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Άνθρωπος και άγρια ζωή  



• Αποτελείται από άτομα που ασχολούνται με 
την περίθαλψη άγριων ζώων πάνω από 20 
έτη 

 

• Επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων 
(βιολόγοι, δασολόγοι, κτηνίατροι, 
τεχνολόγοι ζωικής παραγωγής) 

 

• Νέοι εθελοντές – κυρίως φοιτητές 
(συναφών και μη ειδικοτήτων) 

 

• Εθελοντισμός 



Μικρόπολις 

Κοινωνικός χώρος 

για την ελευθερία 

(Βενιζέλου & Βασ. Ηρακλείου 18) 

Δήμος Δέλτα 



Πώς φτάνει στο χώρο μας ένα ζώο; 

1. Τηλεφωνική επικοινωνία 

2. Μεταφορά από αυτόν που το βρήκε  

 ή μεταφορά από εθελοντή  

 ή αποστολή με ΚΤΕΛ (από την ευρύτερη 
 περιοχή της Β. Ελλάδας) 

 ή μεταφορά από κάποιο φορέα (Φ.Δ. 
 Προστατευόμενων Περιοχών, 
 Δασαρχεία, κ.ο.κ) 



3.  Έπειτα από επιχείρηση διάσωσης  

Πώς φτάνει στο χώρο μας ένα ζώο; 



• Περίθαλψη και επανένταξη άγριων ζώων 

 

• Διατήρηση της άγριας ζωής και της 
βιοποικιλότητας  

 

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 
κοινού 









Ποια είναι όμως 

η σχέση του ανθρώπου 

με τα άγρια ζώα; 

















Εμπόριο άγριας 
ζωής 

Ενδημικά είδη Εξωτικά είδη 

Παγίδευση 

Θανάτωση 

Τα παρατάμε 

Εμπόριο 
Αναπαραγωγή σε 

αιχμαλωσία 

Επιβίωση 
Αμ.Νεροχελώνες 

Πύθωνες 

Θάνατος 
Ιγκουάνα 

































Η επιλογή είναι του καθενός μας 



Τι κάνουμε αν βρούμε 
ένα τραυματισμένο άγριο ζώο; 



Είμαστε σίγουροι ότι ένα άγριο ζώο 
έχει πρόβλημα; 

Τι προσέχουμε: 
1. Παρατηρούμε το ζώο από απόσταση, αν είναι 

δυνατόν χωρίς να μας καταλάβει 

2. Προσέχουμε τις κινήσεις και τη συμπεριφορά 
του, αν έχει κάποιο εμφανές πρόβλημα, κ.λπ. 

3. Αν πρόκειται για νεοσσό θα χρειαστεί να 
περιμένουμε αρκετή ώρα προκειμένου να δούμε 
αν εμφανιστεί ο γονιός, ιδιαίτερα μάλιστα αν 
πρόκειται για πτερωμένο νεοσσό 

 



Σύλληψη άγριου ζώου 

Τι χρειαζόμαστε: 
1. Μεγάλο πανί ή /και  

σκληρά γάντια  

2. Κιβώτιο μεταφοράς 
(χαρτόκουτο ή pet-
porter) 

 



Σύλληψη άγριου ζώου 

Τι χρειαζόμαστε: 

(ειδικά εργαλεία) 

3. Λάσο σύλληψης 
θηλαστικού   

4. Δαγκάνα σύλληψης 
ερπετού  

5. Απόχη  

 



Σύλληψη άγριου ζώου 

Συγκεκριμένα  

  

Χαρτόκουτο (σκληρό) 

 με αρκετές μικρού 
ή μεσαίου 
διαμετρήματος 
τρύπες και 
εφημερίδες στον 
πάτο  



Σύλληψη θηλαστικού  

Προσοχή σε 

Κεφάλι: δόντια / κέρατα 

 

Άκρα: νύχια / οπλές  

 

* Σώμα αγκάθια  

 

 

 

Πάντα σκεπάζουμε το κεφάλι !  



Σύλληψη πτηνού 

Κατά τη σύλληψη σκεπάζουμε 
όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος 
του πτηνού με το πανί  
ιδιαίτερα το κεφάλι 
 
προσέχουμε το ράμφος και τα 
νύχια 

Ο περιορισμός των οπτικών ερεθισμάτων μειώνει το stress 



Σύλληψη πτηνού 

 Αν πρόκειται για 
μεγαλόσωμο πτηνό 
χρειάζονται συνήθως δύο 
άτομα, προκειμένου το 
ένα να συγκρατήσει το 
κεφάλι 



Συγκράτηση πτηνού  

Συνήθως κρατάμε το πτηνό 
σαν «ανθοδέσμη»  

 

 



Συγκράτηση πτηνού  

 Τα μεγάλα αρπακτικά 
συγκρατούνται καλύτερα 
στην αγκαλιά μας, ομοίως 
και τα μεγαλόσωμα 
υδρόβια (πχ. κύκνοι, 
πελεκάνοι)  



SOS 

 πάντα θυμόμαστε ότι: 

 η προσέγγιση ενός άγριου πτηνού από τον 
άνθρωπο είναι από μόνη της μία στρεσσική 
κατάσταση. Οποιοσδήποτε περαιτέρω χειρισμός 
μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση αυτή  

stress   θάνατος  



Εκτίμηση της κατάστασης του πτηνού 

Κρίσιμη κατάσταση 
 
• «φουσκωμένο» πτέρωμα  
• «νωχελικό» βλέμμα 
• ανοιχτό ράμφος 
• κατάκλιση     



Εκτίμηση της κατάστασης του πτηνού 

Κατάσταση που επιτρέπει 
περαιτέρω χειρισμούς  

  
• ζωηρό βλέμμα 
• φυσιολογικό πτέρωμα  

 
 

• ανοιχτό ράμφος 
• κατάκλιση 

stress 



Αντιμετώπιση Κρίσιμης Κατάστασης 

• Χορήγηση με σύριγγα 
4-5 σταγόνων νερού 

 

• Τοποθέτηση του 
πτηνού σε χαρτόκουτο 
με τρύπες, σε ήσυχο 
και ζεστό μέρος  

Αναμονή 10’ – 15’ πριν τη διενέργεια περαιτέρω 
χειρισμών  

Επικοινωνία άμεσα με τη 

«Δράση για την Άγρια Ζωή»  



Βασικοί κανόνες υγιεινής  

 Στο τέλος κάθε 
χειρισμού πλένουμε 
επισταμένα τα χέρια μας 
πρώτα με νερό και 
σαπούνι και στη συνέχεια 
με κάποιο αντισηπτικό 
διάλυμα (π.χ. Betadine, 
Hibitane)  



Βασικοί κανόνες υγιεινής  

 Ποτέ δεν τρώμε, δεν 
πίνουμε και δεν 
καπνίζουμε κατά τη 
διάρκεια του χειρισμού 
ενός άγριου ζώου  





Ευχαριστούμε! 


