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 Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής –Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών 

Υποθέσεων – Δ/νση Δασών Ανατολικής Αττικής – Δασαρχείο Πάρνηθας, Λ. 

Θρακομακεδόνων 131, Αχαρνές, 13671. 

(υπόψη κ. Ι. Ζιάζιαρη, Δασάρχη και Γ. Ζαρίφη δασολόγου, φαξ: 210-2434064, 

daspar@otenet.gr ).  

 

Κοιν:  

1. ΥΠΕΚΑ – Γενική Γραμματεία Δασών και ΦΠ – Δ/νση Αισθ. Δασών Δρυμών και 

Θήρας (υπόψη κ. Ν. Μπόκαρη Τμηματάρχη – nbokaris@yahoo.gr), Χαλκοκονδύλη 31, 

10164, Αθήνα. 

 

2. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας (υπόψη κ. Δ. Παπαδημητρίου, 

pap2918@yahoo.gr , info@parnitha.net), Λ. Θρακομακεδόνων 131, Αχαρνές,τ.κ.13679 

 

3. Δ/νση Δασών Αν. Αττικής (dash_anat_attikh@attica.gr), Αγ. Ιωάννου 45, Αγία 

Παρασκευή, 15342, Αθήνα 

 

4. Δ/νση συντονισμού επιθ. Δασών  Αττικής (epitheorisi_dason@attica.gr ) Λεωφόρος 

Μεσογείων 239, Νέο Ψυχικό, 15451, Αθήνα 

 

Από: Γιώργο Ηλιόπουλο -Δρ. Βιολόγο, (επιστημονικό συνεργάτη  ΠΟ «ΚΑΛΛΙΣΤΩ»  

yiliop2@gmail.com) 

 

Θέμα:  Επανεμφάνιση λύκων στον Εθνικό δρυμό Πάρνηθας 

 

Σχετ:  

1. υπ’αριθ. 2686-18/8/2014 έγγραφό σας προς ΥΠΕΚΑ 

2. υπ’αριθ. 109504/1202/29-4-2014 άδειας ερευνών ΥΠΕΚΑ 

3. υπ’αριθ 296/10/18-10-2010 επιστολή μας προς Γενική Δ/νση δασών-ΥΠΕΚΑ  

 

Αρ. Πρωτ:    145/14  

Θεσσαλονίκη, 15/09/2014 
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Αξιότιμε κ. Δασάρχη 

 

 Σχετικά με το θέμα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το χρονικό διάστημα 

2010-2014 έχουμε γίνει επίσης αποδέκτες αρκετών μαρτυριών που αναφέρονται 

σε περιστατικά που συνηγορούν σε ενδεχόμενη παρουσία και επανεμφάνιση 

λύκου στους ορεινούς όγκους της Αττικής και συγκεκριμένα στα όρη Πάρνηθα,  

Κιθαιρώνα,  Πατέρας καθώς και στο οροπέδιο Δερβενοχωρίων.  

Οι μαρτυρίες βασίζονται σε οπτικές επαφές κατοίκων της περιοχής (κυρίως 

κτηνοτρόφων) καθώς και σε ζημιές στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο, αλλά και σε 

επιθέσεις στον αυτόχθονα πληθυσμό ελαφιών στην Πάρνηθα σύμφωνα και πάλι με 

τις μαρτυρίες. 

Επιπλέον έχει αναφερθεί και μη επιβεβαιωμένο περιστατικό  εξόντωσης 3 ατόμων 

λύκου εξαιτίας των ζημιών που προκαλούσαν στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο της 

περιοχής, στη περιοχή βόρεια του Ε.Δ Πάρνηθας αλλά και στην περιοχή του 

Κιθαιρώνα.  

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστούν τα ακόλουθα:  

 

α. Στην νότια Ελλάδα και τις δυο τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια τάση 

επανάκαμψης του πληθυσμού λύκου. Η τάση αυτή είναι παρόμοια και στις 

υπόλοιπες μεσογειακές χώρες και σχετίζεται κυρίως με τη βελτίωση των 

βιοτόπων του είδους και το ευνοϊκότερο νομικό καθεστώς διατήρησης του.  

 

β. Μαρτυρίες για παρουσία λύκου σε τόσο νότιο γεωγραφικό πλάτος υπάρχουν 

από το 2006 οπότε και αναφέρθηκαν περιστατικά ζημιών και οπτικές επαφές στο 

όρος Ελικώνας. Μάλιστα τότε με αφορμή τα εν λόγω περιστατικά και κατόπιν 

προτροπής και πρωτοβουλίας του τότε Διευθυντή Αισθ. Δασών, Δρυμών και Θήρας 

(αείμνηστου Γ. Ντούρου) συντάχθηκε και υποβλήθηκε το 2006 (με αρ. πρωτ. 

192/16-10-2006) από την οργάνωση μας προς το ΥΑΑΤ (όπου ανήκε ακόμη η 

υπηρεσία σας) ολοκληρωμένη πρόταση ερευνητικού προγράμματος για την 

διερεύνηση και εξακρίβωση (με την χρήση και της γενετικής) της κατάστασης σε 

ότι αφορά την παρουσία λύκου αρχικά τότε στο όρος Ελικώνας, το οποίο όμως 

τελικά δεν υλοποιήθηκε.  

 

γ. Ο λύκος είναι είδος που χαρακτηρίζεται από διαδρομές διασποράς εκατοντάδων 

χιλιομέτρων (μέχρι και 4000χλμ έχει αναφερθεί στην Σκανδιναβία) ενώ έρευνες με 
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την μέθοδο της δορυφορικής τηλεμετρίας στην Ελλάδα έδειξαν ότι η έκταση της  

χωροκράτειάς αγελών λύκου μπορεί να φτάσει και τα 700 τετ. χλμ. (Ηλιόπουλος 

2005, 2006, 2009, 2010, 2012).  

Επομένως μια διασπορά ατόμων στην νότια Ελλάδα από τις περιοχές μόνιμης 

παρουσίας προς νοτιότερους τομείς με τη βοήθεια του συνεχόμενου ανάγλυφου 

και δασοκάλυψης (όπως π.χ. η γεωγραφική διάταξη Ελικώνα-Κιθαιρώνα-Πάρνηθας) 

θεωρείται πιθανή και αναμενόμενη.  Αυτό πρέπει να τονιστεί εμφατικά 

προκειμένου να μην επανα-τροφοδοτηθούν οι αβάσιμες φημολογίες περί 

«απελευθερώσεων λύκων από τους οικολόγους».  

Στο πλαίσιο διερεύνησης του φαινομένου της επαναποίκισης της ευρύτερης 

περιοχής του Ε.Δ Πάρνηθας από άτομα λύκου έχουμε ήδη πραγματοποιήσει σε 

περιστασιακή αρχικά βάση, εργασίες πεδίου το καλοκαίρι του 2012 αλλά και φέτος 

το καλοκαίρι και φθινόπωρο του 2014 με στόχο : 

 

Α) την επιβεβαίωση της παρουσίας τους είδους 

Β) την διαπίστωση της παρουσίας ή μη αναπαραγόμενων αγελών λύκου. 

 

Οι εργασίες πεδίου περιλαμβάνουν αρχικά την τοποθέτηση μικρού αριθμού 

αυτόματων καμερών υπερύθρου, την διενέργεια συνεντεύξεων και την ακρόαση 

ουρλιαχτού αγελών λύκου με τη μέθοδο simulated howling surveys. 

Οι σύντομες σε διάρκεια εργασίες πεδίου το 2012 επιβεβαίωσαν την ύπαρξη 

τουλάχιστον ενός ατόμου λύκων (φωτογραφία #1) και διεκόπησαν εξαιτίας κλοπής 

μιας εκ των φωτογραφικών διατάξεων, ενώ οι αναφορές από συνεντεύξεις 

αφορούσαν την παρουσία αγέλης 4 ατόμων. 
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Φωτογραφία #1. Αρσενικό άτομο λύκου στην βόρειο-ανατολική Πάρνηθα καταγεγραμμένη 

με αυτόματη κάμερα υπερύθρου. 

 

Οι εργασίες πεδίου για το 2014, βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και εντάσσονται στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης 

διατήρησης των ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα» στο 

οποίο η οργάνωσή μας είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της κατάστασης του 

λύκου στην χώρα. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματά 

των εργασιών μόλις ολοκληρωθούν εντός του φθινοπώρου 2014. 

 

Σχετικά με τα ερωτήματά σας που απευθύνθηκαν προς την αρμόδια διεύθυνση του 

ΥΠΕΚΑ 

 

Α) Τα φωτογραφικά τεκμήρια που μας κοινοποιήσατε (τα οποία απεικονίζουν 

πιθανότατα άτομο λύκου βάσει των εξωτερικών τουλάχιστον μορφολογικών 

χαρακτηριστικών) σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα δεδομένα της «Καλλιστώ» και 

τον σημαντικό αριθμό παρατηρήσεων από αναφορές τρίτων, καταδεικνύουν ότι η, 

εποχική τουλάχιστον, παρουσία του λύκου πρέπει να θεωρείται πλέον 

επιβεβαιωμένη στην ευρύτερη περιοχή του Ε.Δ Πάρνηθας και αφορά ενδεχομένως 

την παρουσία μιας ομάδας ατόμων του είδους (αγέλης).  
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Παρόλα αυτά απαιτείται επιπλέον έρευνα πεδίου για την επιβεβαίωση ή μη της 

αναπαραγωγής του είδους στην περιοχή και τον εντοπισμό των τομέων όπου 

αυτή μπορεί να συμβαίνει. 

 

Β) Για την ενημέρωση σας όσο αφορά την αναγνώριση και άλλες πληροφορίες 

σχετικές με το είδος παρακαλούμε ανατρέξατε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που ακολουθεί της 

επιστολής, όπου περιλαμβάνεται σχετικό κείμενο (Γ. Ηλιόπουλος, 2013: Ενημερωτικό 

υλικό στο πλαίσιο διεξαγωγής σεμιναρίων για το προσωπικό των φορέων διαχείρισης, 

Ομάδα θηλαστικών, είδος: Canis lupus- Λύκος. Ε.Π Κερκίνης 4-5 Δεκεμβρίου 2013). 

 

Γ) Όσον αφορά τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, θα θέλαμε να επισημάνουμε 

αρχικώς τα εξής: 

 

1. Όσο αφορά την ασφάλεια των επισκεπτών του Ε.Δ Πάρνηθας δεν τίθεται 

υπαρκτό ζήτημα ανησυχίας καθώς δεν υπάρχουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη 

επιβεβαιωμένες και καταγεγραμμένες περιπτώσεις επιθέσεων λύκου σε 

ανθρώπους στο πρόσφατο παρελθόν ή αυτές είναι σπάνιες και σχετίζονται με μη 

υγιή ζώα (π.χ λυσσασμένα). Επιθέσεις υγειών ατόμων λύκου σε ανθρώπους έχουν 

καταγραφεί σε χώρες τις Ασίας (Ινδία, Ιράν) και της Β. Αμερικής και συνδέονται με 

ιδιαίτερες συνθήκες που δεν απαντώνται στην ελληνική ύπαιθρο.  

 

2. Η παρουσία και η επανεμφάνιση του λύκου στη Πάρνηθα πρέπει να θεωρείται 

γεγονός που προσδίδει επιπλέον προστιθέμενη αξία στο οικοσύστημα του δρυμού 

και τα όποια ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται βάσει επιστημονικών 

κριτηρίων. 

Τόσο το Δασαρχείο Πάρνηθας όσο και ο Φορέας Διαχείρισης του Ε.Δ Πάρνηθας θα 

πρέπει σε κάθε ευκαιρία που το ζήτημα της επανεμφάνισης του λύκου τίθεται  σε 

συζήτηση με τοπικούς φορείς και κατοίκους (ιδιαίτερα κτηνοτρόφους που 

υφίσταται και τις συνέπειες της επανεμφάνισης του είδους),  να τονίζουν ότι το 

φαινόμενο οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στην διαδικασία της φυσικής 

επαναποίκισης και διασποράς και όχι σε οποιαδήποτε άλλη εσκεμμένη ανθρώπινη 

ενέργεια. 

 

3. Οι λύκοι μπορεί να επιτεθούν και να θανατώσουν κυνηγετικούς σκύλους ή 

σκύλους συντροφιάς, φαινόμενο σχετικά συχνό στο υπόλοιπο της κατανομής του 

είδους στη χώρα, εφόσον οι τελευταίοι προσεγγίσουν τις περιοχές αναπαραγωγής 
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των λύκων ή σε περιπτώσεις θηρευτικών επιθέσεων (οι λύκοι σκοτώνουν τους 

σκύλους για να τους καταναλώσουν ως τροφή) κυρίως κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα.  

Αν και η παρουσία σκύλων δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τους κανονισμούς του 

δρυμού εντός των ορίων του, σχετική προειδοποίηση θα μπορούσε να 

κοινοποιηθεί στους επισκέπτες μελλοντικά και εφόσον επιβεβαιωθεί η μόνιμη 

παρουσία αναπαραγόμενων αγελών λύκου στον δρυμό και την ευρύτερη περιοχή.  

 

4. Η παρουσία συμπατρικού πληθυσμού λύκων με εκείνον του κόκκινου ελαφιού 

στην περιοχή θα πρέπει να μελετηθεί όσο αφορά την επίδραση που μπορεί να 

έχουν οι θηρευτές στα ελάφια.  

Αν και η επίδραση των λύκων στα άγρια οπληφόρα είναι γενικά εξυγιαντική, καθώς 

ως επί το πλείστον θηρεύονται ασθενικά ή γέρικα άτομα, αποτελεί ένα πολύπλοκο 

φαινόμενο στο οποίο αλληλεπιδρούν περισσότεροι του ενός παράμετροι που στην 

περίπτωση του πληθυσμού ελαφιού στον Ε.Δ  μπορεί να περιλαμβάνουν τους εξής: 

α) Τις ετήσιες διακυμάνσεις του ύψους του χιονιού 

β) Το ποσοστό λαθροθηρίας του πληθυσμού του ελαφιού από λαθροθήρες 

γ) Το ποσοστό θήρευσης του πληθυσμού από αδέσποτα σκυλιά 

δ) Την  αναπαραγωγική επιτυχία των ελαφιών και την κατανομή των ηλικιακών 

κλάσεων και του φύλου στο πληθυσμό τους 

ε) Την αριθμητική διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα των κτηνοτροφικών ζώων 

ανά εποχή. 

Θα πρέπει να υλοποιηθεί ένα σχετικό πρόγραμμα παρακολούθησης της 

θηρευτικής συμπεριφοράς των λύκων με τη χρήση δορυφορικής τηλεμετρίας σε 

ικανό αριθμό ατόμων λύκου και τροφικής ανάλυσης περιττωμάτων από το σύνολο 

του πληθυσμού ώστε να εκτιμηθεί η ενδεχόμενη επίδραση του λύκου στα ελάφια 

της ευρύτερης περιοχής του Ε.Δ, με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Δ 

Πάρνηθας και σε συνεργασία με την υπηρεσία σας.  

 

5. Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί συστηματική καταγραφή των απωλειών από 

ενδεχόμενες επιθέσεις λύκων στις εκτατικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 

κτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής του Ε.Δ Πάρνηθας και να διερευνηθεί η 

δυνατότητα χορήγησης ικανών ποιμενικών σκύλων φύλαξης στους παραγωγούς 

(στην περιφέρεια του Ε.Δ) ώστε να περιορίζονται κατά το δυνατόν οι απώλειες, τα 

φαινόμενα παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων καθώς και οι 

κοινωνικές εντάσεις. 
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Σε κάθε περίπτωση παραμένουμε στη διάθεσή σας για  επιπλέον πληροφορίες και 

σχετική τεχνική βοήθεια. 

 

 

Με εκτίμηση 

 

 

Γιώργος Ηλιόπουλος, Δρ. Βιολόγος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Ενημερωτικό υλικό στο πλαίσιο διεξαγωγής σεμιναρίων για το 

προσωπικό των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών  

 

Ενότητα: θηλαστικά 

ΛΥΚΟΣ- Canis lupus L. 

 

 

Νοέμβριος 2013 

Ηλιόπουλος Γιώργος 

Δρ. Βιολογίας  

«Καλλιστώ» Π.Ο 
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1. Παρουσίαση και αναγνώριση του είδους 

 

1.1 Μορφολογικά χαρακτηριστικά, διαγνωστικά στοιχεία. 

 

Ο λύκος ανήκει στην οικογένεια των κυνοειδών (Canidae) μαζί με τις 

αλεπούδες και τα τσακάλια και αποτελεί τον πρόγονο του σκύλου, γι’αυτό 

και εμφανίζει αρκετές ομοιότητες με τον τελευταίο.  

Το μέγεθος ενός ενήλικου λύκου αντιστοιχεί στο μέγεθος ενός μεγαλόσωμου 

σκύλου. Το μήκος του σώματος συνήθως δεν ξεπερνά τα 110 εκ. (εκτός της 

ουράς), ενώ το βάρος του Μεσογειακού λύκου ποικίλει ανάλογα με το φύλο 

και την διατροφική κατάσταση και για τα ενήλικα ζώα κυμαίνεται μεταξύ 25  

και 45 κιλών και σπάνια περισσότερο. 

 Έτσι ο λύκος είναι σημαντικά ελαφρύτερος σε σχέση με άτομα των 

μεγαλόσωμων φυλών σκύλου (π.χ ποιμενικά σκυλιά), αλλά συχνά λόγω του 

μεγάλου ύψους στο ακρώμιο (60-80 εκατοστά) δίνει την εντύπωση ενός 

βαρύτερου ζώου. Το μεγάλο ύψος ακροωμίου και το χαμηλό σε σχέση με το 

ύψος του, βάρος, προσδίδουν στον λύκο ιδιαίτερη αντοχή κατά τη διάνυση 

μεγάλων αποστάσεων και σχετική ευκολία βάδισης στο χιόνι. 

Χαρακτηριστικό επίσης των λύκων είναι οι μεγάλοι μασητικοί μύες του 

κρανίου γεγονός που προσδίδει στο λύκο μεγάλο και πλατύ κεφάλι, 

προσαρμογή για την συγκράτηση μεγάλων θηραμάτων. 
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Αρσενικός λύκος φωτογραφημένος με αυτόματη καταγραφική διάταξη 

υπερύθρου στη περιοχή του Δομοκού (ν. Φθιώτιδας) κατά τη διάρκεια 

μετακίνησης (φώτο: Γ. Ηλιόπουλος, Μ. Πετρίδου, «Καλλιστώ Π.Ο»).  

Χαρακτηριστικό των λύκων είναι το μεγάλο ύψος ακρωμίου αναλογικά με το 

μήκος του σώματος, το πολύ στενό στέρνο, η κοντή σχετικά ουρά (40-45 εκ.) 

η οποία δεν είναι ποτέ κουλουριασμένη, τα μικρού μεγέθους και πάντα όρθια 

αυτιά, το πεπλατυσμένο και μακρύ κρανίο, οι μεγάλοι μασητικοί μυς που 

προσδίδουν στο κρανίο (ιδιαίτερα των αρσενικών ατόμων κατά τη διάρκεια 

του χειμώνα) ρωμαλέα όψη, οι μεγάλες αναλογικά με το μέγεθος του ζώου 

πατούσες και η απουσία «παράνυχου» στα πίσω πόδια. Οι λύκοι όταν 

περπατούν διατηρούν το κεφάλι τους χαμηλότερα του ύψους του ακρωμίου. 

 

Συγκριτικά με το σκύλο, ο λύκος έχει περισσότερο πεπλατυσμένο και 

μακρύ κρανίο που μπορεί να αποτελέσει διαγνωστικό στοιχείο κατά την 

αναγνώριση κρανίων των 2 ειδών στο πεδίο. Το μέγεθος του κρανίου δεν 
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έχει διαγνωστικό χαρακτήρα καθώς οι φυλές των σκύλων εμφανίζουν 

μεγάλη ποικιλομορφία.  

Οι κυνόδοντες ενός ενήλικου λύκου έχουν μήκος από 1,7 έως και 2.6 

εκατοστά (ορατό μήκος εκτός πολφού) και συνήθως είναι μεγαλύτεροι 

συγκριτικά με εκείνων σκύλων με αντίστοιχο μέγεθος. 

 

Κρανίο σκύλου Κρανίο λύκου 

 
 

 

 

Το κρανίο του λύκου είναι περισσότερο πεπλατυσμένο (χαμηλότερο προφίλ) 

και η γνάθος εμφανίζεται να έχει μεγαλύτερο μήκος αναλογικά με το 

συνολικό μήκος του κρανίου. 
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Εκτίμηση ηλικίας από τη φθορά των κοπτήρων σε αναισθητοποιημένο λύκο 

κατά τη διαδικασία παγίδευσης και τοποθέτησης κολάρου παρακολούθησης 

(φώτο: Ηλιόπουλος Γ.). 

 

Άλλο διαγνωστικό στοιχείο το οποίο είναι πολύ χρήσιμο για την αναγνώριση 

πτωμάτων κυνοειδών, τα οποία βρίσκονται σε αποσύνθεση ή έχουν 

παραμορφωθεί (σύγκρουση με όχημα) είναι η παρουσία «παράνυχων» 

(πέμπτο υπολειμματικό «δάχτυλο»). Οι λύκοι εμφανίζουν παράνυχο μόνον 

στα μπροστινά πόδια και ποτέ στα πίσω πόδια. Αντίθετα, οι σκύλοι μπορεί 

να εμφανίζουν παράνυχο, μονό ή και διπλό στα μπροστινά αλλά και στα 

πίσω πόδια ή και καθόλου όπως κάποιες φυλές (π.χ κόλευ, χάσκι). 

Σε περίπτωση δηλαδή που στο υπό εξέταση πτώμα υπάρχει «παράνυχος» 

στα πίσω πόδια το ζώο σίγουρα δεν είναι λύκος. 
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Οι λύκοι εμφανίζουν «παράνυχο» στα 

μπροστινά πόδια  

(φώτο: Γ. Ηλιόπουλος) 

 

Οι λύκοι δεν εμφανίζουν ποτέ 

«παράνυχο» στα πίσω τους πόδια. 

(φώτο: Γ. Ηλιόπουλος) 

 

 

Διπλός «παράνυχος» στο πίσω πόδι 

ποιμενικού σκύλου 
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1.2 Βιοδηλωτικές ενδείξεις παρουσίας. 

 

Οι λύκοι είναι κυρίως νυκτόβια ζώα (Iliopoulos et al., 2012) και είναι πολύ 

δύσκολο να τους δει κάποιος στο φυσικό τους περιβάλλον. Η ταυτοποίηση 

της παρουσίας τους στο πεδίο γίνεται κυρίως με την παρατήρηση των 

βιοδηλωτικών ενδείξεων που αφήνουν τα ζώα κατά τις μετακινήσεις τους 

δηλαδή ίχνη, περιττώματα και μαρκαρίσματα.  

Παρόλα αυτά, σε περιοχές όπου η παρουσία του λύκου συμπίπτει χρονικά 

και χωρικά με την παρουσία σκύλων (κυρίως ποιμενικών) απαιτείται 

ιδιαίτερη προσοχή καθώς οι βιοδηλωτικές αυτές ενδείξεις παρουσίας εύκολα 

μπορεί να παρερμηνευθούν με τις αντίστοιχες των σκύλων και να εξαχθούν 

λανθασμένα συμπεράσματα κατά τη φάση παρακολούθησης σε μια περιοχή. 

Ακόμα και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ποιμενικοί σκύλοι μπορούν να 

μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις από τις στάνες μπερδεύοντας του 

ερευνητές. 

Οι λύκοι αφήνουν χαρακτηριστικά ίχνη τα οποία μπορούν να διακριθούν από 

τα αντίστοιχα των ποιμενικών σκύλων ή άλλων φυλών εφόσον το έδαφος 

στην περιοχή της αποτύπωσης είναι επίπεδο και το υπόστρωμα όχι πολύ 

μαλακό, οπότε η παραμόρφωση τους από ολίσθηση είναι μικρή. 

Ταυτόχρονα, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα παρατήρησης όχι μόνο ενός 

ίχνους αλλά σειράς από αυτά (τορός του ζώου) ο οποίος εμφανίζει επίσης 

χαρακτηριστικά που μπορούν να διακριθούν από εκείνα των σκύλων. 

Τα ίχνη των ενήλικων λύκων έχουν μήκος από 8-12 εκατοστά αναλόγως του 

φύλου  της ηλικίας και του μεγέθους του ζώου. Το ίχνος των μπροστινών 

ποδιών είναι ελαφρώς μεγαλύτερο των πίσω ποδιών και εντυπώνεται 

περισσότερο συγκριτικά με το πίσω ίχνος  καθώς τα μπροστινά πόδια 

δέχονται μεγαλύτερο βάρος. 

Το κύριο χαρακτηριστικό των ιχνών είναι ότι τα «μπροστινά» δάχτυλα 

διαχωρίζονται πολύ καλά σε σχέση με τα πίσω, σε διαφορετικό δηλαδή 

επίπεδο, κυρίως στα ίχνη των πίσω ποδιών, χαρακτηριστικό που δεν 

συναντάται συνήθως στα ποιμενικά σκυλιά, παρά μόνο σε άλλες φυλές 
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(χάσκι, κόλευ, γερμανικός ποιμενικός) που πολύ σπάνια απαντώνται στην 

ελληνική ύπαιθρο. 

Κατά τη παρατήρηση διαδοχικών ομάδων ιχνών (τορός), παρατηρούμε ότι αν 

ενώσουμε με μια νοητή γραμμή τα ίχνη των λύκων φαίνεται να  κινούνται 

σχεδόν πάντα σε ευθεία γραμμή η οποία είναι παράλληλη με τη φορά 

κίνησης του σώματος. Αντίθετα, οι περισσότεροι σκύλοι κινούνται με την 

λεκάνη τους σε ελαφρά γωνία σε σχέση με τον άξονα μετακίνησης του 

σώματος, αφήνοντας ομάδες ιχνών διαγώνια με τον άξονα μετακίνησης του 

ζώου. 

Επιπλέον, οι λύκοι δεν αλλάζουν εύκολα κατεύθυνση κατά τις μετακινήσεις 

τους, εκτός όταν θέλουν να μαρκάρουν ή να αφοδεύσουν σε διασταυρώσεις, 

ενώ τα σκυλιά πολύ συχνά μετακινούνται από τη μία άκρη του δρόμου στην 

άλλη κάνοντας κινήσεις «ζιγκ-ζάγκ». 

Κατά τη διάρκεια μετακίνησης στο χιόνι οι λύκοι κινούνται ο ένας πίσω από 

τον άλλο (single file) , δημιουργώντας ένα διακριτό μονοπάτι. 

 

  

Πατούσα πίσω ποδιού λύκου. Είναι εμφανής ο 

διαχωρισμός σε δυο επίπεδα των μπροστινών 

από τα πίσω «δάχτυλα».  

Φώτο: Γ. Ηλιόπουλος 

Ίχνη λύκου στο χιόνι. Διακρίνεται ίχνος του 

μπροστινού ποδιού (αριστερά) και ίχνος του πίσω 

ποδιού (δεξιά). Φώτο: Κ. Σεληνίδης 
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Ίχνη λύκου σε λάσπη στο Ε.Π Καλαμά-

Αχέροντα. Διακρίνεται ίχνος του μπροστινού 

ποδιού (πλησίον GPS) και ίχνος του πίσω 

ποδιού. Φώτο: Μ. Πετρίδου 

Ίχνη 4 λύκων  στο χιόνι κινούμενων ταυτόχρονα 

στο ίδιο μονοπάτι (single file). 

Φώτο: Γ. Ηλιόπουλος 
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Ίχνη λύκου σε χιόνι (τορός). Διακρίνεται ο 

χαρακτηριστικός τορός του ζώου το οποίο κινείται 

σε ευθεία παράλληλη με τη φορά κίνησης του 

σώματος. 

Φώτο: Γ. Ηλιόπουλος 

 

Χαρακτηριστική ένδειξη παρουσίας  λύκων (μεμονωμένων ατόμων, ζευγών ή 

αγελών που διατηρούν επικράτειες, (territorial wolves, βλ. επόμενες 

παραγράφους), αποτελεί το «μαρκάρισμα» σε διασταυρώσεις κυρίως 

δασικών δρόμων ή/και μονοπατιών.  

Το μαρκάρισμα αποτελεί τρόπο οπτικής και οσφρητικής-χημικής 

επικοινωνίας και περιλαμβάνει α) την απόθεση περιττωμάτων, β) το ξύσιμο 

(νυχιές) στην επιφάνεια του εδάφους και γ) την ούρηση σε υπερυψωμένα 

αντικείμενα (πέτρες, μικρούς θάμνους, κορμούς δέντρων κ.α).  

Οι τρείς αυτοί τρόποι δήλωσης της παρουσίας μπορεί να συνδυάζονται. Σε 

μη χιονισμένες επιφάνειες ορατά στους ερευνητές είναι μόνο οι δυο πρώτοι 

τρόποι μαρκαρίσματος. Εκτός από την καταγραφή της παρουσίας ατόμων 

του είδους το «μαρκάρισμα» δίνει την σημαντική πληροφορία για την 

ύπαρξη επικράτειας (βλ. επόμενες παραγράφους), καθώς μεμονωμένα 

άτομα λύκου σε διασπορά που δεν ανήκουν σε αγέλες δεν μαρκάρουν για να 

μην δηλώσουν την παρουσία τους σε άλλους λύκους.  
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Στην περίπτωση επίσης της απόθεσης περιττωμάτων υπάρχει και η 

δυνατότητα λήψης γενετικού υλικού από την επιφάνεια τους (με τη μορφή 

επιθηλιακών κυττάρων του εντέρου που  προσκολλώνται στην εξωτερική 

επιφάνεια των περιττωμάτων) όπου μπορεί να γίνει αναγνώριση ατόμου και 

κατά συνέπεια πολλές άλλες αναλύσεις (συγγένεια ατόμων, εκτίμηση 

πληθυσμού με τη μέθοδο capture-recapture, φυλογενετικές αναλύσεις κ.α). 

Προσοχή πρέπει να δίνεται και στη περίπτωση αυτή, ώστε να αποφεύγεται η  

λανθασμένη καταχώρηση δεδομένων καθώς και οι ποιμενικοί σκύλοι έχουν 

παρόμοια συμπεριφορά και αφήνουν παρόμοιες βιοδηλωτικές ενδείξεις. Για 

το λόγο αυτό προτείνεται η περίοδος καταγραφής να γίνεται σε περιόδους 

και περιοχές με ελάχιστη παρουσία ποιμενικών σκύλων στο πεδίο. 

 

 

 
Μαρκάρισμα επικράτειας σε διασταύρωση δασικών δρόμων από αναπαραγωγικό ζευγάρι 

λύκων με νυχιές. Φωτό: Γ. Ηλιόπουλος, Μ. Πετρίδου 
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Μαρκάρισμα επικράτειας σε διασταύρωση 

δασικών δρόμων με περιττώματα πάνω σε 

πέτρες. Φωτό: Γ. Ηλιόπουλος 

Μαρκάρισμα επικράτειας πλησίον 

σιδηροδρομικής γραμμής  με ουρία πάνω 

σε χιόνι Φωτό: Γ. Ηλιόπουλος 

  

1.3 Κοινωνική οργάνωση 

 

Οι λύκοι είναι κοινωνικά ζώα οργανωμένα σε ομάδες τις επονομαζόμενες 

αγέλες. Η αγέλη των λύκων είναι κυρίως, μια οικογενειακή ομάδα. Το 

αναπαραγωγικό ζευγάρι των λύκων με τα μικρά της χρονιάς, αποτελούν τον 

πυρήνα της αγέλης. Τη βασική οικογένεια, συμπληρώνουν συνήθως και 

απόγονοι από 1-2 προηγούμενες γενιές. Στην αγέλη συμμετέχουν μερικές 

φορές και άλλα άτομα λύκου μη συγγενικά με το αναπαραγωγικό ζευγάρι 

και τα μικρά τους. Οι νεαροί λύκοι παραμένουν με τους γονείς τους για 

χρονικά διαστήματα από 10 μήνες ως και 5 χρόνια μετά τη γέννησή τους.  

Σε περιοχές με μεγάλα θηράματα (π.χ ελάφι, άλκη), το μέσο μέγεθος των 

αγελών λύκου είναι μεγαλύτερο σε σχέση με περιοχές όπου οι λύκοι 

κυνηγούν μικρότερα οπληφόρα θηλαστικά, κτηνοτροφικά ζώα ή τρέφονται  

με σκουπίδια ή πτώματα, όπως στις Μεσογειακές χώρες.  

Παρόλα αυτά , όσο  περισσότερα είναι τα μέλη μιας αγέλης, τόσο λιγότερη 

τροφή αναλογεί σε κάθε ένα από αυτά μετά από ένα επιτυχημένο κυνήγι 

(Thurber and Peterson, 1993) ώστε το μέγεθος  μιας αγέλης να ρυθμίζεται 
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επίσης από τη ποσότητα της πλεονάζουσας τροφής. Όταν τα θηράματα 

είναι μικρότερα, όπως στις Μεσογειακές χώρες, ή όταν η συνολική 

διαθεσιμότητα της τροφής σε μια περιοχή είναι χαμηλή, τότε δεν υπάρχει 

σημαντικό πλεόνασμα τροφής  για τους νεαρούς λύκους.  

Στην Ελλάδα, έχουν παρατηρηθεί αγέλες λύκων με μέγεθος μέχρι και 12 

άτομα, το μέσο όμως μέγεθος τους  (πριν την περίοδο αναπαραγωγής) είναι 

περίπου 4 άτομα  (Ηλιόπουλος 1999, 1999(1), 2000). Στην Ελλάδα στο 

μεγαλύτερο μέρος της κατανομή του είδους, απουσιάζουν τα μεγάλα 

θηράματα όπως το ελάφι (Cervus elaphus), γεγονός  που δικαιολογεί εν 

μέρει το μικρό μέγεθος των αγελών. Οι λύκοι τρέφονται κυρίως με 

κτηνοτροφικά ζώα, μικρότερα θηλαστικά, πτώματα, και σπανιότερα με 

άτομα αγριόχοιρου και ζαρκαδιού (Migli et al 2005), όταν τα είδη αυτά είναι 

διαθέσιμα και αναλόγως της περιοχής.  

Βέβαια, εκτός από τη συνολική διαθεσιμότητα τροφής και το μέγεθος των 

θηραμάτων, σημαντικό ρόλο παίζει και η ανθρωπογενής θνησιμότητα, που 

επιδρά σημαντικά και αρνητικά στον αριθμό των ατόμων λύκου σε μια 

αγέλη. 

 

 

 1.4 Αναπαραγωγή και  ετήσιος βιολογικός κύκλος της αγέλης. 

 

Η σεξουαλική ωρίμανση του λύκου επέρχεται σε ηλικία 22 μηνών, 

σπανιότερα δε και νωρίτερα και μόνο σε περιόδους μεγάλης αφθονίας 

τροφής. Ο λύκος αναπαράγεται μόνο μία φορά κάθε χρόνο. Η περίοδος 

οίστρου στους λύκους διαρκεί περίπου ένα μήνα. Το ζευγάρωμα γίνεται, 

συνήθως, από τον Ιανουάριο έως και το Μάρτιο και επηρεάζεται  από το 

γεωγραφικό πλάτος της εκάστοτε περιοχής. Η έναρξη του οίστρου στους 

λύκους πυροδοτείται αποκλειστικά από τη φωτοπερίοδο, τη διάρκεια 

δηλαδή, της ημέρας σε σχέση με τη διάρκεια της νύκτας. Σε αντίθεση με 

τους σκύλους, που εν δυνάμει μπορούν να ζευγαρώσουν  δύο φορές το 

χρόνο και οποιαδήποτε εποχή, οι λύκοι καθίσταται ικανοί για γονιμοποίηση 

μόνο την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου.  
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Στην περίπτωση που στην αγέλη υπάρχουν παραπάνω από δυο ενήλικα και 

ικανά για αναπαραγωγή θηλυκά, μόνο το ένα από αυτά ζευγαρώνει, αν και 

σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί ζευγαρώσουν και τα δυο μέσα στην ίδια 

αγέλη, όταν η επάρκεια τροφής είναι μεγάλη.  

Η περίοδος εγκυμοσύνης διαρκεί 63 ημέρες. Δυο εβδομάδες ή και πολύ 

νωρίτερα πριν τη γέννα (Thiel at al, 1997),  η λύκαινα προετοιμάζει τη 

φωλιά, συνηθέστερα σε περιοχές με τη μέγιστη δυνατή δασοκάλυψη και τη 

χαμηλότερη όχληση από ανθρώπινες δραστηριότητες και πάντα σε κοντινή 

απόσταση από μόνιμη παροχή νερού (Iliopoulos et al, 2013).  

Ως φωλιές οι λύκοι χρησιμοποιούν είτε φυσικές κοιλότητες ή η λύκαινες 

σκάβουν ειδικά διαμορφωμένες στοές σε μαλακό υπόστρωμα κάτω από ρίζες 

δέντρων.  

Τα λυκάκια γεννιόνται τυφλά και κουφά. Ανοίγουν τα μάτια τους στις δυο 

περίπου εβδομάδες.  Θηλάζουν για 2 μήνες ή και περισσότερο. Τις πρώτες 

εβδομάδες της ζωής τους παραμένουν πάντα κοντά στη φωλιά και στη 

συνέχεια αρχίζουν και απομακρύνονται σε αποστάσεις μόλις λίγων 

εκατοντάδων μέτρων από αυτή. Αν υπάρξει σοβαρή όχληση κοντά στη 

φωλιά από ανθρώπινες δραστηριότητες ή από άλλα ζώα, η λύκαινα 

μεταφέρει τα λυκάκια σε εφεδρική φωλιά που είναι πάντα διαθέσιμη.  

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τα λυκάκια ακολουθούν τα υπόλοιπα 

μέλη της αγέλης σε συγκεκριμένες θέσεις, συνήθως σε μικρά ξέφωτα,  με 

παροχή νερού και  πυκνή βλάστηση, ώστε να κρύβονται αποτελεσματικά, 

όταν τα ενήλικα άτομα λείπουν προς εξεύρεση τροφής. Οι θέσεις αυτές 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως rendezvous sites, αφού εκεί συναντιέται 

όλη η αγέλη και αποτελούν το κέντρο της δραστηριότητάς της την εποχή 

αυτή. Συνηθέστερα, μαζί με τα λυκάκια παραμένει και ένα μεγαλύτερο σε 

ηλικία ζώο προς επιτήρησή τους, συνηθέστερα ένας νεαρός λύκος από την 

προηγούμενη γέννα.  

Μετά τον απογαλακτισμό τους και μέχρι την ηλικία των 6-7 μηνών τα 

λυκάκια τρέφονται κυρίως με μισοχωνεμένη τροφή που εξεμούν τα ενήλικα 

άτομα επιστρέφοντας στις θέσεις συνάντησης.  
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Μόλις αποκτήσουν μόνιμη οδοντοφυΐα σε ηλικία περίπου 6-7 μηνών, 

αρχίζουν να ακολουθούν την υπόλοιπη αγέλη στις περιπλανήσεις της.   

Η θνησιμότητα των νεαρών λύκων είναι πολύ υψηλή και ξεπερνά ακόμα και  

το 50%. Έτσι, αν και ο  αριθμός απογόνων ανά γέννα μπορεί να είναι κατά 

μέσο όρο μέχρι και 6 λυκάκια, πολύ λιγότερα από αυτά επιβιώνουν μετά το 

πέρας του πρώτου χειμώνα της ζωής τους.  

Η επιβίωση των νεαρών λύκων εξαρτάται σημαντικά από τη διαθέσιμη και 

παρεχόμενη τροφή. Σε δύσκολες περιόδους, λίγα λυκάκια επιβιώνουν, ενώ 

η αναπαραγωγή της αγέλης μπορεί να ανασταλεί ακόμα και πλήρως. 

Με την είσοδο του χειμώνα η αγέλη εισέρχεται στη λεγόμενη «νομαδική 

φάση»  μετακινούμενη διαρκώς μέσα στα όρια της επικράτειάς της. 

 

 

1.5 Χωροκρατικότητα- Επικράτειες 

 

Κάθε αγέλη λύκων κινείται σε μια σαφώς καθορισμένη περιοχή με τα δικά 

της σύνορα (Mech, 1970). Η αποκλειστική αυτή, για κάθε αγέλη περιοχή, 

ονομάζεται επικράτεια της αγέλης. Γειτονικές επικράτειες  επικαλύπτονται 

συνήθως σε μικρή έκταση και συνήθως κοντά στα όρια τους. 

Το μέγεθος (έκταση) της επικράτειας μιας αγέλης ποικίλει σημαντικά και 

εξαρτάται, από τη διαθεσιμότητα τροφής, την κατανομή αυτής στο χώρο και 

το χρόνο, όπως και από την πυκνότητα του πληθυσμού του λύκου στην 

ευρύτερη περιοχή. Εξαρτάται επίσης, αλλά σε μικρότερο βαθμό, από το 

μέγεθος της εκάστοτε αγέλης. Γενικά, όσο αυξάνεται η διαθέσιμη τροφή ή 

ο συνολικός αριθμός των λύκων σε μια περιοχή, οι επικράτειες τείνουν 

να μειώνονται σε έκταση.  

Η μικρότερη επικράτεια αγέλης λύκων που αναφέρεται στη βιβλιογραφία 

είναι 33 τετ. χιλ. στην Μινεσότα των Η.Π.Α, ενώ η μεγαλύτερη στην Αλάσκα 

με έκταση 6300 τετ. χιλ.  

Στην Ελλάδα, με τα δεδομένα που έχουν μέχρι στιγμής συγκεντρωθεί από 

την εφαρμογή της μεθόδου της τηλεμετρίας , το μέγεθος των επικρατειών 

κυμαίνεται από 100 έως 600 τετ.χιλ (Ηλιόπουλος 1999(2), 2005, 2008, 2010(2) 
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). Το μέγεθος τους είναι πάντως, της τάξης των εκατοντάδων τετραγωνικών 

χιλιομέτρων γεγονός που συνιστά ως αναγκαιότητα τον καθορισμό μεγάλων 

σε έκταση περιοχών μελέτης για την παρακολούθηση της πληθυσμιακής 

κατάστασης του είδους. Η καταγραφή του είδους στερείται νοήματος αν και 

μόνον αυτή πραγματοποιείται σε μικρές περιοχές και δεν περιλαμβάνει 

ενιαίες περιοχές επαρκούς έκτασης.  

Οι περιοχές Natura 2000 έχουν πολύ μικρή έκταση, σε σχέση με τις χωρικές 

απαιτήσεις των αγελών λύκων. Ως εκ τούτου επιβάλλεται η οριοθέτηση – 

επέκταση των περιοχών μελέτης και περιμετρικά των NATURA 2000 sites 

ώστε να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός των πλησιέστερων πυρήνων των 

επικρατειών αγελών λύκου (core areas) και να αξιολογηθεί εν τέλει αν η 

ενδεχόμενη απουσία του είδους εντός τμημάτων ή από το σύνολο της 

έκτασής τους, οφείλεται σε πραγματική απουσία του είδους από την 

ευρύτερη περιοχή ή σε ακαταλληλότητα του βιοτόπου (ή άλλη αιτία) εντός 

των sites. Οι περιοχές αυτές θα έχουν έκταση κατ’ελάχιστο 300 τετ.χιλ. 

Επειδή η διατήρηση της επικράτειας είναι ζωτική για την επιβίωση της κάθε 

αγέλης, «περιπολείται» συστηματικά από το αναπαραγωγικό ζευγάρι. Την 

υπερασπίζουν σθεναρά από εισβολείς, ενώ  υπάρχει ισχυρή τάση για τη 

διατήρησή της, ακόμα κι αν μόνο ένα  ενήλικο μέλος από την αγέλη 

παραμείνει  σ’ αυτήν.   

Αν και ξένοι λύκοι που τολμούν να εισέλθουν  στην επικράτεια συνήθως 

διώκονται – ακόμα και θανατώνονται,  υπάρχουν  αρκετές περιπτώσεις όπου 

ξένα προς την αγέλη άτομα υιοθετούνται χωρίς να αποκλείεται επίσης, ότι  

θα γίνουν τα ίδια, τα αναπαραγωγικά άτομα της αγέλης, όταν οι συνθήκες 

το απαιτούν.  

Τα όρια μιας επικράτειας ορίζονται και σηματοδοτούνται τακτικά από το 

αναπαραγωγικό ζευγάρι της αγέλης με οσφρητικά κυρίως αλλά και 

ακουστικά σημάδια. Τα ζώα ουρούν ή αφήνουν περιττώματα σε 

χαρακτηριστικά σημεία της επικράτειάς τους (διασταυρώσεις, ράχες, 

διάσελα) και κυρίως στην περιφέρειά της. Με το ουρλιαχτό προειδοποιούν 

σε πραγματικό χρόνο για την παρουσία τους άλλα άτομα λύκου ξένα προς 

την αγέλη, σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 10 χιλιομέτρων.  
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Το σημάδεμα της επικράτειας με ούρηση ή περιττώματα, δίνει πληροφορίες 

στους διερχόμενους λύκους για το φύλο, τη φυσική κατάσταση και την 

αναπαραγωγική κατάσταση του κάθε ζώου στο οποίο αυτά ανήκουν. 

Αποτελεί ένα  μοναδικό οσφρητικό «αποτύπωμα» για κάθε ζώο. 

Γδαρσίματα, επίσης, στο έδαφος αφήνουν οσμές προερχόμενες από αδένες 

ανάμεσα στα δάκτυλα των ποδιών. 

 

1.6 Διασπορά  

 

Οι περισσότεροι λύκοι που ζουν μέσα σε κάθε αγέλη, αργά η γρήγορα θα 

την εγκαταλείψουν, με έναυσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων για την 

αγέλη ή σε περιόδους με έντονη ένταση μεταξύ των μελών (περίοδος 

ζευγαρώματος). Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή και ως διασπορά. 

Τα άτομα αυτά μπορεί κατά καιρούς να επιστρέφουν στην αγέλη, αλλά 

τελικά θα απομακρυνθούν σε αποστάσεις που μπορούν να φτάσουν από λίγα  

ως  και 900  χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή. Μερικοί λύκοι έχουν  ταξιδέψει σε 

αποστάσεις μεγαλύτερες από 4000 χιλιόμετρα (πραγματικά διανυθείσα 

απόσταση) για να φτάσουν στις περιοχές της νέας εγκατάστασής τους (Linell 

et all, 2005). Τα ζώα αυτά θα αναζητήσουν ένα σύντροφο μη συγγενικό με 

αυτούς και μια κενή κατάλληλη περιοχή για να ζευγαρώσουν και να 

εγκαθιδρύσουν μια νέα αγέλη.  

Μερικοί από τους λύκους που έφυγαν μπορεί να δημιουργήσουν προσωρινές 

ομάδες από άτομα του ίδιου φύλου και να περιπλανώνται για ένα διάστημα 

μαζί. Κάποιοι από τους μοναχικούς λύκους μπορεί πάλι να υιοθετηθούν από 

άλλη αγέλη. Υιοθετούνται συνήθως, νεαρά αρσενικά άτομα  σε 

αντικατάσταση του α- αρσενικού, του αναπαραγωγικού λύκου της αγέλης, 

όταν αυτός πεθάνει (Mech and Hertel, 1983).  

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου και ιδιαίτερα σε χρονιές με 

λίγη τροφή,  μεγαλύτερου μεγέθους αγέλες  μπορεί να διασπασθούν σε δυο 

ομάδες και να μοιράσουν την επικράτεια σε δυο τμήματα, με αποτέλεσμα 

καλύτερη κατανομή των τροφικών διαθεσίμων και μείωση της 

επιθετικότητας μεταξύ των ατόμων της αγέλης. 



 

Μητροπόλεως 123,  

54621 Θεσσαλονίκη   

Τηλ: 2310 252530 

Fax:  2310 272190 

Email: info@callisto.gr 

                   Web site: www.callisto.gr 

 

                                                                                                 
 

 
Γ. Ηλιόπουλος, 2013: Ενημερωτικό υλικό στο πλαίσιο διεξαγωγής σεμιναρίων για το προσωπικό των 
φορέων διαχείρισης, Ομάδα θηλαστικών, είδος: Canis lupus- Λύκος. Ε.Π Κερκίνης 4-5 Δεκεμβρίου 
2013. 

 
 

26 

 

Μερικά μοναχικά άτομα λύκου εφαρμόζουν διαφορετική τακτική. Κινούνται 

πολύ διακριτικά μεταξύ των ορίων πολλών διαφορετικών επικρατειών. Οι 

λύκοι αυτοί ονομάζονται χαρακτηριστικά «επιπλεόντες» λύκοι, (floaters), 

επειδή περιπλανώνται σε τεράστιες περιοχές, χωρίς όμως να έχουν 

ταυτόχρονα, δική τους επικράτεια. Αυτοί οι «επιπλέοντες» λύκοι μπορεί να 

κινηθούν σε εκτάσεις μέχρι και 10.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα (Wabakken, 

2001, Blanco and Cortes, 2007),μέχρις ότου βρουν την κατάλληλη ευκαιρία 

για να εγκατασταθούν κάπου πιο μόνιμα. 

Με όλες αυτές τις ποικίλες στρατηγικές ο πληθυσμός του λύκου σε μια 

περιοχή αποτελεί ένα εξαιρετικά δυναμικό «σύστημα». Η ευελιξία στην 

κοινωνική οργάνωση των λύκων, η δυνατότητα να αυξομειώνουν το μέγεθος 

των επικρατειών, αλλά και τον αριθμό των λύκων σε μια αγέλη, ο υψηλός 

ρυθμός εναλλαγής των ατόμων και η εντυπωσιακή ικανότητα στη μετακίνηση 

και διασπορά σε μεγάλες αποστάσεις, έχει ως αποτέλεσμα οι λύκοι σε κάθε 

τοπικό πληθυσμό να αντιμετωπίζουν και να αντεπεξέρχονται αποτελεσματικά 

στις αλλαγές του περιβάλλοντός τους. 

 

1.7 Τροφικές συνήθειες 

 

Η επιλογή βιοτόπου από τους λύκους εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τη 

διαθεσιμότητα της τροφής και την κατανομή της στο χώρο. Βιότοπο για το 

είδος αποτελούν οι περιοχές όπου το ζώο μπορεί να βρει κάτι να φάει σε 

συνδυασμό με κάποιες ασφαλείς τοποθεσίες για να αναπαραχθεί. Ο λύκος 

είναι είδος οπορτουνιστικό με μεγάλο εύρος περιοχών ενδιαίτησης και με 

χαμηλή οικολογική εξειδίκευση όσο αφορά τα χαρακτηριστικά του 

βιοτόπου του που σχετίζονται με τις περιοχές αναζήτησης τροφής, ενώ η 

πυκνότητά του καθορίζεται κυρίως από την επάρκεια τροφής και την 

ανθρωπογενή θνησιμότητα. 

Στην κεντρική και βορειοανατολική Ευρώπη όπως και στη βόρεια Αμερική οι 

λύκοι κυνηγούν και τρέφονται κυρίως από άγρια οπληφόρα ζώα, , όπως 

διάφορα είδη ελαφιού, αγριόχοιρους και ζαρκάδια, (Fritts and Mech, 1981; 
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Fuller, 1989; Okarma, 1993; Jedrzejewski et al, 2000; Capitani et al, 2004, 

Mattioli et al, 2004; Gazzola et al, 2005).  

Ο λύκος εμφανίζει μεγάλη τροφική ευελιξία και μπορεί να επιβιώσει 

κυνηγώντας πολύ μεγάλα σε μέγεθος ζώα αλλά σε περιοχές ή περιόδους 

όπου τα μεγάλα οπληφόρα απουσιάζουν, στρέφεται και σε μικρότερα 

θηλαστικά, κτηνοτροφικά ζώα, σκουπίδια και ζωικά υπολείμματα ή άλλες 

ανθρωπογενούς προέλευσης πηγές τροφής.  

Στη νότια Ευρώπη και σε περιοχές με σημαντική κτηνοτροφική παραγωγή οι 

λύκοι  εξαρτώνται σημαντικά από τα κτηνοτροφικά ζώα για την επιβίωσή 

τους (Ragni et al., 1985; Meriggi et al., 1991; Meriggi et al., 1996; Vos, 

2000; Pezzo et al., 2003; Migli et al., 2005; Blanco & Cortes, 2007).  

Το ζαρκάδι, ο αγριόχοιρος, το πλατώνι (Dama dama) το κόκκινο ελάφι 

(Cervus elaphus), το αγριοπρόβατο ή μουφλόν (Ovis orientalis) αποτελούν 

συνήθη θηράματα των λύκων σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Κροατία, 

η Β. Ισπανία, η Πολωνία και η Ρουμανία και σπανιότερα το αγριόγιδο 

(Rupicapra rupicapra) στην περιοχή των Άλπεων.  

Στην Ελλάδα οι πληθυσμοί των άγριων οπληφόρων, όπως το ζαρκάδι 

(Capreolus capreolus) και ο αγριόχοιρος (Sus scrofa), στις περισσότερες 

περιοχές της κατανομής τους, βρίσκονται σε χαμηλές πυκνότητες σε σχέση 

με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες (Σφουγγάρης και Γιαννακόπουλος, 

1999). Το ελάφι έχει ουσιαστικά εξαφανισθεί από την Ελλάδα (εκτός του Ε.Δ 

Πάρνηθας και την περιοχή της Β. Ροδόπης) και το αγριόγιδο (Rupicapra 

rupicapra balcanica) βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλούς αριθμούς 

(Papageorgiou & Kati, 2007), σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.  

Οι λύκοι μέχρι στιγμής στην Ελλάδα, βασίζονται τροφικά στα  κτηνοτροφικά 

ζώα, στους σκουπιδότοπους, τρέφονται από πτώματα ζώων που 

προέρχονται από σφαγεία, εγκαταστάσεις με σταβλισμένα βοοειδή ή χοίρους 

και όχι σπάνια, επιτίθενται σε κυνηγετικούς ή αδέσποτους σκύλους 

(Papageorgiou et al 1994, Migli et al 2005, Ηλιόπουλος 2005, 2006, 2008, 

2010, 2010 (2) ).   

Πρόσφατες παρατηρήσεις στο πεδίο (Ηλιόπουλος, αδημοσίευτες 

παρατηρήσεις πεδίου) έδειξαν ότι σε περιοχές σημαντικής ανάκαμψης του 
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ζαρκαδιού και του αγριόχοιρου υπάρχει και αντίστοιχη μεταστροφή της 

δίαιτας των λύκων στα είδη αυτά.  

Η επιλογή του προτιμώμενου/ων από τους λύκους θηράματος/ων  εξαρτάται 

από πολλές παραμέτρους. Η διαθεσιμότητά ενός είδους θηράματος, δηλαδή 

ο συνολικός αριθμός των ατόμων του σε μια περιοχή, δεν είναι ο 

καθοριστικός παράγοντας, ιδιαίτερα αν οι διαθεσιμότητες των διαφόρων 

ειδών δεν διαφέρουν σημαντικά. Σε πολλές μελέτες διαπιστώθηκε ότι οι 

λύκοι τρέφονται με είδη που δεν αποτελούν απλά και μόνο, την πλειοψηφία  

σε μια περιοχή.  

Αυτό που παίζει ίσως το σημαντικότερο ρόλο είναι ο βαθμός τρωτότητας 

ενός  είδους (vulnerability). Ένα θήραμα μπορεί να είναι άφθονο σε μια 

περιοχή αλλά να είναι για τους λύκους πολύ δύσκολο να το σκοτώσουν σε 

σχέση με άλλα, είτε επειδή εμφανίζει πολύ ανεπτυγμένους μηχανισμούς 

αποφυγής της θήρευσής του, όπως μεγάλο μέγεθος και σωματική ρώμη, είτε 

διαθέτει αποτελεσματικά αμυντικά «όπλα» όπως κέρατα και ισχυρές οπλές, 

είτε είναι ταχύτερο, ή κρύβεται καλύτερα, ή είναι πιο επιθετικό από άλλα 

παρόντα είδη.  Στην βασική αυτή αρχή βασίζονται και οι μέθοδοι 

πρόληψης των επιθέσεων από λύκους στα κτηνοτροφικά ζώα 

Μια άλλη παράμετρος που επίσης καθορίζει τις επιλογές των λύκων είναι η 

ευκολία εντοπισμού. Εάν τα άτομα ενός είδους ζουν διασκορπισμένα σε μια 

ευρύτερη περιοχή είναι δυσκολότερο οι λύκοι να τα εντοπίσουν ακόμα και 

αν είναι σε μεγαλύτερους αριθμούς. Έτσι μπορεί να προτιμήσουν κάποια 

είδη θηραμάτων που ζουν σε κοπάδια, οπότε είναι πιο εύκολα να 

εντοπισθούν ή η κατανομή τους στο χώρο είναι πιο προβλέψιμη.  

Επίσης η προτίμηση των λύκων για κάποιο είδος μπορεί να αφορά μόνο 

συγκεκριμένες ηλικιακές κλάσεις. Μπορεί δηλαδή οι λύκοι να προτιμούν τα 

ενήλικα ζώα από κάποιο είδος θηράματος και τα νεογνά ή νεαρά άτομα από 

ένα άλλο. 

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των παραμέτρων, οι τροφικές επιλογές των 

λύκων διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή και από εποχή σε 

εποχή, όσο αφορά τα είδη που επιλέγουν, την ηλικία τους και το φύλο.  
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1.8 Επιλογή βιοτόπου  

 

Στην Ελλάδα ο λύκος ζει και κινείται σε μια τεράστια ποικιλία βιοτόπων, από 

τα μεικτά ορεινά δάση της Β. Πίνδου, την αλπική ζώνη πάνω από το 

δασοόριο σε υψόμετρα άνω των 2000 μ., μέχρι και τις παρυφές των 

πεδιάδων. Οι αγέλες που ζουν σε ορεινές περιοχές, κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα παραμένουν στις επικράτειες τους, πραγματοποιώντας μικρές 

εποχιακές μετακινήσεις σε μικρότερα υψόμετρα, αναζητώντας τροφή κοντά 

σε χωριά ή κυνηγώντας μικρότερα ή μεγαλύτερα θηλαστικά  (λαγό, 

αλεπούδες, σπανιότερα ζαρκάδι και νεαρούς αγριόχοιρους).  

Αν και ακριβείς πυκνότητες λύκων δεν έχουν υπολογισθεί μέχρις στιγμής για 

κάθε περιοχή της κατανομής του είδους, εκτιμάται ότι η πυκνότητά τους 

είναι  μεγαλύτερη σε ημιορεινές περιοχές (κάτω των 1000 μέτρων) 

συγκριτικά με αυτή σε πιο ορεινές περιοχές (Iliopoulos et al., 2013). 

Οι «επισκέψεις» λύκων, είναι συνηθισμένες ακόμα και στα περίχωρα 

πόλεων, στις παρυφές ή και μέσα σε χωριά, σε καλλιεργούμενες εκτάσεις  

και γενικά σε περιοχές όπου μπορούν οι λύκοι να βρουν εύκολα τροφή, 

κινούμενοι τις νυκτερινές κυρίως ώρες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας οι 

λύκοι κρύβονται πολύ κοντά στα χωριά, σε μικρές ή μεγάλες ρεματιές με 

πυκνή βλάστηση  ή και σε χωράφια με καλαμπόκια, περνώντας 

απαρατήρητοι.  

Παρόλα αυτά υπάρχει σαφής επιλογή των περιοχών αναπαραγωγής η 

οποία επηρεάζεται σημαντικά από την κατάτμηση της δασικής βλάστησης 

και την πυκνότητα του δασικού οδικού δικτύου και τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες (Iliopoulos, 2010, Iliopoulos et al, 2013).  

 

1.9 Κατανομή  και πληθυσμιακά δεδομένα. 

 

Ο λύκος αποτελούσε το θηλαστικό με τη μεγαλύτερη εξάπλωση στο κόσμο 

μετά τον άνθρωπο. Αν και έχει εξαφανισθεί από σημαντικό μέρος της 

αρχικής του κατανομής καταλαμβάνει σημαντικές εκτάσεις του βορείου 

ημισφαιρίου όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη. 
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Παγκόσμια κατανομή του λύκου- IUCN 

http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=3746 

 

Στην Ευρώπη το είδος είναι παρών σε 28 χώρες και στις περισσότερες από 

αυτές οι πληθυσμοί του είναι σταθεροί ή αυξάνονται. Η επανάκαμψη του 

λύκου στην Ευρώπη οφείλεται σε σημαντικό βαθμό τόσο στο ευνοϊκότερο σε 

σχέση με παλιότερα καθεστώς διαχείρισης ή προστασίας τους, καθώς και 

στην σημαντική επανάκαμψη των φυσικών θηραμάτων του που ακολούθησε 

την χαλάρωση των ανθρωπογενών πιέσεων στα φυσικά οικοσυστήματα τις 

τελευταίες δεκαετίες. 
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Ευρωπαϊκή κατανομή του λύκου. Στο χάρτη σημειώνονται οι διαφορετικοί 

πληθυσμοί του είδους με βάση γενετικές αναλύσεις και τη βιογεωγραφία του 

είδους. Πηγή: http://www.lcie.org/Largecarnivores/Wolf.aspx 
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Η κατανομή του λύκου στην Ελλάδα όπως και σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες 

συρρικνώθηκε σημαντικά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο 

(Hatzirvassanis, 1994). Το 1940 περίπου, ο λύκος εξαφανίζεται από την 

Πελοπόννησο. Την περίοδο 1950 -1960 εξαφανίζεται από τη Βοιωτία (εκτός 

του όρους Παρνασσού) και τελικά την περίοδο 1975- 1985 η παρουσία του 

στην  Στερεά Ελλάδα είναι περιστασιακή.  

Με την απαγόρευση της χρήσης στρυχνίνης φαίνεται ότι άρχισε και η 

σταδιακή επανάκαμψη του πληθυσμού του λύκου. Το υψηλό αναπαραγωγικό 

δυναμικό τους και η ιδιαίτερη ικανότητα των λύκων να εποικίζουν μέσω της 

διασποράς νέες περιοχές είχαν ως αποτέλεσμα τη γρήγορη επανεμφάνιση 

των λύκων σε περιοχές όπου το είδος είχε εξαφανισθεί ή μειωθεί δραματικά 

τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα δε στη Στερεά Ελλάδα (Ηλιόπουλος , 

1999, 1999(1), 2000). Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο λύκος παρουσιάζει 

σταθερότητα ή και αρνητικές πληθυσμιακές τάσεις, όσο αφορά τους 

αριθμούς του αναλόγως την περιοχή, ιδιαίτερα σε τμήματα της Β. Πίνδου 

(Ηλιόπουλος, 2005, 2008 (1) ). 

Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα διαβιούν περίπου 100-120 αγέλες λύκων που 

αντιστοιχούν σε ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος 600-700 ατόμων την εποχή 

της άνοιξης (Ηλιόπουλος, 1999, Ηλιόπουλος 2009 (red data book)). Η έκταση 

της κατανομής του είδους- οι περιοχές μόνιμης παρουσίας και 

αναπαραγωγής- ξεπερνά τα 40.000 τετ. χιλ. Η πυκνότητα των λύκων στην 

Ελλάδα κυμαίνεται   από 1-3 άτομα ανά 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 

είναι παρόμοια με άλλων Μεσογειακών χωρών (Ηλιόπουλος, 1999 , 1999(1), 

2000, 2008, 2008 (1)). Η ανθρωπογενής θνησιμότητα παραμένει υψηλή. 
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Η κατανομή του λύκου στην Ελλάδα (δεδομένα έως και 2006). Αντιστοιχεί 

στις περιοχές όπου έχει επιβεβαιωθεί ή αναφερθεί αναπαραγωγή του είδους. 

 

 

1.10 Νομικό καθεστώς διατήρησης 

 

Οι ρυθμιστικές αποφάσεις για τη θήρα αναφέρουν για τελευταία φορά τον 

λύκο ως «επιβλαβές» είδος το 1993. Εκδίδεται η 641/93 απόφαση του 

Υφυπουργού Γεωργίας με την οποία διατάσσεται η αναστολή της 

ρυθμιστικής απόφασης ως προς τη θήρα επιβλαβών ειδών. Από αυτό το 

χρονικό σημείο και μετά δε ξαναγίνεται αναφορά σε επιβλαβή είδη στις 

ρυθμιστικές αποφάσεις του κυνηγιού. 
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Η Ελλάδα έχει επικυρώσει με τον νόμο 1335/83 την Ευρωπαϊκή σύμβαση της 

Βέρνης η οποία περιλαμβάνει τον λύκο στο σχετικό πίνακα (παράρτημα ΙΙ) 

των αυστηρά προστατευόμενων ειδών. Σύμφωνα με τη σύμβαση της Βέρνης 

απαγορεύεται η σύλληψη, κατοχή και φόνος ατόμων του είδους, το εμπόριο 

του ζώου (νεκρού ή ζωντανού) ή τμημάτων αυτού και η υποβάθμιση ή 

καταστροφή τόπων αναπαραγωγής του είδους. Η σύμβαση υποχρεώνει τα 

συμβαλλόμενα κράτη να λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή /και διοικητικά 

μέτρα για την προστασία των βιοτόπων του είδους. 

Σύμφωνα με τη σύμβαση της Ουάσινγκτον για τη ρύθμιση του διεθνούς 

εμπορίου των απειλούμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας (CITES)  η οποία 

επικυρώθηκε από την Ελλάδα το 1984, ο λύκος περιλαμβάνεται στο 

παράρτημα ΙΙ, των εν δυνάμει απειλούμενων ειδών, όπου το διεθνές εμπόριο 

ατόμων του είδους ή τμημάτων του ελέγχεται αυστηρά 

Σύμφωνα επίσης με την οδηγία 92/43 της Ε.Ε. για τη διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας ο λύκος θεωρείται  

ως απόλυτα προστατευόμενο είδος (παράρτημα IV) ενώ απαιτείται η 

διατήρηση των βιοτόπων του (παράρτημα ΙΙ) στην περιοχή της κατανομής 

του, νότια του 39ο παράλληλου ενώ για πάνω από αυτόν (βορειότεροι 

πληθυσμοί) το  καθεστώς προστασίας του είδους είναι ελαστικότερο. Βόρεια 

του 39ου παραλλήλου, ο λύκος μπορεί να υπαχθεί, (άρθρ.: 13 παρ. 2 ΚΥΑ / 

11-12-98 - εναρμόνιση με την 92/43 οδηγία), σε κυνηγετικούς κανόνες. 

Επιπλέον, αν διαπιστωθεί ότι συντρέχει σημαντικός κίνδυνος για την 

πρωτογενή παραγωγή ή αν το επιβάλλουν λόγοι δημόσιας υγείας δύνανται 

να εκδοθούν ΚΥΑ για τον έλεγχο (αποφάσεις εξόντωσης ή σε ρυθμιστικές 

αποφάσεις για το κυνήγι του πληθυσμού του, (άθρ. 14 παρ. 1α). Σύμφωνα 

όμως με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 (σημεία από α έως ε ) εάν 

υπάρξουν παρεκκλίσεις, αυτές πρέπει να δικαιολογούνται και να 

τεκμηριώνονται απόλυτα ως προς την σκοπιμότητα αλλά και ως προς τον 

τρόπο εφαρμογής του ελέγχου και των αποτελεσμάτων του. 

Ο λύκος περιλαμβάνεται ως τρωτό είδος, στο κόκκινο βιβλίο για τα 

σπονδυλόζωα της Ελλάδας (ΕΖΕ, 2009). 

 


