
et al,
2016

Πάρνηθα Ροδόπη

Μερτζανης
κ.α. 2018

Zimmermann
et al, 2016

Smolko,
P. et al.
2018

Toretta
et al,
2016

Galaverni
et al,
2012

Rizzardini
et al.,2015

Gazzola et
al., 2015

Ρουμανία

Ρουμανία

26

14

30

28

70

5

1331

1250

10

28

Φλώρινα
Αμύνταιο
*12

Ελβετία

2032

910

1491

3052

600

1581

1680

216

20

**106

98

29

20

40

9

11

9

13

12

12

11

55 (3)

10 (4)

5,2 (2)

13 (4)

7,5 (3)

6 (3)

18,3 (3)

24 (4)

29

2

4,4

2

3,2

3,4

0,5

6,6

14

5

4

3

3

10

10

7

19

100%

36%

58%

73%

*12 κάμερες που μετακινούνταν εντός πλέγματος 5Χ5 χλμ. σε 4 γειτονικές θέσεις
** 2 είδη (αλεπού και αρκούδα Ursus arctos) αποτελούν το 93% των καταγραφών

Σλοβακία Ιταλία

Ιταλία

10

8

4

Melovski et
al 2008

Mengüllüoğlu
2010

Βόρεια
ΒΔ Τουρκία
Μακεδονία
32
30

Akbaba
& Ayas,
2012

Ozkazanc
et al,
2017

Can O.E
2008

Avgan et
al, 2014

ΒΔ
Τουρκία
21

Βόρεια
Τουρκία
80

Βόρεια
Τουρκία
78

ΝΔ
Τουρκία
17

Khorozyan
et al, 2008

Αρμενία

KRCMOR
2017

56

Νότιος
Καναδάς
29

1796

3699

1046

1200

3800

1093

4188

3388

12

27

11

33

54

48

10

37

10

11

8

10

12

7

13

>17

6,2 (3)

7 (2)

2 (2)

15,5 (2)

33 (3)

2,5 (2)

4,3 (3)

24 (4)
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Παράρτημα II
Φωτογραφικές καταγραφές
A. ΛΥΚΟΙ

B. ΕΛΑΦΙΑ

C. ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΙ

D. ΑΛΕΠΟΥΔΕΣ

E. ΛΑΓΟΙ

F. ΠΕΤΡΟΚΟΥΝΑΒΑ

G. ΑΓΡΙΟΓΑΤΕΣ

H. ΑΣΒΟΙ

I. ΑΙΓΑΓΡΟΙ

ΥΒΡΙΔΙΑ ΑΙΓΑΓΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΣΙΚΙ

ΥΒΡΙΔΙΑ ΛΥΚΟΥ - ΣΚΥΛΟΥ

πιθανό υβρίδιο

φαινοτυπικά «καθαρός» λύκος που ακολουθείται από…

υβρίδιο

ΑΔΕΣΠΟΤΟΙ ΣΚΥΛΟΙ

μεγάλοι αριθμοί αδέσποτων εγκαταλειμμένων σκύλων (Δρόμος Φυλής – Δερβενοχωρίων)

Αδέσποτα στο Δυτικό τμήμα του ΕΠ Πάρνηθας

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΘΗΡΕΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ

Νεαρό αρσενικό ελάφι (πρώτο 24ωρο)

Το ίδιο αρσενικό ζώο σε 4 ημέρες

Φρέσκο - θηρευμένο ενήλικο αρσενικό

24 ώρες μετά τη θήρευση (θηλυκό ελάφι)

24 ώρες μετά τη θήρευση (νεαρό αρσενικό ελάφι)

Ότι απέμεινε από το παραπάνω νεαρό αρσενικό μετά από 5 ημέρες

Ελάφια κοντά σε φρέσκο θήραμα (μιας ημέρας)

Λύκος αποσπά τα μέλη θηρευμένου αρσενικού ελαφιού (ηλικιωμένου)

H παρουσία της αλεπούς είναι καθολική στα υπολείμματα θήρευσης

Στα πολύ μεγάλα αρσενικά ελάφια το δέρμα της ράχης δεν καταναλώνεται

2 Νεαροί αγριόχοιροι θηρευμένοι ταυτόχρονα σε 10 μ απόσταση

Θηρευμένο κατσίκι

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗ ΘΗΡΕΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ

Και στα μη θηρευμένα ζώα η αλεπού ήταν το πρώτο είδος που εμφανιζόταν ιδιαίτερα σε δασωμένες θέσεις

Νεαρό Θηλυκό

ΦΡΕΣΚΑ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ ΛΥΚΩΝ

ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΛΥΚΟΣ ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΤΗΣ ΠΑΘΕ 45ο χλμ. (Μαίος 2018)

