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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Εισαγωγικά στοιχεία

1.1 Ταξινόµηση του αγριοπροβάτου 
Η συστηµατική ταξινόµηση του γένους Ovis έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους ειδικούς,

οι οποίοι µέχρι και σήµερα δεν έχουν καταλήξει οµόφωνα και οριστικά (Tonda 2002). Οι
περισσότεροι ωστόσο συµφωνούν στη διάκριση δύο ειδών σε ότι αφορά τα αγριοπρόβα-
τα της Αµερικής (Schaller 1987). Η βιβλιογραφία περιέχει επίσης και αµφιλεγόµενες πλη-
ροφορίες  σχετικά  µε  την  ταξινόµηση  των  Μεσογειακών  αγριοπροβάτων.  Παλαιότερα
διάφοροι συγγραφείς συχνά τα θεωρούσαν  ως «γεωγραφικές ποικιλίες», σχεδόν εξ' ολο-
κλήρου βάσει αυθαίρετων κριτηρίων (Masseti 1997). Ο Pfeffer (1967) θεώρησε το Ευρα-
σιατικό αγριοπρόβατο ως  ένα  είδος µε την ονοµασία  O.  ammon, ενώ οι  Nadler et al.
(1973) βασιζόµενοι σε µορφολογικά και γενετικά κριτήρια υποστήριξαν την ύπαρξη δύο
ξεχωριστών ειδών, του Ασιατικού  mouflon και του  Urial,  O. orientalis και  O. vignei αντί-
στοιχα, αλλά και την ύπαρξη υβριδίων µεταξύ τους. Οι  Rezaei et al. (2010) σε έρευνα
που πραγµατοποιήθηκε µε δείγµατα από πληθυσµούς υβριδίων διαπίστωσαν ότι το  O.
orientalis και το O. vignei διαµορφώνουν σαφώς δύο ευδιάκριτους εξελικτικούς κλάδους
που υβριδίζουν στην περιορισµένη ζώνη επαφής τους. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα
της ίδιας έρευνας, το  Ο. musimon εµφανίζεται ξεκάθαρα να είναι εντός της εξάπλωσης
του O. orientalis. Αυτό έρχεται σε απόλυτη συµφωνία µε προηγούµενες µελέτες που θεω-
ρούσαν το Ευρωπαϊκό mouflon ως υποείδος του O. orientalis (Valdez 1982, Wilson and
Reeder 1993). Το  O.  orientalis musimon αντιπροσωπεύει  το µόνο (ηπειρωτικό) Ευρω-
παϊκό αγριοπρόβατο του γένους Ovis.

Όσο αφορά στο Κυπριακό αγρινό και ενώ ο  Pfeffer (1967) θεωρoύσε το αγρινό της
Κορσικής και της Σαρδηνίας πανοµοιότυπο µε το αγρινό της Κύπρου, υπό το όνοµα Ο.
ammon musimon,  o Van Haaften (1971) ονόµασε το Κυπριακό αγρινό  O.  a.  orientalis
var. zypern (Cyprus). Αργότερα, ο Cugnasse (1994) αναθεωρώντας την ταξινόµηση του
Ευρωπαϊκού αγρινού, κατέληξε στην εξής ονοµατολογία των αγριοπροβάτων που ζουν
στα νησιά της Σαρδηνίας, Κορσικής και Κύπρου αντίστοιχα:  Ovis gmelini musimon var.
musimon,  Ovis gmelini musimon var.  corsicana και  Ovis gmelini musimon var.  ophion.
Ουσιαστικά θεώρησε ότι οι τρεις νησιωτικοί πληθυσµοί ανήκουν στο ίδιο υποείδος, αλλά
είχαν διαφορετική εξέλιξη εξαιτίας της αποµόνωσης των νησιών. Ο Hadjisterkotis (1992,
1996a) εξετάζοντας τις διαφορές ανάµεσα στο Κυπριακό και Ευρωπαϊκό αγριοπρόβατο,
σηµείωσε ότι το Κυπριακό αγριοπρόβατο αποτελεί µοναδικό υποείδος υπό την ονοµασία
O. gmelini αντί του O. orientalis. Tο 1997, το IUCN/SSC Caprinae Specialist Group απο-
φάσισε  ότι  το Κυπριακό  αγρινό  είναι  διαφορετικό  υποείδος  από το Ευρωπαϊκό αγριο-
πρόβατο, ονοµαζόµενο O. orientalis ophion. Σύµφωνα λοιπόν µε όσα έχουν προαναφερ-
θεί, η επιστηµονική ταξινόµηση του Κυπριακού αγρινού έχει ως εξής:

Βασίλειο  Animalia
Φύλο Chordata
Κλάση Mammalia
Τάξη Cetardiodactyla
Οικογένεια Bovidae
Υποοικογένεια Caprinae
Γένος Ovis
Είδος Ovis orientalis
Υποείδος Ovis orientalis ophion

Βέβαια, στον Κόκκινο Κατάλογο των Απειλούµενων Ειδών της  IUCN του 2010 (The
IUCN Red List of Threatened Species 2010, v.4) συµπεριλαµβάνεται στο είδος  Ovis ar-
ies, µαζί µε το ήµερο πρόβατο, ως άγρια µορφή αρχαίου οικόσιτου πληθυσµού που εισή-
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χθη στο νησί από τον άνθρωπο (Valdez 2008). Στον ίδιο κατάλογο το είδος Ovis oriental-
is χαρακτηρίζεται ως Τρωτό (Vulnerable A2cde). Όµως, τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα
γενετικής έρευνας που πραγµατοποιείται µε συνεργασία του Ταµείου Θήρας και του Πα-
νεπιστηµίου της Pisa της Ιταλίας (Dr. Filippo Barbanera), δείχνουν σαφή διαχωρισµό του
κυπριακού αγρινού σε επίπεδο υποείδους. Η ολοκλήρωση της έρευνας πιστεύεται  ότι θα
δώσει την απαραίτητη τεκµηρίωση για την οριστική κατάταξη του αγρινού στον Κόκκινο
Κατάλογο των Απειλούµενων Ειδών της IUCN ως µοναδικό υποείδος. 

   

Εικόνα 1.1. Αρσενικό αγρινό (επάνω) και θηλυκά αγρινά (κάτω)
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1.2 Εξελικτική ιστορία του γένους Οvis
Συνδυαζόµενες  µορφολογικές,  ηθολογικές  και  µοριακές  πληροφορίες  σε  πλειάδα

ερευνών αναφέρουν την ύπαρξη ενός Ευρασιατικού προγόνου αγριοπροβάτου και κατα-
λήγουν στο συµπέρασµα ότι η φυλογεωγραφία του γένους Ovis βασιζόµενη σε αναλύσεις
του µιτοχονδριακού και πυρηνικού DNA, δείχνει ότι η εξέλιξη αυτού του γένους αποτελεί
ένα εντυπωσιακό παράδειγµα ειδογένεσης που συντελέστηκε κατά τη διάρκεια των µετα-
ναστεύσεων από την προγονική περιοχή (κεντρική Ασία) (Rezaei et al. 2010). 

Άλλες µελέτες επίσης υποστηρίζουν την ύπαρξη στενής γενετικής οµοιότητας µεταξύ
άγριου  και  ήµερου  προβάτου,  βασισµένες  σε  βιοχηµικές  αναλύσεις  (Hiendleder  et al.
2002). 

Για την περίπτωση του κυπριακού αγρινού ειδικότερα, οι Horwitz et al. (2004) υποστη-
ρίζουν ότι ο αρχικός "ιδρυτικός" πληθυσµός που µεταφέρθηκε στην Κύπρο ήταν άγριος
και αυτός διασταυρώθηκε µε ήµερα πρόβατα τα οποία µεταφέρθηκαν στο νησί αργότερα.
Από τους απογόνους της πρώτης αποίκησης µε άγρια άτοµα προέκυψαν τα αγριοπρόβα-
τα  που  θεωρήθηκαν  ηµιάγρια  στα  πρόσφατα  χρόνια.  Κατά  τον  Hadjisterkotis (1992,
1996a) το αγρινό το µετέφερε στην Κύπρο ο άνθρωπος ως πρωτόγονη οικόσιτη άγρια
φυλή προβάτου. Επιπλέον, φαίνεται να διατηρεί τον φαινότυπο του ασιατικού αγριοπρο-
βάτου, παρόλο που το µιτοχονδριακό DNA και οι βιοχηµικές αναλύσεις δείχνουν γενετική
οµοιότητα µε το ήµερο πρόβατο. Το τελευταίο πιθανόν οφείλεται στη διασταύρωση και
στην εισαγωγή γονιδίων από ήµερα πρόβατα που µεταφέρθηκαν αργότερα στο νησί. Για
το λόγο αυτό χρειάζεται περισσότερο εντατική γενετική έρευνα και ειδικά του πυρηνικού
DNA για να αποσαφηνιστεί πλήρως η φυλογένεση του αγρινού. 

1.3 Εξάπλωση του γένους Ovis
Πολλοί ερευνητές έχουν παρουσιάσει κατά καιρούς χάρτες εξάπλωσης του αγριοπρο-

βάτου στην Ευρασία (Pfeffer 1967,  Nadler et al. 1973). Στην Αµερική η εξάπλωση του
γένους  Ovis έχει µελετηθεί και οριοθετηθεί εκτενώς από διάφορους µελετητές (Schaller
1987).  Το γένος  Ovis, ως  Ovis orientalis, είναι  ιδιαίτερα  διαδεδοµένο  στη  Νοτιοδυτική
Ασία. Σήµερα εξαπλώνεται σε περιοχές της κεντρικής, νότιας και ανατολικής Τουρκίας,
στο βόρειο Ιράκ, στο βορειοδυτικό Ιράν και βορειότερα προς τον Καύκασο, στο Αφγανι-
στάν, τη βορειοδυτική Ινδία (Κασµίρ), το νοτιοδυτικό Καζακστάν, το Πακιστάν, το Τατζικι-
στάν, το Τουρκµενιστάν και το Ουζµπεκιστάν.

Το αγριοπρόβατο εισήχθη  στα νησιά της Κορσικής,  της  Σαρδηνίας και  της Κύπρου
κατά τη νεολιθική εποχή, όπου εγκλιµατίστηκε τις τελευταίες χιλιάδες χρόνια στην ορεινή
ενδοχώρα  των  νησιών  αυτών.  Από  τα  δύο  πρώτα  νησιά  εισήχθη  µε  επιτυχία  και  σε
χώρες της κεντρικής Ευρώπης, όπως Γερµανία, Αυστρία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία,
Βουλγαρία, Ρουµανία, αλλά και βορειότερα, όπως στη Φινλανδία.  

2. Παρουσία στην Κύπρο - Ιστορική αναδροµή
Οι πρώτες ενδείξεις για την ανθρώπινη παρουσία στην Κύπρο τοποθετούνται χρονικά

γύρω στο 8.230 π.Χ., ενώ οι αντίστοιχες για το αγρινό χρονολογούνται γύρω στο 6.000
π.Χ. στην Χοιροκοιτία, έναν Νεολιθικό οικισµό που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόµετρα από
το όρος Τρόοδος (Davis 1984). ∆εν υπάρχει καµία ένδειξη ότι τα αγρινά υπήρχαν στο
νησί πριν την έλευση του ανθρώπου. 

Αρκετές  ενδείξεις υποδεικνύουν την ύπαρξη  αφθονίας  αγρινών στο παρελθόν,  του-
λάχιστον σε όλες τις ορεινές ή λοφώδεις περιοχές του νησιού. Πρόσφατα ανασκαφέντα
µωσαϊκά δείχνουν ότι το αγρινό ήταν γνωστό κατά την Ελληνορωµαϊκή περίοδο και τον
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Μεσαίωνα (Χατζηστερκώτης 2000). Σε µωσαϊκά των Ελληνορωµαϊκών χρόνων το αγρινό
απεικονίζεται να κυνηγιέται από σκύλους ή κυναίλουρους, στηρίζοντας έτσι την γενικότε-
ρη άποψη για εκείνη την εποχή η οποία ήθελε τα αγρινά να ενδιαιτούν τόσο στις περιοχές
Πάφου και Τροόδους, όσο και στις βόρειες ανοιχτές περιοχές. Στον Μεσαίωνα, το αγρινό
εξαπλωνόταν σε όλη σχεδόν την έκταση της Κύπρου και αποτελούσε αντικείµενο κυνη-
γιού. 

Μέχρι το 1878 περίπου ο πληθυσµός του είχε περιοριστεί µόνο στο όρος Τρόοδος,
ενώ κατά τη διάρκεια της Βρετανικής κυριαρχίας έφτασε στο χείλος της εξαφάνισης (25
άτοµα µόνο). Από το 1884 φαίνεται ότι άρχισε ο πληθυσµός του να αυξάνεται ελαφρά,
ενώ το 1930 υπήρχαν δύο πληθυσµοί µε λίγο περισσότερα από 20 άτοµα ο καθένας, ο
ένας στο Τρόοδος και ο άλλος στο ∆άσος Πάφου. Κατά τα αµέσως επόµενα χρόνια, ο
πληθυσµός των αγρινών ήταν σε πολύ χαµηλό επίπεδο, µέχρι το 1937 η αγέλη του Τρο-
όδους εξαφανίστηκε τελείως και ο πληθυσµός του ∆άσους Πάφου µειώθηκε γύρω στα 15
άτοµα. 

Το 1938 ο Νόµος περί Θήρας τροποποιήθηκε και ενισχύθηκε, για να δώσει έµφαση
στον περιορισµό της λαθροθηρίας του αγρινού µε σκοπό να προστατευθεί ο πληθυσµός
του. Ορισµένοι δασικοί υπάλληλοι και αστυνοµικοί επιφορτίστηκαν αποκλειστικά µε την
προστασία των αγρινών που είχαν αποµείνει (Χατζηστερκώτης 2000). 

Ίσως το σπουδαιότερο βήµα για  την προστασία των αγρινών έγινε µεταξύ 1938 και
1940 µε την αποµάκρυνση από το ∆άσος Πάφου όλων των κοπαδιών κατσικιών που
υπήρχαν. Οι κτηνοτρόφοι µαζί µε τα κοπάδια τους ζούσαν µόνιµα στο δάσος, στις ίδιες
περιοχές που υπήρχαν και τα αγρινά. Μάλιστα, ορισµένοι  κτηνοτρόφοι  κατείχαν όπλα,
γνωρίζοντας τις κινήσεις και τις συνήθειες των αγρινών. Η αποµάκρυνσή τους από το
∆άσος Πάφου σε συνδυασµό µε την ανακήρυξη του δάσους (620 χιλιάδες στρέµµατα) το
1939 σε Καταφύγιο Θηραµάτων, απαγορεύοντας γενικά το κυνήγι στην περιοχή, συνέβα-
λαν στην  προστασία  του αγρινού  και  ο πληθυσµός  του  άρχισε  να  αυξάνεται  σταθερά
(Hadjisterkotis 1992).  Το  1949  ο  πληθυσµός  ήταν  100  άτοµα  (Waterer 1949  στους
Kassinis and Papageorgiou 2000), ενώ το 1966 200 άτοµα (Red Data Book 1966 στους
Kassinis and Papageorgiou 2000). Το 1950 µεταφέρθηκε ένα αρσενικό και δύο θηλυκά
στο ∆ασικό Σταθµό Σταυρού της Ψώκας µε σκοπό να αναπαραχθεί τεχνητά το αγρινό και
από εκεί το 1955 µεταφέρθηκαν κάποια άτοµα, επίσης για αναπαραγωγή, στο ζωολογικό
κήπο της Λεµεσού. 

Τον Σεπτέµβριο του 1967, η Κύπρος υπέγραψε το Έντυπο Αποδοχής Υψίστης Ευθύ-
νης για Σπάνια Είδη σε Άγρια Κατάσταση (στην περίπτωση της Κύπρου για το αγρινό)
της ∆ιεθνούς Ένωσης για τη ∆ιατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (I.U.C.N.).
Το 1970 ο πληθυσµός του αγρινού στο δάσος της Πάφου υπολογίστηκε σε 200 άτοµα
(Van Haften 1974 στους Kassinis and Papageorgiou 2000) και το 1983 το Τµήµα ∆ασών
υπολόγισε τον πληθυσµό στα 500-600 άτοµα (Hadjisterkotis and Bider 1997). Ο συγκε-
κριµένος υπολογισµός βασίστηκε σε εκτιµήσεις που έγιναν από δασικούς υπάλληλους µε
βάση τα ζώα που συναντούσαν στο δάσος. Το 1988 το Τµήµα ∆ασών εκτίµησε τον πλη-
θυσµό στα 800 άτοµα, ενώ το 1978 το αγρινό είχε χαρακτηρισθεί ως κινδυνεύον είδος και
το 1990 ως τρωτό στη λίστα της IUCN (IUCN 1990, Kassinis and Papageorgiou 2000). 

Το  1992 έγινε  απογραφή  του  πληθυσµού  υπό  την  καθοδήγηση  του  Καθηγητή  Dr.
Rοger Bider χρησιµοποιώντας ελικόπτερο της Κυπριακής Αστυνοµίας. Αυτός εκτιµήθηκε
γύρω στα 900-1.500 άτοµα (Bider 1992). Από το 1997 µέχρι το 2000 το Ταµείο Θήρας
πραγµατοποίησε εκτιµήσεις του πληθυσµού µε διαδροµές µέσα στο δάσος της Πάφου
και  εκτίµησε  το  επίπεδο  του  πληθυσµού  σε  3.072 (2.381-3.963) άτοµα  (Kassinis and
Papageorgiou 2000). Οι διαδροµές εκτίµησης του πληθυσµού συνεχίστηκαν και αυξήθη-
καν σε αριθµό και το 2007 ο πληθυσµός υπολογίστηκε στα 2.947 ± 686 άτοµα (Κασίνης
2007). Σηµειώνεται ότι το 2003 µε συνεργασία του Τµήµατος ∆ασών και του Ταµείου Θή-
ρας πραγµατοποιήθηκε ξανά εναέρια απογραφή του πληθυσµού στο ∆άσος Πάφου µε τη
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χρήση ελικοπτέρου της Κυπριακής Αστυνοµίας, αλλά αυτή δεν µπορεί να θεωρηθεί κανο-
νική απογραφή.  

3. Παρούσα εξάπλωση του αγρινού – πληθυσµός -  
καθεστώς προστασίας

Το  αγρινό  της  Κύπρου  ζει  στο  νησί  για
περισσότερα από 8.000 χρόνια  και  απαντά
σήµερα σε µια ορεινή, δασώδη περιοχή 700
km2,  µε  πυρήνα  το  Κρατικό  ∆άσος  της
Πάφου, στο βορειοδυτικό τµήµα του νησιού,
αλλά  και  περιφερειακά  εκτός  του  δάσους
(Kassinis and Xenophontos 2009)  (Εικόνα
1). 

Ειδικότερα,  ένα  τµήµα  του  πληθυσµού
του ∆άσους Πάφου χρησιµοποιεί κυρίως τον
πυρήνα του δάσους, ενώ το υπόλοιπο κατά
κύριο  λόγο  τις  παρυφές  του  δάσους  (∆ΣΧ
1992). Σύµφωνα  µε την εναέρια  απογραφή
που πραγµατοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του
1992 από τον  Dr.  Rοger Bider, το 70% του
πληθυσµού  των  αγρινών  χρησιµοποιεί  την
περιφερειακή ζώνη του δάσους και µια ζώνη
πλάτους  1-3  χιλιοµέτρων  έξω  από  αυτό,
όπου κυριαρχούν οι ανοιχτές εκτάσεις και οι
καλλιέργειες (Bider 1992). Στο ίδιο συµπέρα-
σµα κατέληξαν και οι Kassinis and Papageor-
giou (2000) λίγα χρόνια αργότερα, εκτιµώντας
τον συνολικό πληθυσµό σε 3.072 άτοµα και
τη δοµή του ως εξής: 32% αρσενικά, 40% θη-
λυκά και 28% νεαρά. Ο πληθυσµός αντιστοι-
χούσε συνολικά σε πυκνότητα 1 ατόµου ανά
20 εκτάρια,  η  οποία  στο  τµήµα  του  πληθυ-
σµού  της  περιφερειακής  ζώνης  του  δάσους
ήταν 2,5 φορές υψηλότερη από ότι στο τµήµα
του πληθυσµού στον πυρήνα του δάσους και
αντίστοιχα  υψηλότερο  ποσοστό  γεννήσεων
(1,5 φορά) και υψηλότερο µέσο όρο ατόµων
ανά οµάδα (3,5 έναντι 2,1). Αυτό συνέβη κυ-
ρίως επειδή το είδος, είτε ωθούµενο από την
αύξηση του πληθυσµού είτε από την ανάγκη
αναζήτησης ποωδών ειδών, εξαπλώνεται και
έξω από τα όρια του δάσους

Το 2007 ο πληθυσµός  υπολογίστηκε στα
2.947 ± 686 άτοµα και η αναλογία ενηλίκων
αρσενικών  προς  ενήλικα  θηλυκά  προς  νεο-
γνά  ήταν  97  προς  100  προς  31  (Κασίνης
2007). Προς το παρόν ο πληθυσµός είναι ένας, ενιαίος, µε µία τάση εξάπλωσης έξω από
τα όρια του δάσους. Τελευταία βέβαια παρατηρείται και µια µετακίνηση ατόµων από το
∆άσος Πάφου προς το Τρόοδος, όπου έχουν παρατηρηθεί αγρινά στη δυτική πλευρά του
(παρατήρηση Μ. Παπαδόπουλου, Τµήµα ∆ασών), αλλά και στη νότια, νοτιοδυτική, βο-
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ρειοδυτική και ανατολική πλευρά του (παρατήρηση Ν. Κασίνη, Ταµείο Θήρας). Επειδή δε
παρατηρήθηκαν αγέλες θηλυκών µε µικρά και αγέλες αρσενικών, εκτιµάται ότι πρόκειται
για µόνιµο πληθυσµό στο Τροόδος (Ν. Κασίνης, προσωπ. επικοιν.). Εάν αυτή η κατάστα-
ση παγιωθεί  τότε  θα πρόκειται για φυσικό εποικισµό του Τροόδους µε αγρινά από το
∆άσος Πάφου. Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται και από παρατηρήσεις αγρινών κοντά στις
κοινότητες Λεµύθου, Πεδουλάς, Φοινί και Άρσος.

Το  αγρινό  είναι  παγκοσµίως  µοναδικό  υποείδος  αγριοπροβάτου,  ενδηµικό  της  Κύ-
πρου και το µεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό του νησιού. Για τους παραπάνω λόγους θεω-
ρείται  ο  σηµαντικότερος  εκπρόσωπος  της  Κυπριακής  πανίδας.  Έχει  τοποθετηθεί  στο
Κόκκινο Βιβλίο των ειδών που κινδυνεύουν µε εξαφάνιση της ∆ιεθνούς Ένωσης ∆ιατήρη-
σης της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (IUCN) από το 1978. Σε αυτό χαρακτηρίστηκε
αρχικά  «κινδυνεύον  είδος»  (Endangered),  ενώ  από  το  1990  χαρακτηρίζεται  «τρωτό»
(Vulnerable) (IUCN 1990). Επίσης, το είδος έχει συµπεριληφθεί στα παραρτήµατα II και
IV της Οδηγίας 92/43 για τους «Οικοτόπους και την άγρια πανίδα και χλωρίδα» της Ευ-
ρώπης και προστατεύεται από την διεθνή συνθήκη  CITES για τον έλεγχο του εµπορίου
των  σπάνιων  ειδών.  Η  εναρµόνιση  της  Κυπριακής  νοµοθεσίας  µε  την  Οδηγία
2009/147/EC (πρώην 79/409/ΕΟΚ) για την Ορνιθοπανίδα και µε την Οδηγία 92/43, του-
λάχιστο σε ότι αφορά στο αγρινό, έγινε µε τον Νόµο 152(Ι)/2003 «Περί Προστασίας και
∆ιαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραµάτων». 

4. Οικολογία

4.1 Αναπαραγωγική βιολογία 
Η περίοδος αναπαραγωγής για τα αγρινά γενικά ξεκινάει από αρχές Οκτωβρίου και

διαρκεί µέχρι το τέλος Νοεµβρίου, ενώ δεν είναι λίγες οι χρονιές που έχει παρατηρηθεί
από τις αρµόδιες αρχές το διάστηµα αυτό να επεκτείνεται από αρχές Σεπτεµβρίου µέχρι
τον ∆εκέµβριο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τα θηλυκά βρίσκονται σε οίστρο,
ενώ  τα  αρσενικά  τα  οποία  χαρακτηρίζονται  από  πολυγαµία,  διεκδικούν  ακόµη  και  µε
µάχες τα θηλυκά. Μετά την περίοδο αναπαραγωγής, τα αρσενικά διαχωρίζονται από τις
αγέλες των θηλυκών, και σχηµατίζουν αµιγώς δικές τους αγέλες. 

Η περίοδος εγκυµοσύνης των θηλυκών διαρκεί 5-5,5 µήνες, τα οποία γεννούν ένα έως
δύο µικρά από το πρώτο δεκαήµερο του Μαρτίου µέχρι το τέλος Μαΐου. Ωστόσο, η κύρια
περίοδος γεννήσεων εκτείνεται από 10 έως 30 Απριλίου, µε τις περισσότερες γεννήσεις
στο 1ο δεκαήµερο αυτού του µήνα. Σχετικά λίγες είναι οι γεννήσεις στο διάστηµα 1η έως
20 Μαΐου και ακόµη λιγότερες στο µήνα Μάρτιο. Για παράδειγµα παρατηρήθηκαν γεννή-
σεις στις 8/3/2003 στην περιοχή Λειβάδι και 25/3/2003 στην περιοχή Τρίπυλος (αναφορά
Θηροφύλακα Ταµείου Θήρας Κ. Νικολάου). Τα ποσοστά διδυµίας που έχουν παρατηρη-
θεί είναι περίπου 8-10% (παρατηρήσεις Ταµείου Θήρας). Οι πρώτες γεννήσεις παρατη-
ρούνται στις κυρίως δασικές περιοχές παρά στις παραδασόβιες (Ν. Κασίνης, Ταµείο Θή-
ρας, προσ. επικοιν.). Για τη γέννηση των µικρών τα θηλυκά επιλέγουν συγκεκριµένες πε-
ριοχές (lambing grounds), οι οποίες είναι συνήθως θέσεις βραχώδεις, απότοµες ή µε µε-
γάλη κλίση, για προστασία από τους θηρευτές, όπου συγκεντρώνονται πολλά θηλυκά και
γεννούν τα µικρά τους. Σε περιοχές που είναι σχετικά πεδινές  παρατηρείται η επιλογή
πυκνών συστάδων µε θάµνους / δέντρα ως χώρου γεννήσεων. 

4.2 ∆ιατροφή 
Τα αγριοπρόβατα γενικά προτιµούν να τρέφονται  κυρίως µε πόες και άλλη χαµηλή

βλάστηση, αλλά επίσης και από µία ευρεία ποικιλία φύλλων θάµνων και δένδρων (Pfeffer
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1967). Ειδικότερα το κυπριακό αγρινό, σύµφωνα µε την Maisels (1988), η οποία µελέτη-
σε τη διατροφή του αναλύοντας τα υπολείµµατα τροφής στα κόπρανα των ζώων, συ-
µπέρανε ότι τα τρία βασικά συστατικά της δίαιτάς του είναι τα αγρωστώδη, τα πλατύφυλ-
λα ποώδη και τα µη αγρωστώδη µονοκοτυλήδονα, ενώ τα ξυλώδη φυτά ήταν δεύτερη
προτίµηση. Συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτός από τον Ιανουάριο και τον
Νοέµβριο, τα πλατύφυλλα ποώδη αποτέλεσαν πάνω από 20% της τροφής. Τα αγρω-
στώδη αποτέλεσαν το 15-27% εκτός από τα τέλη άνοιξης και αρχές καλοκαιριού, οπότε
το ποσοστό ήταν χαµηλότερο και τα µη αγρωστώδη µονοκοτυλήδονα 10-30%, εκτός του
χειµώνα. Σε γενικές γραµµές, οι τρεις κύριες ανιχνεύσιµες κατηγορίες τροφής στα περιτ-
τώµατα των αγρινών,  συνδυασµένες  αποτελούν το  38-82% των συστατικών των δειγ-
µάτων για κάθε µήνα του χρόνου, ενώ την ξηρή περίοδο, από Απρίλη µέχρι Οκτώβρη, οι
εν λόγω τρεις κατηγορίες αποτέλεσαν περισσότερο από το 57% του συνόλου. Τέλος αξί-
ζει να σηµειωθεί, ότι το Κυπριακό αγρινό παρόλο που εξαρτάται κυρίως από τα αγρω-
στώδη και τα πλατύφυλλα ποώδη εντούτοις παρατηρούνται στη διατροφή του και  ορι-
σµένες εποχιακές διαφοροποιήσεις, όπως για παράδειγµα το χειµώνα µε τα υψηλά πο-
σοστά υγρασίας της βλάστησης που τα αγρινά στρέφονται κυρίως προς τους θάµνους
(Maisels 1988).

Βέβαια,  η  συγκεκριµένη  µέθοδος  ανάλυσης  κοπράνων  που  ακολούθησε  η  Maisels
(1988) τείνει να υποεκτιµά εύπεπτα υλικά και να υπερεκτιµά δύσπεπτα, και γι’ αυτό πιθα-
νόν δεν βρέθηκαν φρούτα και καρποί στα δείγµατα, τροφές που κατά τα άλλα αποτελούν
βασικό  συστατικό  της  δίαιτας  του  αγρινού  σύµφωνα  και  µε  τον  Hadjisterkotis (1992,
1996b) και Χατζηστερκώτης (2000). Ο συγκεκριµένος ερευνητής σύγκρινε τη διατροφή
των δασόβιων αγρινών που ζουν στον πυρήνα του δάσους και των αγρινών της περιφε-
ρειακής ζώνης του δάσους µε βάση το σκεπτικό ότι το αγρινό χρησιµοποιεί δύο διαφορε-
τικά ενδιαιτήµατα, ήτοι το καθαρά δασικό και το µικτό δασικό-γεωργικό. Η οπτική παρατή-
ρηση των τροφικών συνηθειών των ζώων και η εξέταση των χώρων όπου έβοσκαν, πα-
ράλληλα µε τη συλλογή και ανάλυση του περιεχοµένου ενός µεγάλου αριθµού στοµαχιών
από  νεκρά  ζώα  από  διάφορες  αιτίες  (λαθροθηρία,  αδέσποτοι  σκύλοι,  τροχαία
ατυχήµατα), αποτέλεσαν τη µεθοδολογία της συγκεκριµένης έρευνας. Τα συµπεράσµατά
του υποδηλώνουν ότι η διατροφή των ζώων που ζουν στον πυρήνα του δάσους περιλαµ-
βάνει αγρωστώδη και πλατύφυλλα ποώδη την άνοιξη και το καλοκαίρι, αλλά και µία µεγα-
λύτερη ποικιλία ειδών που περιλαµβάνει ξυλώδη φυτά, πολλά φρούτα και καρπούς (κυρί-
ως βελανίδια) το φθινόπωρο και το χειµώνα. Αντίθετα, τα ζώα της περιφερειακής ζώνης
του δάσους τρέφονται κυρίως µε αγρωστώδη και πλατύφυλλα ποώδη το φθινόπωρο και
το χειµώνα και µε περισσότερα φύλλα την άνοιξη. Ουσιαστικά, το διαιτολόγιο των ζώων
του πυρήνα του δάσους χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη ποικιλία ξυλωδών ειδών, που
αντικατοπτρίζει το δασικό περιβάλλον στο οποίο ζουν ή την έλλειψη ποωδών ειδών µέσα
σ’ αυτό. Αντίθετα, τα ζώα στην περιφερειακή ζώνη έχουν στη διάθεσή τους µια ποικιλία
γεωργικών φυτών που καλλιεργούνται για ανθρώπινη, αλλά και για κτηνοτροφική χρήση
(Hadjisterkotis 1992, 1996b, Χατζηστερκώτης 2000).

4.3 Ενδιαίτηµα 
Το  ενδιαίτηµα  του  αγρινού  περιλαµβάνει:  α)  το  ∆άσος  Πάφου  και  β)  τις  αγροτικές

εκτάσεις περιφερειακά του δάσους. Το τµήµα του ενδιαιτήµατος του αγρινού µε καθαρά
δασικό χαρακτήρα, το οποίο ταυτίζεται µε το ∆άσος Πάφου, αποτελείται κατά 95,9% από
δασοσκεπείς εκτάσεις και µόνο 1,4% από θαµνοσκεπείς εκτάσεις και 0,4% από φρυγα-
νότοπους (Γκατζογιάννης και άλλοι 2010: ∆ιαχειριστικό Σχέδιο ∆άσους Πάφου, Μέρος Α΄,
Κεφ. 2.2.1). Επισηµαίνεται ότι η µορφή εδαφοκάλυψης "δασοσκεπείς εκτάσεις" περιλαµ-
βάνει εκτάσεις µε δασοκάλυψη µεγαλύτερη του 10% και δέντρα ύψους µεγαλύτερου των
3 µέτρων, καθώς και πυκνοφυτείες και νεοφυτείες τραχείας πεύκης και κέδρου. Οµοίως,
στην µορφή "θαµνοσκεπείς εκτάσεις" περιλαµβάνονται εκτάσεις µε κάλυψη από θάµνους
µεγαλύτερη του 10% και ύψους µεταξύ 0,5 και 3 µέτρων. Τέλος, η µορφή εδαφοκάλυψης
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"φρυγανότοποι" περιλαµβάνει  εκτάσεις καλυµµένες  µε φρύγανα ή και θάµνους/ξυλώδη
βλάστηση µε ύψος µικρότερο από 0,5 του µέτρου και κάλυψη µικρότερη από 10%. 

Ειδικότερα, στο δασικό ενδιαίτηµα του αγρινού κυριαρχεί στην έκταση η Τραχεία πεύ-
κη σε αµιγή µορφή (73,8%) και σε µίξη µε τη Λατζιά (23,1%), µε συγκόµωση 28% και
42,4% αντίστοιχα. Τονίζεται ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές εκτάσεις µε ποώδεις φυτοκοι-
νωνίες εντός του δάσους. Πιθανόν σε αυτό συνέβαλλε και η τεχνητή δάσωση των γυµνών
εκτάσεων εντός του δάσους µετά την αποµάκρυνση της αιγοβοσκής. ∆ιευκρινίζεται ότι το
είδος χρησιµοποιεί όλες τις προαναφερθείσες µορφές εδαφοκάλυψης (δασοσκεπείς, θα-
µνοσκεπείς εκτάσεις, φρυγανότοπους), στις οποίες έχει προσαρµοστεί για πολύ µεγάλο
χρονικό διάστηµα, εκµεταλλευόµενο την ποώδη βλάστηση κάτω από τις µονώροφες συ-
στάδες,  όλα  τα  ανοίγµατα  του  δάσους  και  των  θαµνώνων,  αραιούς  και  πυκνούς  θα-
µνώνες,  κράσπεδα  δρόµων,  παραποτάµια βλάστηση,  φρύγανα,  κ.λπ.  Προφανώς αυτό
επιτελείται  σε  µεγάλο  βαθµό  στις  δασικές  εκτάσεις  µε  συγκόµωση  µέχρι  30% και  σε
µέτριο  βαθµό  στις  δασικές  εκτάσεις  µε  συγκόµωση  30-60%,  οι  οποίες  αποτελούν  το
57,2% και 36,9% της έκτασης του ∆άσους Πάφου αντίστοιχα. Απλώς, αποτελεί επιθυµη-
τό στόχο η αύξηση των ποολίβαδων και των ανοιχτών εκτάσεων ως προτιµώµενο ενδιαί-
τηµα από το αγρινό.

Εικόνα 4.1. Γενική άποψη του ενδιαιτήµατος του αγρινού

Το µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού του αγρινού συγκεντρώνεται στην περιµετρική
ζώνη του δάσους και στις παρακείµενες  αγροτικές περιοχές.  Επίσης στις περίκλειστες
ιδιωτικές εκτάσεις (Κάµπου, Τσακίστρας, Μυλικουρίου). Οι αγροτικές εκτάσεις που απο-
τελούν ενδιαίτηµα του αγρινού καλύπτονται από αµπέλια, οπωρώνες (κερασιάς, µηλιάς,
κ.λπ.) και σιτηρά. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι στην επιλογή τροφής το αγρινό επι-
δεικνύει  σαφή  και  ισχυρή  τάση  προς  τα  ποώδη  φυτά,  τα  οποία  έχουν  περιορισµένη
εξάπλωση εντός του δάσους. 

Φαίνεται ότι το είδος από το παρελθόν, για λόγους αποφυγής οχλήσεων, χρησιµοποιεί
συστηµατικά το εσωτερικό του δάσους και πολλές φορές πυκνές δασοσυστάδες, απότο-
µες πλαγιές και βραχώδεις θέσεις. Επίσης, µετακινείται για τροφή σε περισσότερο ανοι-
χτές εκτάσεις, οι οποίες καλλιεργούνται, µε αποτέλεσµα να έχει διαµορφώσει ένα σηµα-
ντικό τµήµα του πληθυσµού του στις τελευταίες. Σηµαντικό επίσης δεδοµένο είναι ότι σε
διάκενα-ανοίγµατα εντός του δάσους, όπου πραγµατοποιήθηκαν σπορές µε ποώδη φυτά
από το Ταµείο Θήρας, εκεί  η παρουσία των αγρινών ήταν έντονη  και  η συγκέντρωσή
τους αυξηµένη.  Είναι  γεγονός ότι  στην παρούσα στιγµή οι  ανοιχτές εκτάσεις και τα λι-
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βάδια συγκριτικά µε τις εκτάσεις που έχουν πυκνή ή σχετικά πυκνή δασική βλάστηση εί-
ναι πολύ περιορισµένες, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα του δάσους να στηρίξει
αρκετά µεγάλο πληθυσµό αγρινού. Βέβαια, οι βραχώδεις περιοχές µε µεγάλη κλίση και οι
παρόµοιες εκτάσεις εντός του δάσους είναι επίσης απαραίτητες για το αγρινό, ως "κατα-
φύγια" σε περίπτωση κινδύνου, αλλά και ως χώροι αναπαραγωγής. 

Το είδος γενικά προτιµάει τα λιβάδια και τις ανοιχτές εκτάσεις που εναλλάσσονται µε
δάση  και  θαµνώνες.  Ωστόσο,  έχει  προσαρµοστεί  καλά  και  στη  διαβίωση  εντός  του
∆άσους Πάφου, χρησιµοποιώντας συστηµατικά το εσωτερικό του και πολλές φορές πυ-
κνές δασοσυστάδες, για λόγους αποφυγής οχλήσεων, συµπεριλαµβάνοντας στην τροφή
του  µεγάλο  ποσοστό  ξυλώδους  βλάστησης  που  προέρχεται  από  τους  θάµνους  του
δάσους. 

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η χρήση του ενδιαιτήµατος ποικίλλει καθηµερινά και εποχιακά
µε τις αλλαγές στις απαιτήσεις για βοσκήσιµη ύλη, ανάπαυση, ασφάλεια, θερµική κάλυ-
ψη, αναπαραγωγή και τη γέννηση των νεογνών (Risenhoover and Bailey 1985). 

            

         

4.4 Θερµική κάλυψη και ασφάλεια 
Τα δάση χρησιµοποιούνται ευρέως από τα ζώα για ασφάλεια και θερµική κάλυψη. Τα

αγρινά  χρησιµοποιούν  το  πυκνό  δάσος  ως  προστασία-καταφύγιο  από  δυνατούς
ανέµους, καταιγίδες, οχήµατα, ανθρώπινες δραστηριότητες κ.λπ. Οι έντονες κλίσεις που
παρατηρούνται  σε  λόφους  και  βράχους  και  οι  προεξοχές  εντός  του  δάσους  χρησιµο-
ποιούνται επίσης ως καταφύγια για θερµική κάλυψη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

Καλοκαίρι

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Κύπρος µαστίζεται από ιδιαίτερα υψηλές θερµο-
κρασίες, γεγονός που αναγκάζει τα αγρινά να αναζητούν προστασία εντός του δάσους
για σκίαση και για αναζήτηση νερού, πόρο πολύτιµο για τα ζώα. 
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∆ιαχείµαση

Τα αγρινά διαχειµάζουν σε όλη την έκταση του ενδιαιτήµατός τους,  εξαρτώµενα από
την κατάσταση της βλάστησης και κυρίως τη διαθεσιµότητα των καλλιεργούµενων φυτών
και φρούτων. Γεγονός είναι πάντως ότι η Κύπρος δεν βιώνει δριµείς χειµώνες µε απο-
τέλεσµα τα ζώα να µην επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό. 

4.5 Αναπαραγωγή 
Τα αρσενικά αγρινά από το Σεπτέµβρη µέχρι τα τέλη Νοέµβρη ή και τον ∆εκέµβρη,

αυξάνουν το εύρος των µετακινήσεών τους προς αναζήτηση θηλυκών µε σκοπό την ανα-
παραγωγή. Την συγκεκριµένη περίοδο, αρσενικά και θηλυκά χρησιµοποιούν το ίδιο εν-
διαίτηµα, ενώ µετά το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου τα αρσενικά διαχωρίζονται
από τις αγέλες των θηλυκών, αναζητώντας µέρη πλούσια σε βοσκήσιµη ύλη για την ενί-
σχυση της σωµατικής τους κατάστασης.

Τα θηλυκά µετακινούνται προς συγκεκριµένες περιοχές (lambing grounds), για τη γέν-
νηση των µικρών τους από αρχές Μαρτίου µέχρι τέλος Μαΐου. Σύµφωνα µε τον Hadjister-
kotis (1992), τα ενήλικα θηλυκά φαίνεται να χρησιµοποιούν ξεχωριστό ενδιαίτηµα για την
περίοδο της άνοιξης που ταυτίζεται ουσιαστικά µε την περίοδο γεννήσεων. Έτσι για τη
γέννηση των νεογνών, τα θηλυκά επιλέγουν θέσεις βραχώδεις, απότοµες και µε µεγάλη
κλίση οι οποίες συνήθως είναι αραιές σε βλάστηση, αλλά παρέχουν προστασία από τους
θηρευτές και τη δυνατότητα να περιποιηθούν τα µικρά τους και να αναπαυθούν παράλλη-
λα. 

4.6 Ζωτικός χώρος 
Τα αγρινά είναι ιδιαίτερα κοινωνικά ζώα. Ωστόσο, εκτός από την περίοδο της αναπα-

ραγωγής, αρσενικά και θηλυκά ζουν σε χωριστές  αγέλες. Όµως, στις αγέλες των θηλυ-
κών παρατηρούνται συχνά και ανώριµα αρσενικά, ηλικίας 1-3 ετών, καθόλη τη διάρκεια
του χρόνου, τα οποία είναι συγγενικά των ενήλικων θηλυκών και παραµένουν σε αυτές
τις αγέλες χωρίς να συµµετέχουν στην αναπαραγωγή µέχρι να ενηλικιωθούν (Ν. Κασίνης
προσωπ. επικοιν.) Ειδικότερα, τα αρσενικά αγρινά τείνουν να σχηµατίζουν µεγαλύτερες
αγέλες από τα θηλυκά, πιθανόν εξαιτίας της διαφορετικής τροφικής οικολογίας (Maisels
1988). 

Οι ζωτικοί χώροι συνήθως είναι τµήµατα του ευρύτερου οικοσυστήµατος (µέρος του
δάσους,  απόκρηµνες  βραχώδεις  περιοχές,  ανοιχτές  εκτάσεις) και  τα αγρινά  επιλέγουν
κάθε φορά τον αντίστοιχο ως απόκριση στους διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Ειδικότερα, τα αγρινά χρησιµοποιούν τις διάφορες εκθέσεις του αναγλύφου, ανάλογα µε
την εποχή και επιδεικνύουν το καλοκαίρι περιορισµένη δραστηριότητα την ηµέρα (δρα-
στηριοποιούνται  κυρίως τις πρώτες ώρες της ηµέρας και κατά το σούρουπο) και εντο-
νότερη  τη  νύχτα,  κάποιες  συγκεντρώσεις  κοντά  σε  επιφανειακά  νερά  ή/και  ποτίστρες,
ενώ το χειµώνα έντονη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της ηµέρας, λόγω της απουσίας
υψηλών θερµοκρασιών,  της αυξηµένης  διαθεσιµότητας τροφής,  αλλά και  λόγω του οί-
στρου  (Ν.  Κασίνης,  προσωπ.  επικοιν.).  Σύµφωνα  µε  στοιχεία  του  Ταµείου  Θήρας,  ο
µέσος ζωτικός χώρος για τα αρσενικά κυµαίνεται από 200 έως 450 ha και για τα θηλυκά
από 200 έως 250 ha. Βέβαια, αυτός µεταβάλλεται, κυρίως ανάλογα µε την εποχή και την
κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ζώα. Για παράδειγµα, στα αποτελέσµατα της σχετι-
κής έρευνας (Hadjisterkotis 1992), συµπεριλαµβάνεται και η διαπίστωση ότι o εποχιακός
ζωτικός χώρος των αγρινών φαίνεται να καθορίζεται και από τη διαθεσιµότητα της βο-
σκήσιµης ύλης. 

4.7 Μετακινήσεις και διασπορά 
Οι εποχιακοί ζωτικοί χώροι µπορούν να ποικίλλουν, όχι µόνο σε µέγεθος αλλά επίσης

και σε ότι αφορά την απόσταση µεταξύ τους. Τα αγρινά διανύουν αποστάσεις που κατά
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κανόνα δεν ξεπερνούν τα 2 χιλιόµετρα, ανάλογα µε τις ανάγκες τους σε κάθε εποχή (δε-
δοµένα τηλεµετρίας, Ταµείο Θήρας). 

Ειδικότερα τα αρσενικά µε την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου µετακινούνται
εντονότερα για την ανεύρεση των θηλυκών συντρόφων τους µέχρι και τη λήξη της το  ∆ε-
κέµβριο. Την περίοδο αυτή, τα αρσενικά θα επιστρέψουν στον αρχικό τους χώρο όπου
θα παραµείνουν εκεί µέχρι το καλοκαίρι. Ειδικά το χειµώνα και µετά την λήξη της αναπα-
ραγωγικής  περιόδου  σχηµατίζονται  µεγάλες  οµάδες  ζώων,  πολλές  φορές  µικτές,  που
αριθµούν µέχρι και 65 ζώα σε περιοχές µε αρκετή διαθέσιµη βοσκήσιµη βιοµάζα (π.χ.
Βαρίσσια, Ν. Κασίνης -Ταµείο Θήρας). Αντίστοιχα, τα θηλυκά αγρινά την περίοδο γεννή-
σεων µετακινούνται σε επιλεγµένες  περιοχές (lambing grounds) για να προστατέψουν τα
µικρά τους.

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τα αγρινά δραστηριοποιούνται έντονα
προς αναζήτηση τροφής και νερού κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς έτσι απο-
φεύγουν τις υψηλές θερµοκρασίες της ηµέρας. Αυτή η δραστηριότητα των αγρινών έχει
τεκµηριωθεί µε τη χρήση ραδιοποµπών και καµερών (trail cameras) κοντά σε ποτίστρες
από το Ταµείο Θήρας (Ν. Κασίνης, προσ. επικοιν.). 

5. Ζηµιές στις γεωργικές καλλιέργειες
Η επίδραση των αγρινών στις γεωργικές καλλιέργειες αποτελεί ένα φλέγον θέµα το

οποίο ταλανίζει τόσο τους αρµόδιους φορείς όσο και τους ιδιοκτήτες των καλλιεργειών
εδώ και πολλά χρόνια. Οι γεωργικές ζηµιές προκαλούµενες από το αγρινό εκτιµώνται σε
αρκετές χιλιάδες ευρώ σε ετήσια βάση µε τις µεγαλύτερες ζηµιές να παρατηρούνται συνή-
θως στα αµπέλια και στους οπωρώνες σε ποσοστό 67% και 26% αντίστοιχα (Τµήµα Γε-
ωργίας, καταγραφές 1985-99 στους Kassinis and Papageorgiou 2000). 

Ειδικότερα, στο ∆ιαχειριστικό Σχέδιο για το αγρινό του 1992, έγινε αναφορά στα κυ-
ριότερα προβλήµατα που δηµιουργούνται στη γεωργία από τα αγρινά και τα οποία έχουν
ως εξής (∆ΣΧ 1992): 

• Την άνοιξη και το καλοκαίρι καταναλώνουν τους νεαρούς βλαστούς και τα φύλλα
των αµπελιών και το φθινόπωρο τα σταφύλια.

• Την άνοιξη και το καλοκαίρι καταναλώνουν τους νεαρούς βλαστούς και τα φύλλα
των οπωροφόρων δένδρων, κυρίως των νεαρών δενδρυλλίων της κερασιάς, της
µηλιάς, της αχλαδιάς και της αµυγδαλιάς. Επίσης σπάζουν τους κλώνους νεαρών
δενδρυλλίων στην προσπάθειά τους να τα λυγίσουν µε τα πόδια τους για να χα-
µηλώσουν τα φύλλα. 

• Τα αρσενικά αγρινά προκαλούν ζηµιές ή ξηραίνουν εντελώς δενδρύλλια ή µεγα-
λύτερα δέντρα τρίβοντας τα κέρατά τους επάνω στο φλοιό του κορµού τους.

• Το καλοκαίρι καταναλώνουν τα κουκιά όταν αρχίζουν να ωριµάζουν και να ξηραί-
νονται. 

• Το χειµώνα και την άνοιξη καταναλώνουν τις φυτείες βίκου.

• Αρχές χειµώνα καταναλώνουν τα δηµητριακά.

• Την άνοιξη καταναλώνουν τους βλαστούς των τριανταφυλλιών. 

Όπως διαφαίνεται και από τα παραπάνω, οι ζηµιές στις γεωργικές καλλιέργειες µετα-
βάλλονται από εποχή σε εποχή και φυσικά από περιοχή σε περιοχή. Συγκεκριµένα, σύµ-
φωνα µε καταγραφές του Τµήµατος Γεωργίας τα χωριά όπου παρατηρούνται ζηµιές από
τα αγρινά είναι κυρίως τα εξής: Πύργος, Κάµπος, Τσακίστρα, Μυλικούρι, Γερακιές, Καλο-
παναγιώτης, Τρεις Ελιές, Καµινάρια, Λεµίθου, Φοινί, Αγ. ∆ηµήτριος, Βρέτσια,  Παναγιά,
Κοιλίνια, Μαντριά, Αγ. Νικόλαος, Αγ. Ιωάννης, Άρσος, Αργάκα, Λυσός, κ.ά. Βέβαια οι ζη-
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µιές στα προαναφερθέντα χωριά, δεν έχουν παντού την ίδια έκταση και δεν αφορούν τις
ίδιες καλλιέργειες. 

Σε γενικές γραµµές πάντως και σύµφωνα πάντα µε την ίδια πηγή, το 1993 230 κάτοι-
κοι δήλωσαν στο Τµήµα Γεωργίας ζηµιές από τα αγρινά στις καλλιέργειές τους, ενώ το
2003 ο αριθµός τους έφτασε τους 573. Αντίστοιχα, το 1993 οι αποζηµιώσεις που δόθη-
καν από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία ήταν 22.000 €, ενώ το 2003 άγγιξαν τις 109.000 €.
Αυτό παραπέµπει σε σηµαντική αύξηση των ζηµιών που προκάλεσαν τα αγρινά στις καλ-
λιέργειες µέσα σ’ αυτή τη δεκαετία και η οποία πιθανόν οφείλεται, εκτός των άλλων, και
σε αύξηση του πληθυσµού των ζώων.

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι αποζηµιώσεις έλαβαν τέλος.
Τα ποσά που καταβάλλονταν ήταν πολύ υψηλά,  ενώ  παρατηρήθηκαν και  περιστατικά
κατά τα οποία αγρότες διαµαρτύρονταν πιθανόν χωρίς να υπάρχουν ζηµιές στα χωράφια
τους, απλά και µόνο για τη λήψη της επιδότησης. 

Το συµπέρασµα που προκύπτει άµεσα είναι ότι οι ζηµιές στις αγροτικές καλλιέργειες
θα  πρέπει  να  αποτελέσουν  προτεραιότητα  και  κυρίως  η  ακριβής  παρακολούθηση  και
αντιµετώπισή τους. Από την κοινωνικοοικονοµική σκοπιά του όλου θέµατος, σε πρόσφα-
τη έρευνα (Michaelidou and Decker 2002) που διεξήχθη σε χωριά που γειτνιάζουν µε το
ενδιαίτηµα του αγρινού και υφίστανται ζηµιές από τα ζώα στις καλλιέργειές τους, η γενική
αντίληψη που επικρατεί συνοψίζεται στο εξής: «ότι οι  κάτοικοι της περιοχής τάσσονται
υπέρ της προστασίας του αγρινού, αλλά παράλληλα θεωρούν ότι θα πρέπει να ληφθούν
µέτρα  και  για  την  προστασία  των  ανθρώπων».  Σαφώς  διατυπώνονται  και  ακραίες
απόψεις, όπως «το αγρινό καταστρέφει τις περιουσίες µας», αλλά σε πολύ µικρό βαθµό.
Στην πλειοψηφία τους οι κάτοικοι θεωρούν το αγρινό «στολίδι» της χώρας, ωστόσο, επι-
θυµούν  και  ταυτόχρονα  απαιτούν  να  ληφθούν  άµεσα  µέτρα  από  την  πολιτεία προκει-
µένου να στηριχτούν οι κοινότητες και να καταστούν βιώσιµες τόσο αναπτυξιακά όσο και
οικονοµικά. 

Η καταβολή αποζηµιώσεων στους καλλιεργητές αποτελεί επίσης ένα θέµα που έχει
απασχολήσει ιδιαίτερα τους αρµόδιους φορείς. Στο παρελθόν, οι κάτοικοι των πληγέντων
περιοχών  συχνά  εµφανίζονταν  δυσαρεστηµένοι  µε  τις  καταβαλλόµενες  αποζηµιώσεις,
υποστηρίζοντας ότι δεν καλύπτουν την αξία της συγκοµιδής που χανόταν από τα αγρινά,
σε συνδυασµό και µε τη γενικότερη κρίση της τοπικής γεωργίας (Michaelidou and Decker
2002). 

6. Απειλές και περιοριστικοί παράγοντες
Το γεγονός ότι ο πληθυσµός του αγρινού είναι  µοναδικός και ενιαίος αποτελεί σηµα-

ντική απειλή, καθώς αυτό εγκυµονεί πολλούς κινδύνους σε περίπτωση εµφάνισης µιας
σοβαρής  ασθένειας, η οποία θα µπορούσε να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Εξάλλου,
αυτό καταδεικνύει και η εµφάνιση και επιδηµική διασπορά του µυκοπλάσµατος πριν από
µερικά χρόνια, το οποίο προκάλεσε την απώλεια σηµαντικού τµήµατος του πληθυσµού.
Για την εξασφάλιση της µελλοντικής παρουσίας και εξέλιξης του πληθυσµού του αγρινού
κρίσιµης σηµασίας είναι η  διαθεσιµότητα κατάλληλου ενδιαιτήµατος για το είδος. Η εκτί-
µηση της φέρουσας ικανότητας του δάσους είναι πρωταρχικής σηµασίας παράµετρος, η
οποία θα δείξει αν η έκταση του δάσους µπορεί να υποστηρίξει το σηµερινό πληθυσµό
του. 

Η πιθανή γενετική κατάπτωση του πληθυσµού εξαιτίας συγγενούς διασταύρωσης (in-
breeding)  λόγω  της  µοναδικότητας  του  πληθυσµού,  αποτελεί  επιπλέον  µειονέκτηµα.
Απειλή επίσης αποτελεί και η  συνβόσκηση αγρινών και αιγοπροβάτων, όχι τόσο λόγω
ανταγωνισµού για χώρο και βοσκήσιµη ύλη, αλλά κυρίως λόγω της πιθανότητας µετάδο-
σης  ασθενειών  από  τα  αιγοπρόβατα  στα  αγρινά  (Hadjisterkotis 1999,  Kassinis 2005).
Από τους  φυσικούς θηρευτές, κάποια επίδραση  φαίνεται  να έχει  η αλεπού  στα νεαρά
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αγρινά, ο βαθµός της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί, καθώς δεν έχει πραγµατοποιηθεί
σχετική µελέτη µέχρι σήµερα. 

Εκείνο που αποδεικνύεται σοβαρό πρόβληµα είναι η θήρευση αγρινών από αδέσπο-
τους σκύλους οι οποίοι διαβιούν σε ηµιάγρια κατάσταση µέσα στο δάσος της Πάφου. Οι
συγκρούσεις µε αυτοκίνητα µπορούν να θεωρηθούν ως µικρή απειλή, καθώς τα ποσοστά
θνησιµότητας εξαιτίας αυτού του παράγοντα παρουσιάζονται χαµηλά. Όµως, τα τελευταία
χρόνια, πιθανόν και λόγω της επέκτασης του οδικού δικτύου (π.χ. Κάµπος – Πύργος) οι
συγκρούσεις  µε οχήµατα  έχουν αυξηθεί.  Ενδεικτικά  αναφέρονται  περιστατικά που έχει
καταγράψει το Ταµείο Θήρας: στις 2 και 17-12-2008 στην περιοχή Ορκόντα-Καλοπανα-
γιώτη σύγκρουση µε Ι.Χ. αυτοκίνητο, στις 27-1-2010 στην περιοχή Ξυλογέφυρου Πεδου-
λά σύγκρουση σχολικού λεωφορείου µε αγέλη αρσενικών και στο νέο δρόµο Κάµπου -
Πύργου σύγκρουση θηλυκού αγρινού µε ραδιοποµπό µε Ι.Χ. αυτοκίνητο. Σχετικό είναι και
το πρόβληµα της παρεµπόδισης των διελεύσεων αγρινών από το οδικό δίκτυο και της
πρόκλησης συγκρούσεων µε αυτοκίνητα όταν τα ζώα εγκλωβιστούν στο οδόστρωµα σε
περιοχές µε προστατευτικές µπάρες, συνεχείς για µεγάλες αποστάσεις. 

Σηµαντική παράµετρο και ενδεχοµένως έµµεση απειλή για την επιβίωση του πληθυ-
σµού του αγρινού αποτελεί η γενικότερη έλλειψη νερού στο δάσος, καθώς και η αισθητή
µείωση της βοσκήσιµης ύλης, σε ποιότητα και ποσότητα, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς
µήνες (Hadjisterkotis 1999). Ήδη, βέβαια το Ταµείο Θήρας έχει προβεί στην τοποθέτηση
µεγάλου αριθµού δεξαµενών µε αυτόµατες ποτίστρες για την εξασφάλιση νερού σε πολ-
λές θέσεις του δάσους, καθώς και σε σπορές για την εξασφάλιση περισσότερης και καλύ-
τερης ποιότητας τροφής. Επίσης, ο κίνδυνος πυρκαγιάς, λόγω και των γενικότερων ξηρο-
θερµικών συνθηκών του καλοκαιριού, αποτελεί απειλή για τον πληθυσµό και το ενδιαίτη-
µα του αγρινού.

Οι  υψηλές  απαιτήσεις σε  ενέργεια που ακολουθούν το καλοκαίρι,  ήτοι  την περίοδο
αναπαραγωγής,  τυχόν  προβλήµατα  υγείας,  σε  συνδυασµό  µε  φτωχή  διατροφή  και  τα
πρώτα κρύα του χειµώνα, είναι οι πιθανοί λόγοι που οδηγούν στην αυξανόµενη θνησι-
µότητα που παρατηρείται στα τέλη του φθινοπώρου και τις αρχές του χειµώνα (Hadjister-
kotis 2002). Τέλος, τονίζεται ότι οι απειλές που αντιµετωπίζει ο πληθυσµός του αγρινού
είναι αρκετές, όµως σηµαντικότερη από όλες είναι η λαθροθηρία, η οποία αν και δεν έχει
την έκταση που είχε στο παρελθόν, παραµένει ωστόσο σοβαρός κίνδυνος για τα αγρινά,
ιδίως στις παρυφές του δάσους. Η αυξηµένη προσβασιµότητα του δασικού οδικού δικτύ-
ου και των αντιπυρικών λωρίδων είναι µία από τις αιτίες του προβλήµατος. 

7. ∆ιαχείριση
Στη διαχείριση του αγρινού εµπλέκονται οι παρακάτω φορείς ή επιτροπές, µε διακριτό

ρόλο ο καθένας, ήτοι: το Ταµείο Θήρας (διαχείριση του πληθυσµού και του ενδιαιτήµα-
τος), η Συντονιστική Επιτροπή ∆ιαχείρισης Αγρινού (συνολική διαχείριση του αγρινού), το
Τµήµα ∆ασών (διαχείριση του ενδιαιτήµατος), η Κυπριακή Αστυνοµία (φύλαξη), το Τµήµα
Γεωργίας (διαχείριση ζηµιών), η Κτηνιατρική Υπηρεσία (πρόληψη και αντιµετώπιση ασθε-
νειών), καθώς και άλλοι φορείς ανάλογα µε το ειδικό ζήτηµα που ανακύπτει. 

Το Ταµείο Θήρας ιδρύθηκε το 1990 µε το Νόµο 158/90 και ουσιαστικά αντικατέστησε
την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, µε σκοπό την προστασία, ανάπτυξη, έρευνα και ορθο-
λογική διαχείριση των θηραµάτων και των άλλων ειδών της κυπριακής πανίδας. Το Τα-
µείο Θήρας απασχολεί δύο ειδικούς επιστήµονες και δύο θηροφύλακες  σε µόνιµη βάση,
καθώς και 5-10 υπαλλήλους  εποχιακά, οι οποίοι εµπλέκονται στο έργο της προστασίας
του αγρινού και της βελτίωσης  του ενδιαιτήµατός του. Ειδικότερα, ασχολούνται µε την
παρακολούθηση του πληθυσµού του αγρινού, την πάταξη της λαθροθηρίας µε περιπολί-
ες, τις σπορές, την παροχή νερού µε δεξαµενές ή από πηγές και όποιο ζήτηµα ανακύπτει
που αφορά στο αγρινό. Στο έργο τους υποβοηθούνται από ειδικά (4Χ4) οχήµατα και δια-
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θέτουν εξοπλισµό, όπως κιάλια, GPS κ.λπ. Η πλησιέστερη βάση προς το ∆άσος Πάφου
βρίσκεται στην Ευρύχου. Επικουρικό έργο στην πάταξη της λαθροθηρίας προσφέρει και
ειδική οµάδα της Αστυνοµίας.

Από  το  1996,  µετά  την  επικύρωση  του  σχεδίου  διαχείρισης  του  αγρινού  από  το
Υπουργικό  Συµβούλιο  που  εκπονήθηκε  από  Κύπριους  και  Καναδούς  επιστήµονες,  η
υπηρεσία του Ταµείου Θήρας διαθέτει εξειδικευµένη οµάδα (Οµάδα Προστασίας και ∆ια-
χείρισης Αγρινού) η οποία απασχολείται αποκλειστικά µε τη διαχείριση του είδους. Τα κα-
θήκοντα της οµάδας αυτής περιλαµβάνουν παρακολούθηση του πληθυσµού µε ετήσιες
καταµετρήσεις του, καταγραφή των γεννήσεων µε επιτόπιες έρευνες σε γκρεµούς που
γεννούν τα αγρινά, έρευνες µε τη χρήση ραδιοποµπών (σχετικά µε την περιοχή χωρο-
κράτειας, τη συµπεριφορά, τις συνήθειες, τις µετακινήσεις, τη θνησιµότητα, κ.ά.), βελτίω-
ση του ενδιαιτήµατος του είδους, σπορές σιτηρών/ψυχανθών, τοποθέτηση τεχνητών πο-
τιστρών σε περιοχές µε λίγα επιφανειακά νερά, καθαρισµό των φυσικών πηγών, αστυ-
νόµευση του δάσους για πρόληψη και πάταξη της λαθροθηρίας και αυτοψίες σε γεωργι-
κές περιοχές παρακείµενες του δάσους, οι οποίες υφίστανται ζηµιές από το αγρινό, όπου
παρέχονται συµβουλές για πρόληψη των ζηµιών. 

Επίσης, εξετάζεται σε συνεχή βάση το θέµα της συνβόσκησης των αγρινών µε αιγο-
πρόβατα, τα οποία ανταγωνίζονται άµεσα για χώρο, βοσκήσιµη ύλη και νερό, ειδικά σε
περιόδους χαµηλής διαθεσιµότητας και ποιότητας τροφής. Μια ακόµη σηµαντική δράση
της διαχείρισης είναι η πρόληψη και αντιµετώπιση των ασθενειών. Κάθε χρόνο το Αναρ-
ρωτήριο Άγριας Ζωής που λειτουργεί  από το 1995, φροντίζει  άρρωστα-τραυµατισµένα
αγρινά, µε στόχο να απελευθερωθούν ξανά στο φυσικό τους περιβάλλον. 

Από το Νόµο 152(Ι)/2003 "Περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θη-
ραµάτων",  άρθρα  21-26, ιδρύθηκε  η  Συντονιστική  Επιτροπή  ∆ιαχείρισης  Αγρινού που
απαρτίζεται από οκτώ µέλη, ήτοι α) τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή
εκπρόσωπό  του,  ως  πρόεδρο,  β)  τον  διευθυντή  της  Υπηρεσίας  περιβάλλοντος  ή  εκ-
πρόσωπό του, ως αντιπρόεδρο, γ) τον προϊστάµενο του Ταµείου Θήρας, δ) το διευθυντή
του Τµήµατος ∆ασών ή εκπρόσωπό του, ε) τον διευθυντή του Τµήµατος Γεωργίας ή εκ-
πρόσωπό του, στ) το διευθυντή του Τµήµατος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ή εκπρόσωπό
του, ζ) τον διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών ή εκπρόσωπό του, η) τον γενι-
κό διευθυντή του Γραφείου Προγραµµατισµού ή εκπρόσωπό του. Η Συντονιστική Επιτρο-
πή  ∆ιαχείρισης  Αγρινού  έχει  καθήκον  και  αρµοδιότητα  να  συµβουλεύει  τον  Υπουργό
Εσωτερικών ή/και τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή/και την
Επιτροπή  ∆ιαχείρισης  ή/και  την  Επιστηµονική  Επιτροπή,  αναλόγως  της  περίπτωσης,
αναφορικά µε το αγρινό. Ειδικότερα, µεταξύ των θεµάτων που αφορούν στο αγρινό περι-
λαµβάνονται και η λήψη µέτρων  για την προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από το
είδος, η πιθανότητα δηµιουργίας νέων πληθυσµών µε τη µεταφορά αγρινών σε άλλους
χώρους και ο έλεγχος του πληθυσµού του, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρησή
του, καθώς και για την προστασία των γεωργικών καλλιεργειών, της χλωρίδας και της
κτηνοτροφίας. Τέλος, προβλέπεται ο προϊστάµενος του Ταµείου Θήρας να ενηµερώνει τη
Συντονιστική  Επιτροπή ∆ιαχείρισης Αγρινού για τις  καταµετρήσεις πληθυσµών,  τις µε-
λέτες εξάπλωσης, τη βελτίωση βιοτόπων και οποιαδήποτε άλλη έρευνα ή έργο διεξάγεται
σε σχέση µε τη διαχείριση του αγρινού. 

Επίσης,  πρέπει  να  αναφερθεί  η ύπαρξη  µικρών πληθυσµών αγρινού σε  περιφραγ-
µένους χώρους ή ζωολογικούς κήπους, όπως στον Σταυρό της Ψώκας, στα Πλατάνια
στους πρόποδες του Τροόδους (δεν υπάρχουν πλέον αγρινά  εκεί) και  στο Ζωολογικό
Κήπο της Λεµεσού. Σκοπός δηµιουργίας αυτών των πληθυσµών ήταν η αναπαραγωγή,
δηµιουργία πληθυσµιακού αποθέµατος και απελευθέρωσή του ξανά στο ενδιαίτηµα του
ζώου για ενίσχυση του φυσικού πληθυσµού, καθώς και η επίδειξη και γνωριµία του κοι-
νού µε το είδος.
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8. Αξιολόγηση της υφισταµένης κατάστασης
Σήµερα  ο  πληθυσµός  του  αγρινού  είναι  ενιαίος  µε  µια  εµφανή  και  έντονη  τάση

εξάπλωσης  έξω  από  τα  όρια  του  ∆άσους  Πάφου,  κυρίως  ανατολικά-νοτιοανατολικά,
νότια και νοτιοδυτικά, όπου υπάρχουν κατοικηµένα χωριά, αλλά και στα ανατολικά του
δάσους προς το όρος Τρόοδος. Από πληθυσµιακής άποψης, η τελευταία εκτίµηση που
πραγµατοποιήθηκε το 2007 ήταν 2.947 ± 686 άτοµα µε την αναλογία ενηλίκων αρσενι-
κών προς ενήλικα θηλυκά προς νεογνά να είναι 97 προς 100 προς 31 (Κασίνης 2009).
Επειδή όµως ο πληθυσµός µπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλός, σε σχέση µε την έκταση του
δάσους, η εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας του δάσους είναι πρωταρχικής σηµασίας
παράµετρος, η οποία θα δείξει αν η έκταση του δάσους µπορεί να υποστηρίξει το σηµερι-
νό πληθυσµό του. 

Εξαιτίας  της  µοναδικότητας  του  πληθυσµού,  όπως  παρουσιάζεται  σήµερα,  ανακύ-
πτουν και πολλά ζητήµατα γενετικής σύστασης του πληθυσµού, η διερεύνηση των οποί-
ων θα δώσει απαντήσεις σε θέµατα, όπως η φυλογεωγραφία του είδους και η γενετική
δοµή  του  πληθυσµού.  Επιπλέον,  µέσω  των  µοριακών  γενετικών  δεικτών  µπορεί  να
προσδιοριστεί ο ενδεχόµενος κίνδυνος απώλειας γενετικής παραλλακτικότητας και συγ-
γενούς διασταύρωσης (inbreeding), καθώς επίσης και της παρουσίας και µετάδοσης πα-
θογόνων ή παρασίτων στον πληθυσµό. 

Η συνβόσκηση αγρινών µε αιγοπρόβατα δηµιουργεί έντονο ανταγωνισµό για χώρο και
βοσκήσιµη  ύλη.  Επιπλέον,  πολλές  φορές  ανιχνεύονται  από  τους  αρµόδιους  άρρωστα
αγρινά, εξαιτίας της µετάδοσης ασθενειών από τα αιγοπρόβατα. 

Η εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας και ποσότητας ενδιαιτήµατος αποτελεί πρώτιστο
µέληµα των αρµόδιων φορέων καθώς είναι εµφανές ότι αποτελεί την πιο σηµαντική έµµε-
ση απειλή για τα ζώα. Επαναλαµβάνεται τέλος, ότι την κυριότερη άµεση απειλή αποτελεί
η λαθροθηρία, η οποία πρέπει να αντιµετωπιστεί ριζικά και κατά προτεραιότητα.
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

9. Σκοπός και στόχοι της διαχείρισης
Γενικός σκοπός
Ο γενικός σκοπός του εν λόγω διαχειριστικού σχεδίου είναι η διατήρηση του αγρινού

µέσα από την αειφορική διαχείριση του πληθυσµού και των ενδιαιτηµάτων του και η εις
το διηνεκές επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης. Επίσης, η εξασφάλιση µιας
δυναµικής ισορροπίας µεταξύ του αριθµού των αγρινών και της ποιότητας και ποσότητας
του ενδιαιτήµατος.

Στόχοι 
Οι επιµέρους στόχοι της διαχείρισης του αγρινού συνοψίζονται στα εξής:

1. ∆ιατήρηση ενός εύρωστου και µε υψηλό αναπαραγωγικό δυναµικό πληθυσµού

2. ∆ιατήρηση  του  ενδιαιτήµατος  σε  καλή  κατάσταση,  ώστε  να  εξασφαλίζονται  οι
απαιτήσεις του αγρινού σε ποσότητα και ποιότητα τροφής

3. Εξασφάλιση δυναµικής ισορροπίας µεταξύ του αριθµού των αγρινών και του εν-
διαιτήµατος

4. Βελτίωση των τροφικών και άλλων απαραίτητων πόρων για το αγρινό

5. Εξασφάλιση της καλής υγιεινής κατάστασης του πληθυσµού

6. Αποτελεσµατική αντιµετώπιση όλων των απειλών για το είδος

7. ∆ιατήρηση υψηλής γενετικής ποικιλοµορφίας στον πληθυσµό

8. Άµβλυνση των ζηµιών που προκαλεί στις γεωργικές καλλιέργειες

9. ∆ιερεύνηση της αναγκαιότητας δηµιουργίας ενός δεύτερου πληθυσµού ως απο-
θέµατος ασφαλείας για την περίπτωση ασθένειας ή άλλης ανάλογης απειλής.  

Οι ανωτέρω στόχοι θα επιτευχθούν µε την υλοποίηση µέτρων και δράσεων που θα
βασίζονται στη διεξαγωγή ερευνών που θα αφορούν στην εκτίµηση της φέρουσας ικα-
νότητας  του ενδιαιτήµατος, τη  διαχρονική  παρακολούθηση του πληθυσµού, την οριο-
θέτηση της κατανοµής του, την παρακολούθηση της γενετικής του κατάστασης, την εκτί-
µηση των αλληλεπιδράσεων µε ήµερα ζώα, την εκτίµηση του προβλήµατος της λαθροθη-
ρίας, την ανίχνευση ασθενειών και τον έλεγχό τους και την ενδεχόµενη µεταφορά αγρι-
νών σε νέο κατάλληλο ενδιαίτηµα. 

10. ∆ιαχείριση του πληθυσµού
Ιστορικά ο πληθυσµός του αγρινού έχει υποστεί πολύ έντονες διακυµάνσεις, τουλάχι-

στον από την περίοδο του µεσαίωνα και µετά. Την περίοδο εκείνη το αγρινό ήταν άφθονο
σχεδόν σε όλη την έκταση της Κύπρου και αποτελούσε αντικείµενο κυνηγιού. Αργότερα
έµειναν µόνο δύο πληθυσµοί µε λίγο περισσότερα από 20 άτοµα ο καθένας, ο ένας στο
δάσος Τρόοδος και ο άλλος στο ∆άσος Πάφου, όπου το 1937 ο πληθυσµός του µειώθη-
κε περαιτέρω στα 15 άτοµα. Το 1938 µε την έκδοση του νόµου περί θήρας δόθηκε ιδιαί-
τερη έµφαση στον περιορισµό της λαθροθηρίας µε σκοπό να ανακάµψει ο πληθυσµός
του (Hadjisterkotis and Van Haaften 1997). Μεταξύ 1938 και 1940 αποµακρύνθηκαν από
το ∆άσος Πάφου όλοι οι κτηνοτρόφοι και τα κοπάδια κατσικιών που υπήρχαν και το 1939
το δάσος (620 χιλιάδες στρέµµατα) ανακηρύχθηκε σε "Μόνιµη Περιοχή Απαγόρευσης Κυ-
νηγίου" (Hadjisterkotis, 1992). Με ένα νέο διάταγµα στις 16.11.1944 οι ιδιωτικές ιδιοκτησί-
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ες των περίκλειστων από το ∆άσος Πάφου κοινοτήτων Κάµπου και Τσακίστρας εξαιρέθη-
καν από την απαγόρευση του κυνηγιού, ενώ το 1996 το Υπουργικό Συµβούλιο της Κύ-
πρου µε εισήγηση του Ταµείου Θήρας, επέτρεψε κυνήγι του λαγού και της πέρδικας στην
ανατολική πλευρά της κοιλάδας του Λιµνίτη, εντός του ∆άσους Πάφου και σε τµήµα αυ-
τής της περιοχής το κυνήγι της τσίχλας και της φάσσας  (Hadjisterkotis 1997). Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι η  περίοδος κυνηγίου (2008-09) για το λαγό και την πέρδικα ήταν από
2/11/08 έως 31/12/08, για τις τσίχλες από 2/11/08 έως 28/2/09 και για την φάσσα από
2/11/08 έως 25/2/09. Βέβαια, η λαθροθηρία όλων των µορφών είναι υπαρκτή και αποτε-
λεί ίσως το κυριότερο πρόβληµα για το αγρινό (∆ΣΧ 1992). 

10.1 Υπολογισµός της βοσκοϊκανότητας του δάσους 
Σύµφωνα µε όσα έχουν αναφερθεί, το άριστο ενδιαίτηµα του αγρινού αποτελούν οι

ανοιχτές-λιβαδικές  εκτάσεις,  οι  οποίες  εναλλάσσονται  µε  κλειστές  δασικές  εκτάσεις  και
βραχώδεις θέσεις µεγάλης κλίσης. Ωστόσο, τα αγρινά έχουν προσαρµοστεί πολύ καλά
στο ∆άσος Πάφου, η δοµή του οποίου και µε την παρουσία της λατζιάς και άλλων πλατύ-
φυλλων στον υπόροφο είναι σχετικά πυκνή, παρόλο που η κατάστασή του σύµφωνα µε
την µελετητική οµάδα που ασχολείται µε το διαχειριστικό σχέδιο του δάσους (Γκατζογιάν-
νης και συνεργάτες 2010), είναι µάλλον υποβαθµισµένη. Αυτό επιβεβαιώνεται έµµεσα και
από την τάση εξάπλωσης του πληθυσµού έξω από τα όρια του δάσους προς τις γεωργι-
κές καλλιέργειες, είτε για την αναζήτηση ποωδών ειδών, ειδικά την ξηροθερµική περίοδο
του έτους. 

Συνεπώς, για την εξασφάλιση της µελλοντικής παρουσίας και εξέλιξης του πληθυσµού
του  αγρινού,  η  διαθεσιµότητα  κατάλληλου  ενδιαιτήµατος  αποτελεί  παράµετρο  κρίσιµης
σηµασίας για το είδος. 

Στρατηγική 1: Η φέρουσα ικανότητα του ενδιαιτήµατος αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµα-
ντικό  κεφάλαιο  της  διαχείρισης  του  πληθυσµού  ενός  ζωικού  είδους  (De Young et al.
2000). Για την περίπτωση του αγρινού στο ∆άσος Πάφου αποτελεί  την πρώτη προτε-
ραιότητα. Συνεπώς, προτείνεται η άµεση εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας του ∆άσους
της Πάφου, η οποία θα δείξει εάν το χρησιµοποιούµενο από το αγρινό ενδιαίτηµα µπορεί
να υποστηρίξει τον σηµερινό πληθυσµό του είδους. Το επίπεδο του πληθυσµού το 2007,
για το σύνολο του ∆άσους Πάφου αλλά και των παραδασόβιων περιοχών υπολογίστηκε
στα 2.947 ± 686 άτοµα (Κασίνης 2007), το οποίο πιθανότατα είναι υψηλό σε σχέση µε τη
βοσκοϊκανότητα του δάσους. 

Στρατηγική 2: 

α) Σε  περίπτωση  υπολογισµού  βοσκοϊκανότητας  χαµηλότερης  από το  επίπεδο  του
σηµερινού πληθυσµού, προτείνεται η υιοθέτηση µέτρων ελέγχου του πληθυσµού ή µετα-
φοράς ενός µέρους του σε άλλο κατάλληλο ενδιαίτηµα.

β) Σε περίπτωση υπολογισµού βοσκοϊκανότητας υψηλότερης από το επίπεδο του ση-
µερινού πληθυσµού, πράγµα όχι πιθανό, τότε θα πρέπει να εφαρµοστούν µέτρα αύξησης
του πληθυσµού, κυρίως µε βελτίωση του ενδιαιτήµατος. 

∆ράση 1: Υπολογισµός της φέρουσας ικανότητας του δάσους (του µεγέθους του πλη-
θυσµού το οποίο µπορεί πραγµατικά να στηρίξει το δάσος) µε βάση τη διεθνώς καθιερω-
µένη µεθοδολογία. 

10.2  Παρακολούθηση (monitoring) του πληθυσµού
Είναι ουσιαστικό να διατηρηθεί και να βελτιωθεί το πρόγραµµα παρακολούθησης του

πληθυσµού του αγρινού που υλοποιεί από το 1997 το Ταµείο Θήρας, ώστε να υπάρχει
τεκµηριωµένη γνώση για το επίπεδο και τη δοµή του πληθυσµού, καθώς και άλλων πλη-
θυσµιακών παραµέτρων. Τα δεδοµένα αυτά είναι θεµελιώδους σηµασίας για τον σχεδια-
σµό της ορθολογικής διαχείρισης του είδους και καθιστούν δυνατή τη λήψη ορθών διαχει-
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ριστικών αποφάσεων,  ακόµη και για «θεωρητικά ασυµβίβαστες» δραστηριότητες εντός
του ενδιαιτήµατος (NDW, 2001). 

Στρατηγική 1: Ο πληθυσµός του αγρινού θα παρακολουθείται συστηµατικά, ώστε να
αξιολογηθούν οι τάσεις και να ανιχνευθούν σηµαντικές δηµογραφικές αλλαγές ή/και αλλα-
γές του ζωτικού χώρου (NDW, 2001). 

Στρατηγική 2: Οι διάφορες τεχνικές-µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την παρακο-
λούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης του πληθυσµού θα πρέπει να ανταποκρίνονται
επαρκώς σε προϋποθέσεις που αφορούν στην ακρίβεια του εξοπλισµού, την αξιοπιστία
των υπολογισµών, το οικονοµικό κόστος και τη διαθεσιµότητα προσωπικού. Πολλές φο-
ρές, οι εναέριες καταµετρήσεις παρουσιάζουν ορισµένα µειονεκτήµατα, ειδικότερα όταν
διεξάγονται  σε περιοχές µε πυκνή  βλάστηση καθιστώντας  την παρατήρηση των ζώων
δύσκολη και επηρεάζοντας τα αποτελέσµατα. Γι’ αυτό καλό θα ήταν να συνδυάζονται µε
τα αποτελέσµατα των επίγειων καταµετρήσεων (MFWP, 2009). 

Στρατηγική  3: ∆ιεξαγωγή  της  παρακολούθησης  του  πληθυσµού  του  αγρινού  από
εξειδικευµένο  και  κατάλληλα  εκπαιδευµένο  προσωπικό.  Επίσης,  όπως  συµβαίνει  σε
οποιαδήποτε έρευνας της άγριας φύσης, είναι δυνατόν οι µεταβλητές που καταγράφονται
κατά  τη  διάρκεια  της  έρευνας  να  εισαγάγουν  κάποια  αβεβαιότητα  στα  αποτελέσµατα,
οπότε αυτά θα πρέπει να ερµηνεύονται από ή σε συνεργασία µε το προσωπικό που διε-
ξάγει την έρευνα (MFWP, 2009). 

Στρατηγική 4: Οι καταµετρήσεις του πληθυσµού, επίγειες ή εναέριες, θα διεξάγονται
την περίοδο Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου, οπότε οι διάφορες κλάσεις ηλικίας είναι επαρκώς
αναγνωρίσιµες και ταυτόχρονα υπάρχει µεγαλύτερη κινητικότητα των ζώων λόγω αυξη-
µένης διαθεσιµότητας τροφής και αναπαραγωγικής περιόδου. 

∆ράση 1: Προτείνεται η επίγεια µέθοδος καταµέτρησης σε διαδροµές (line transects)
για την καταγραφή των αγρινών, από κατάλληλα διαµορφωµένο όχηµα, µε υπολογισµό
της κάθετης απόστασης της θέσης κάθε ζώου που παρατηρείται σε σχέση µε τη διαδρο-
µή και κατόπιν µέσω κατάλληλων λογισµικών (π.χ. DISTANCE) εκτίµηση της πυκνότητας
του  πληθυσµού,  όπως  πραγµατοποιείται  και  σήµερα  από  το  προσωπικό  του  Ταµείου
Θήρας (Kassinis and Papageorgiou 2000). Αν και το δίκτυο διαδροµών που εφαρµόζεται
σήµερα από το Ταµείο Θήρας κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό, εκτιµάται ότι η περαιτέρω
πύκνωσή του, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, θα βελτιώσει την ακρίβεια των καταµετρή-
σεων. Οι επίγειες απογραφές θα πρέπει να πραγµατοποιούνται σε ετήσια βάση.

∆ράση  2: Η  εναέρια καταµέτρηση του πληθυσµού του  αγρινού  µε  ελικόπτερο κατ’
έτος ή τουλάχιστο κάθε δύο έτη προτείνεται ως συµπληρωµατική ή εναλλακτική µέθοδος
των επίγειων απογραφών (NDW, 2001, UDWR, 2008, MFWP, 2009). Οι εναέριες κατα-
µετρήσεις καλό θα ήταν να διεξάγονται νωρίς το πρωί ή µετά τις 14:00 µε τη χρήση µι-
κρών ελικοπτέρων, τόσο για την εξοικονόµηση χρηµάτων, όσο και για την αποφυγή αντι-
δράσεων από τα αγρινά (συνήθως όταν αντιλαµβάνονται δυνατούς θορύβους τρέχουν να
κρυφτούν σε γκρεµούς, καταφύγια ή ακόµη και εντός της πυκνής βλάστησης, επηρεάζο-
ντας πιθανώς τα αποτελέσµατα της απογραφής) (∆ΣΧ, 1992). 

∆ράση 3: Οι αρµόδιοι επιστήµονες, τόσο κατά τις εναέριες, όσο και κατά τις επίγειες
καταµετρήσεις, θα αποτυπώνουν τις συγκεντρώσεις των  αγρινών µε τη βοήθεια της τε-
χνολογίας  του  Παγκόσµιου  Συστήµατος  Καθορισµού Θέσης  (GPS) (NDW, 2001). Επί-
σης, παράλληλα µε τις καταµετρήσεις του συνολικού πληθυσµού, εναέριες ή επίγειες, να
πραγµατοποιείται και εκτίµηση της δοµής (ηλικία/φύλο) του πληθυσµού. Για το λόγο αυτό
προτείνεται η ταξινόµηση των παρατηρούµενων ζώων σε πίνακες µε στήλες (φύλο) για
τα ενήλικα αρσενικά, ενήλικα θηλυκά και νεαρά, καθώς και στήλες (ηλικία) µε βάση την
ηλικιακή κατανοµή των ζώων (βλ. λεπτοµέρειες στο Σχέδιο Παρακολούθησης για το Αγρι-
νό). Σύµφωνα µε τα παραπάνω θα προκύψουν αναλογίες  ενήλικων αρσενικών: ενήλι-
κων θηλυκών: νεαρών, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε την ηλικιακή κατανοµή των
ενηλίκων αρσενικών (NMDGF 2003). 
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∆ράση 4: Η επίγεια µέθοδος εκτίµησης του πληθυσµού µπορεί  να συµπληρώνεται
από: α) τη συστηµατική παρακολούθηση των θηλυκών στους γκρεµούς κατά την περίοδο
των γεννήσεων, δηλαδή από τις αρχές Μαρτίου µέχρι και τα τέλη Μαΐου και β) τη χρήση
µόνιµων λωρίδων στο έδαφος στις οποίες θα γίνεται η καταµέτρηση των κοπροσωρών
και στη συνέχεια η εκτίµηση του µεγέθους του πληθυσµού (∆ΣΧ, 1992). 

∆ράση 5: Συνέχιση της έρευνας που υλοποιείται σήµερα από το Ταµείο Θήρας για
παρακολούθηση των αγρινών µε τη χρήση ραδιοποµπών, µε σκοπό τη λεπτοµερή παρα-
κολούθηση των µετακινήσεων των ζώων, της χρήσης και προτίµησης ενδιαιτήµατος, του
µεγέθους του ζωτικού χώρου και της επιβίωσης, τόσο στις παρυφές (κοντά σε γεωργικές
καλλιέργειες) όσο και στο κέντρο του δάσους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, απαι-
τείται  τεχνολογία  και  εξοπλισµός  GPS και  Γεωγραφικών  Συστηµάτων  Πληροφοριών
(GIS),  για  την  αποτελεσµατική  συλλογή,  ανάλυση  και  απεικόνιση  των  σχετικών  δεδο-
µένων (NMDGF 2005). Επιπλέον, η συγκεκριµένη έρευνα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
την αξιολόγηση της υγείας των ζώων. Ειδικότερα, οι ειδικοί επιστήµονες εξετάζουν την
προσθήκη νεαρών ατόµων και την παραγωγικότητα του πληθυσµού για να αξιολογήσουν
µέχρι ενός βαθµού την υγεία του πληθυσµού σε ετήσια βάση (π.χ. η χαµηλή προσθήκη
µπορεί να σηµαίνει φτωχή υγεία του πληθυσµού) (MFWP, 2009). 

Πίνακας 10.1. Σύνοψη των προτεινόµενων µέτρων για την παρακολούθηση του πληθυσµού.

Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

1 Επίγεια καταµέτρηση του πληθυσµού του αγρινού σε διαδροµές (line transects) σε
όλο το ∆άσος Πάφου, σε ετήσια βάση (συνέχιση της διαδικασίας από το Ταµείο Θή-
ρας)

2 Εναέρια  καταµέτρηση  του πληθυσµού του αγρινού  µε ελικόπτερο κατ’ έτος  ή του-
λάχιστο  κάθε  δύο  έτη  ως  συµπληρωµατική  ή  εναλλακτική  µέθοδος  των  επίγειων
απογραφών

3 Συνέχιση της έρευνας  του Ταµείου Θήρας για παρακολούθηση των αγρινών µε τη
χρήση ραδιοποµπών

10.3 Γενετική ανάλυση του πληθυσµού 
Η γενετική µελέτη του πληθυσµού του αγρινού είναι υψίστης σηµασίας για τη διαχείρι-

ση του είδους, καθώς ο πληθυσµός είναι µοναδικός και ενιαίος. Το γεγονός αυτό απο-
κλείει τη ροή γονιδίων από ένα άλλο απόθεµα του είδους και τον εµπλουτισµό του γενετι-
κού  υλικού  µε  αυτό  τον  τρόπο.  Εξάλλου  ο  οποιοσδήποτε  περιορισµός  της  γενετικής
βάσης  ενός  πληθυσµού  εγκυµονεί  κινδύνους  που  µπορεί  να  συνδέονται  µε  κάποια
ασθένεια ή παρόµοιο παράγοντα.

Η µοναδικότητα του παρόντος πληθυσµού αποτελεί µειονέκτηµα σε σχέση µε τον κίν-
δυνο συγγενούς διασταύρωσης, δηλαδή της διασταύρωσης µεταξύ συγγενικών ατόµων,
η οποία εκτός των γενετικών προβληµάτων που προκαλεί, καταστέλλει την ανοσία των
αγρινών στις ασθένειες. Συνεπώς, η ενδεχόµενη εγκατάσταση σε άλλο ενδιαίτηµα ενός
δεύτερου πληθυσµού "ασφαλείας" είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Οι  µοριακοί  γενετικοί  δείκτες  µπορούν  να  προσδιορίσουν  ενδεχόµενο  κίνδυνο
απώλειας γενετικής παραλλακτικότητας και συγγενούς διασταύρωσης (inbreeding). Επί-
σης, οι γενετικοί δείκτες µπορούν να προσδιορίσουν την παρουσία και να «ακολουθή-
σουν-ιχνηλατήσουν» τη µετάδοση των παθογόνων ή παρασίτων εντός του πληθυσµού.
Επιπλέον, τα γενετικά εργαλεία µπορούν να βοηθήσουν τις ανακριτικές έρευνες µε την
ανίχνευση  και  εντοπισµό  κρουσµάτων   λαθροθηρίας,  την  ανίχνευση  της  παράνοµης
πώλησης  κρέατος  ή  µελών  του  σώµατος  των  αγρινών,  όπως  κρανία  ή  κέρατα  ως
τρόπαια (MFWP, 2009). 
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Στρατηγική 1: Προτείνεται η γενετική έρευνα να συµπεριλάβει την πλήρη αποσαφήνι-
ση της φυλογένεσης του αγρινού, κυρίως µέσω της διερεύνησης του πυρηνικού DNA. 

Στρατηγική 2: Με τη χρήση µοριακών γενετικών δεδοµένων, που µπορούν να παρα-
χθούν από τεχνολογίες βασιζόµενες στη χρήση  PCR, θα υπολογιστούν τα επίπεδα συγ-
γενούς διασταύρωσης (MFWP, 2009).

∆ράση: Ολοκλήρωση και επέκταση της έρευνας που ξεκίνησε το Ταµείο Θήρας σε
συνεργασία  µε  φορέα  του  εξωτερικού  πριν  από  ένα  έτος,  µε  αντικείµενο  τη  γενετική
ανάλυση του πληθυσµού, η οποία αναµένεται να δώσει σηµαντικά αποτελέσµατα, χρήσι-
µα για τη διαχείριση του είδους. Συνέχιση κατά τακτά διαστήµατα της γενετικής παρακο-
λούθησης του πληθυσµού.

10.4 Έλεγχος και διαχείριση της υγείας του πληθυσµού
Η εµφάνιση ασθενειών και παρασίτων στα αγρινά, αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό ζή-

τηµα στη διαχείριση. Ωστόσο, αν και οι περισσότερες ασθένειες και παράσιτα από µόνα
τους δεν προκαλούν σε υψηλό βαθµό νοσηρότητα ή θνησιµότητα, σε συνδυασµό µπο-
ρούν να οδηγήσουν σε µειωµένη αναπαραγωγική δυνατότητα, περιορισµένη προσθήκη
νεαρών ζώων στον πληθυσµό, πτώση του πληθυσµιακού δυναµικού, ακόµη και θνησι-
µότητα  (MFWP 2009).  Η  πιθανότερη  αιτία  µετάδοσης  ασθενειών  και  παρασίτων  στα
αγρινά, είναι η συνύπαρξη µε τα ήµερα ζώα στην περιφέρεια του δάσους και στις γειτονι-
κές καλλιέργειες. Τα οικόσιτα ζώα πιθανόν φιλοξενούν παθογόνα στα οποία τα αγρινά
δεν έχουν ανοσία (NMDGF 2003, NMDGF 2005, AGFD 2007, MFWP 2009). 

Γενικά, η συνύπαρξη αγριοπροβάτων και οικόσιτων προβάτων και κατσικιών δεν απο-
τελεί τη µοναδική αιτία εµφάνισης κρουσµάτων και θανάτων αλλά µπορεί να οφείλεται και
σε διάφορες µορφές πίεσης (στρες) που υφίστανται τα αγριοπρόβατα, συµπεριλαµβανο-
µένου του υπερπληθυσµού, της φτωχής διατροφής, της ανθρώπινης όχλησης και επέµ-
βασης και της απώλειας ενδιαιτήµατος (Corti 2001). 

Οι συχνότερα αναφερόµενες ασθένειες στα αγρινά είναι η πνευµονία (Pasteurellosis)
που  προσβάλλει  το  αναπνευστικό  σύστηµα  των  ζώων,  τα  παράσιτα  των  πνευµόνων
(Lungworms) που προσβάλλουν κυρίως τα νεαρά ζώα, καθώς και το µυκόπλασµα (Kera-
toconjunctivitis–IKC-ροζ µάτι) που µπορεί να επιφέρει τύφλωση προσβάλλοντας τον κε-
ρατοειδή (Kassinis 2005, NMDGF 2003, NMDGF 2005, UDWR 2008, UDWR 2008). Το
µυκόπλασµα την περίοδο 2001-2003 προκάλεσε µεγάλη θνησιµότητα στα αγρινά, πιθα-
νόν µέχρι 25% του πληθυσµού (Ν. Κασίνης, προσωπ. επικοιν.). Πρόσφατα στο βόρειο
τµήµα του ∆άσους Πάφου (Λεύκα, Ποταµός Κάµπου) εµφανίστηκαν κρούσµατα εχινόκοκ-
κου σε αγρινά και συγκεκριµένα 5 κρούσµατα από το 2005 και µετά (πληροφορίες Κτη-
νιατρικής Υπηρεσίας). Από την ίδια υπηρεσία εκτιµάται ότι ο εχινόκοκκος µεταφέρθηκε
από σκύλους που συνοδεύουν τα κοπάδια προβάτων που προσεγγίζουν από τα Κατε-
χόµενα, ενώ η αλεπού δεν προσβάλλεται. Οι σκύλοι µπορούν να µολυνθούν ευκολότερα
από κατανάλωση προσβεβληµένου  προβάτου ή αγρινού,  αλλά δυσκολότερα  κατσικιού
και καθόλου αγελάδας. Σηµειώνεται ότι ένας µολυσµένος σκύλος µπορεί να µολύνει µια
περιοχή περίπου 5 km2. Επίσης τονίζεται ότι εντός του 2010 βρέθηκε ενήλικο αρσενικό
σε περιοχή της Κοιλάδας των Κέδρων προσβεβληµένο από εχινόκοκκο, που αποτελεί και
τη 1η αναφορά για την ασθένεια στο κέντρο του ∆άσους (Ν. Κασίνης προσ. επικοιν.).

Τα τελευταία χρόνια εφαρµόζεται Πρόγραµµα Παρακολούθησης της Υγείας των Αγρι-
νών,  σύµφωνα µε  το  οποίο  λαµβάνονται  δείγµατα  ιστών για εξέταση  από αγρινά  που
συλλαµβάνονται ή βρίσκονται νεκρά/τραυµατισµένα/άρρωστα.  Ειδικότερα µε συνεργασία
των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Ταµείου Θήρας πραγµατοποιούνται:

α) Περίθαλψη ασθενών/τραυµατισµένων  αγρινών και  επανένταξή  τους  στο  φυσικό  
περιβάλλον.

β) ∆ιενέργεια νεκροτοµών και προσδιορισµός αιτίων θανάτου σε νεκρά αγρινά.
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γ) Εκπόνηση ερευνητικών έργων για ασθένειες που πιθανόν απειλούν το αγρινό (π.χ. 
µυκοπλάσµωση, εχινοκοκκίαση/υδατίδωση).

δ) Επιδηµιολογική διερεύνηση σε δείγµατα αίµατος για ασθένειες, όπως Βρουκέλλω-
ση,  Αφθώδη  πυρετό,  Νόσο  Bluetonque, Παραφυµατίωση,  Λοιµώδη Αγαλαξία,  
κ.ά.  

ε) ∆ηµιουργία τράπεζας ιστών (εγκεφάλων) από νεκρά αγρινά.

στ) Παροχή  γνωµατεύσεων  σε  περιπτώσεις  δικαστικής  διερεύνησης  περιπτώσεων  
λαθροθηρίας.

Στρατηγική: Έγκαιρος και προληπτικός έλεγχος, εξέταση και ανίχνευση από τους αρ-
µόδιους  φορείς  (Κτηνιατρική  Υπηρεσία,  Ταµείο  Θήρας)  όλων  των  προβληµάτων  που
σχετίζονται µε ασθένειες (NDW 2001). 

Γενική  δράση: Προτείνεται  η  επέκταση  του  Προγράµµατος  Παρακολούθησης  της
Υγείας των Αγρινών  ώστε να συµπεριλάβει και την παροχή γενικών οδηγιών σχετικά µε
τον έλεγχο και τον µετριασµό των κινδύνων για την υγεία των αγρινών. Το νέο πρόγραµ-
µα  θα  πρέπει  να  έχει  τη  δυνατότητα  να  ενσωµατώσει  νέες  τεχνολογίες  και  µεθόδους
εξέτασης της υγείας των αγρινών και να επιτρέπει στους αρµόδιους φορείς να προσαρ-
µόζουν τις στρατηγικές τους στις εκάστοτε ανάγκες. Ουσιαστικά, ο στόχος του προγράµ-
µατος θα είναι να παρέχει τις κατευθύνσεις για τη µείωση του κινδύνου των καταστροφι-
κών ασθενειών σε αυτά. Το πρόγραµµα θα αποτελείται από τρεις συνιστώσες: έλεγχο,
αξιολόγηση του κινδύνου για την υγεία των αγρινών και διαχειριστικές δράσεις (MFWP
2009). 

10.4  Πρόγραµµα παρακολούθησης της υγείας των αγρινών  και
ειδικές δράσεις

10.4.1 Έλεγχος της υγείας

Στρατηγική  1: Περιοδικός  έλεγχος  όλων  των  φάσεων  του  βιολογικού  κύκλου  των
αγρινών για εντοπισµό πιθανών κρουσµάτων. 

Στρατηγική  2: Η  πίεση  (στρες)  είναι  ένας  σηµαντικός  παράγοντας  που  συµβάλλει
στην εκδήλωση ασθενειών. Οι παράγοντες µε τη σειρά τους που συνεισφέρουν στην εκ-
δήλωση στρες είναι διάφοροι και γι’ αυτό πρέπει να προσδιοριστούν και να διαχειριστούν
ώστε να µειώσουν την ευαισθησία των αγρινών στις ασθένειες (Corti, 2001).

Στρατηγική 3: Η διαχείριση του πληθυσµού συµπεριλαµβάνει οπωσδήποτε τη διατή-
ρηση του επιπέδου  του κάτω από τη φέρουσα ικανότητα του ενδιαιτήµατος, µειώνοντας
δραστικά τις πιθανότητες µετάδοσης ασθενειών. 

∆ράση 1: Έλεγχος της διαθεσιµότητας τροφής για τα αγρινά, η οποία θα πρέπει να
βρίσκεται  σε επαρκή  επίπεδα ποσότητας  και  ποιότητας.  Τα  υποσιτιζόµενα  και  τα υφι-
στάµενα  διαιτητικές ανεπάρκειες ζώα είναι πιο επιρρεπή στην εκδήλωση ασθενειών. 

∆ράση 2: Εντοπισµός και προσδιορισµός της απόστασης στην οποία βρίσκονται τα
κοπάδια  οικόσιτων  προβάτων  και  κατσικιών  από  τα  αγρινά  (NMDGF 2003,  NMDGF
2005, UDWR 2008).

∆ράση 3: Οι προσπάθειες ελέγχου θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνουν: α) τις
καθιερωµένες αξιολογήσεις της υγείας των αγρινών που επιτυγχάνονται συνήθως µέσω
εξέτασης δειγµάτων αίµατος και ιστών για επιλεγµένα παθογόνα και αξιολόγησης της σω-
µατικής τους κατάστασης, σύνθεσης του πληθυσµού, συµπεριλαµβανοµένης της εκτίµη-
σης της πυκνότητας, της αναλογίας των φύλων και της ηλικιακής του δοµής, που επιτυγ-
χάνονται µέσω των διαδικασιών παρακολούθησης, β) αξιολογήσεις της κατάστασης του
ενδιαιτήµατος (AGFD 2007, MFWP 2009).
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∆ράση 4: Σε περίπτωση δηµιουργίας νέου πληθυσµού-αποθέµατος µε σύλληψη και
µεταφορά αγρινών, θα πρέπει να υπάρχει συνεχής έλεγχος της κατάστασης της υγείας
αυτών των ζώων (NMDGF 2003). 

10.4.2 Αξιολόγηση του κινδύνου ασθενειών

Στρατηγική 1: Αξιολόγηση των κινδύνων θα διεξαχθεί για το σύνολο του πληθυσµού
των αγρινών σύµφωνα και µε όσα προαναφέρθηκαν και για τον έλεγχο της υγείας τους
(NMDGF 2003, 2005).

Στρατηγική 2: Σε γενικές γραµµές, τα τµήµατα του πληθυσµού του αγρινού που βρί-
σκονται σε στενή γειτνίαση ή µε υψηλή πιθανότητα επαφής µε οικόσιτα πρόβατα και κα-
τσίκια, θα θεωρούνται ότι βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο προσβολής από ασθένειες. Συν-
δυασµοί άλλων παραµέτρων, όπως η παρουσία ιδιαίτερα παθογόνων οργανισµών, υψη-
λή πληθυσµιακή πυκνότητα, υποβαθµισµένο ενδιαίτηµα, µειωµένη παραγωγή νεογνών
και προσθήκη νεαρών, καθώς και η διαπίστωση παραγόντων στρες, µπορούν επίσης να
οδηγήσουν δυνητικά σε  καταστροφικές εµφανίσεις ασθενειών και συνεπώς αξιολογού-
νται ως παράγοντες «υψηλού κινδύνου» (UDWR 2008, MFWP 2009).

Στρατηγική 3: Τµήµατα του πληθυσµού των αγρινών για να θεωρηθούν χαµηλού κιν-
δύνου,  θα πρέπει  να  χαρακτηρίζονται  από πληθυσµιακή πυκνότητα κατάλληλη  για τις
υπάρχουσες συνθήκες του ενδιαιτήµατος, επαρκή παραγωγή νεογνών και προσθήκη νε-
αρών, κατάλληλη αναλογία φύλων και χαµηλά επίπεδα παθογόνων οργανισµών (UDWR
2008, MFWP, 2009).

Στρατηγική 4: Τµήµατα του πληθυσµού για τα οποία δεν είναι διαθέσιµες επαρκείς
πληροφορίες για την ακριβή αξιολόγηση του κινδύνου της υγείας τους, αυτά θα θεωρού-
νται υψηλού κινδύνου, µέχρις ότου συγκεντρωθούν οι κατάλληλες πληροφορίες που θα
ανατρέπουν την προαναφερθείσα υπόθεση (MFWP 2009).

10.4.3 Ειδικές δράσεις 

Στρατηγική 1: Σύνταξη και εφαρµογή διαχειριστικών προτάσεων από τους αρµόδιους
βιολόγους και κτηνιάτρους βασισµένες στους παράγοντες κινδύνου ασθενειών, όπως αυ-
τοί  διαπιστώνονται  µέσω  των  δραστηριοτήτων  υγειονοµικού  ελέγχου  και  των  παρα-
µέτρων του πληθυσµού (MFWP 2009).

Στρατηγική 2: Παρότι ο εµβολιασµός των αγριοπροβάτων έχει διερευνηθεί επιστηµο-
νικά και αποδειχθεί ως ικανοποιητική λύση πρόληψης, δεν αποτελεί και την πλέον βιώσι-
µη διαχειριστική επιλογή. Και αυτό διότι ο εµβολιασµός, για καλύτερα αποτελέσµατα, θα
απαιτούνταν να διεξάγεται κάθε έτος, οπότε η εφαρµογή του στη φύση παρουσιάζει δυ-
σχέρειες λόγω του ανάγλυφου και των δυσκολιών σύλληψης των ζώων, αλλά και σηµα-
ντικό κόστος. 

∆ράση 1: Από τη σκοπιά των κτηνιατρικών τεχνικών, προτείνεται ο προληπτικός εµ-
βολιασµός  των  ήµερων  προβάτων  και  κατσικιών  που  βρίσκονται  στην  περίµετρο  της
εξάπλωσης των αγρινών ενάντια σε συγκεκριµένες ασθένειες, αποτρέποντας πιθανές εκ-
δηλώσεις κρουσµάτων. Ο εµβολιασµός βέβαια θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί αποκλει-
στικά στα αγρινά για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού τους συστήµατος. Όµως, λόγω
της πρακτικής δυσκολίας της διαδικασίας, ο εµβολιασµός των οικόσιτων ζώων, µπορεί
να αποτρέψει αποτελεσµατικά τη µεταφορά παθογόνων τα οποία προκαλούν ασθένειες
στα αγρινά (UDWR 2008).

∆ράση 2: Επειδή η πιθανότερη αιτία εκδήλωσης ασθενειών στα αγρινά είναι η άµεση
γειτνίασή  τους  µε  ήµερα  πρόβατα  και  κατσίκια,  προτείνεται  η  δηµιουργία  άµεσα  µιας
ζώνης χωρίς ήµερα ζώα περιµετρικά του χώρου εξάπλωσης των αγρινών (UDWR 2008,
NMDGF 2009).
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∆ράση 3: ∆εδοµένα σχετικά µε τον πληθυσµό και το ενδιαίτηµα θα προκύπτουν από
τις διαδικασίες ∆ιαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης του πληθυσµού και του ενδιαι-
τήµατος,  τα  οποία  θα  παρέχονται  στη  συνέχεια  στους  αρµόδιους  βιολόγους  και  κτη-
νιάτρους. Αυτοί µε τη σειρά τους θα εξάγουν έµµεσα συµπεράσµατα για την κατάσταση
της υγείας του πληθυσµού. 

∆ράση 4: Επειδή το ενδιαίτηµα του αγρινού βρίσκεται µάλλον σε υποβαθµισµένη κα-
τάσταση, σύµφωνα µε το διαχειριστικό σχέδιο του ∆άσους Πάφου, προβάλλει ως επιτα-
κτική η ανάγκη της ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθµισής του. Ειδικότερα, η ποιότητα της
βοσκήσιµης ύλης παίζει ιδιαίτερο ρόλο, καθώς εξασφαλίζει τα απαραίτητα ιχνο- και µα-
κρο-στοιχεία για µια ισορροπηµένη δίαιτα, ενισχύοντας την άµυνα του οργανισµού τους
απέναντι  στις ασθένειες.  Η  παροχή  περισσότερων θέσεων νερού είναι  επίσης  υψηλής
προτεραιότητας για τα αγρινά, καθώς θα συµβάλλει στη βελτίωση της φυσικής κατάστα-
σης  του  πληθυσµού  (USFWO 2000).  Όσο  αφορά  στην  έκταση  του  ενδιαιτήµατος,  η
οποία παρουσιάζεται σχετικά ανεπαρκής και αν αναλογιστεί κανείς ότι τα αγρινά εισχω-
ρούν στις γεωργικές καλλιέργειες προς αναζήτηση τροφής, εφόσον µετά τον επιστηµονι-
κά  τεκµηριωµένο  υπολογισµό  της φέρουσας  ικανότητας  του  δάσους  αποδειχθεί  ότι  το
δάσος  δεν  µπορεί  να  υποστηρίξει  τον  υπάρχοντα  πληθυσµό,  θα  πρέπει  να  ληφθούν
µέτρα  τα οποία θα συµβάλλουν στη γενικότερη ευρωστία και δυναµική του πληθυσµού
και κατ’ επέκταση στη µείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης ασθενειών. Τέτοια µέτρα εί-
ναι η εκτέλεση τεχνητών σπορών, η "ώθηση" της εξάπλωσης του πληθυσµού προς κα-
ταλληλότερα διαθέσιµα ενδιαιτήµατα, η δηµιουργία ενός νέου πληθυσµού σε νέο κατάλ-
ληλο ενδιαίτηµα, η µείωση του πληθυσµού στα πλαίσια της φέρουσας ικανότητας του πα-
ρόντος ενδιαιτήµατος κ.λπ.

∆ράση 5: Σε ενδεχόµενη περίπτωση δηµιουργίας πληθυσµού- αποθέµατος µε σύλλη-
ψη και µεταφορά αγρινών σε νέο ενδιαίτηµα, απαιτείται ο τακτικός έλεγχος του για ανί-
χνευση  κρουσµάτων  τόσο  πριν όσο  και  µετά  τη  µεταφορά  µε  βάση  και  το  αντίστοιχο
πρωτόκολλο και προετοιµασία της µεταφοράς του αποθέµατος µε τη χρήση κατάλληλων
φαρµάκων (αντιβιοτικά) και εµβολιασµό, αποτρέποντας την εισαγωγή ασθενειών στο νέο
ενδιαίτηµα.  Στα  προαπαιτούµενα  µπορεί  να  συµπεριλαµβάνεται  και  η  ειδική  διατροφή
των ζώων για αρκετές ηµέρες έως εβδοµάδες για τη βελτίωση της σωµατικής κατάστα-
σής τους πριν από τη µεταφορά εφόσον αυτά διατηρηθούν εντός περιφραγµένων χώρων
πριν την απελευθέρωση. 

∆ράση 6: Τέλος, ακολουθεί ένα πρωτόκολλο για τον καθορισµό των ενεργειών και
των αρµοδιοτήτων του προσωπικού που απαιτούνται  κατά τη φάση ανίχνευσης  κρου-
σµάτων µιας ασθένειας.

1. Αρχική κοινοποίηση του περιστατικού  

Μόλις ανιχνευθεί κρούσµα ασθένειας, το αρµόδιο προσωπικό ενηµερώνει τον υπεύθυ-
νο  του  Ταµείου  Θήρας  και  τον  αρµόδιο  κτηνίατρο  µε  τις  σχετικές  λεπτοµέρειες  (που,
πότε, και ποιος ανέφερε αρχικά το περιστατικό). 

2. Αξιολόγηση της σοβαρότητας του περιστατικού 

Μόλις καταστεί εφικτό, ο αρµόδιος κτηνίατρος θα αξιολογήσει την έκταση και σοβα-
ρότητα του περιστατικού. Αυτός οφείλει να τεκµηριώσει µε επιτόπια έρευνα τον αριθµό
των  άρρωστων  και  νεκρών  ζώων.  Ειδικότερα,  τα  προσβληθέντα  ζώα  από  πνευµονία
εντοπίζονται εύκολα από το χαρακτηριστικό βήχα που είναι ιδιαίτερα έντονος. Κατόπιν τα
αποτελέσµατα αυτά θα πρέπει να κοινοποιηθούν στον ∆ιευθυντή του Ταµείου Θήρας, το
συντοµότερο δυνατόν.

3. Καθορισµός σχεδίου δράσης 

Ο υπεύθυνος άγριας πανίδας, κατόπιν διαβουλεύσεων µε τον αρµόδιο κτηνίατρο, κα-
ταστρώνει  ένα  σχέδιο  δράσης  βασισµένο  στην  αρχική  αξιολόγηση  του  κτηνιάτρου.  Η
δράση αντιµετώπισης µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε έναν αριθµό παραγόντων, όπως
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το στάδιο της ασθένειας και το πεδίο εξάπλωσής της (ο αριθµός των προσβληθέντων
ζώων και το ποσοστό του πληθυσµού που επηρεάσθηκε). Μόλις καθοριστεί το σχέδιο
δράσης,  αυτό  κοινοποιείται  λεπτοµερώς  σε  όλους  τους  εµπλεκόµενους  φορείς.  Όπως
έχει ήδη αναφερθεί, η χορήγηση αντιβιοτικών και ο εµβολιασµός σε µεγάλο αριθµό ελεύ-
θερων ζώων είναι εξαιρετικά δύσκολος στόχος, πολλές φορές και µε υψηλό κόστος. Γι’
αυτό,  ένα  βασικό  σχέδιο  δράσης  -στο  πρώιµο  στάδιο  εκδήλωσης  της  ασθένειας-  θα
πρέπει να περιλαµβάνει την αποµάκρυνση των άρρωστων και νεκρών ζώων και τη συλ-
λογή βιολογικών δειγµάτων για έλεγχο (NMDGF, 2005). 

4. Αρχική αξιολόγηση της πιθανής αιτίας 

Μια αρχική αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει το συντοµότερο δυνατόν, ως προς τα αίτια
εκδήλωσης  της  ασθένειας,  αν  και  σε  αυτή  τη  φάση  µπορεί  να  είναι  αρκετά  δύσκολο.
Εντούτοις, εάν υπάρχουν ήµερα πρόβατα ή κατσίκια στην περιοχή, η πιθανή επαφή µε
τα αγρινά ως αιτία θα πρέπει να διερευνηθεί άµεσα. Θα πρέπει όµως να εξεταστούν και
ορισµένα άλλα στοιχεία, όπως η γενική κατάσταση των προσβληθέντων αγρινών. 

5. ∆ειγµατοληψία βιολογικού υλικού 

Ο αρµόδιος κτηνίατρος θα συντονίζει οποιαδήποτε δειγµατοληψία των νεκρών ή των
ετοιµοθάνατων ζώων σύµφωνα µε το υπάρχον πρωτόκολλο. Συγκεκριµένα, αυτό περι-
λαµβάνει  τον προσδιορισµό  ενός  επαρκούς  µεγέθους  δείγµατος  που  να  επιτρέπει  την
εκτίµηση της έκτασης της ασθένειας, καθώς και τη διαδικασία συλλογής δειγµάτων ιστού.
Ο υπεύθυνος άγριας πανίδας από κοινού µε τον υπεύθυνο κτηνίατρο είναι αρµόδιοι για
τη διάθεση επαρκούς προσωπικού για τη νεκροψία, τη συλλογή δειγµάτων και τη συνεχή
αξιολόγηση των κρουσµάτων. Ο κτηνίατρος οφείλει  µε τη σειρά του να ενηµερώσει  το
προσωπικό πεδίου για τα συµπτώµατα που καθορίζουν ποια ζώα είναι άρρωστα, καθώς
και να παρέχει στο προσωπικό συνεχή ενηµέρωση και εκπαίδευση σχετικά µε τη συλλο-
γή δειγµάτων. 

6. Τελική αξιολόγηση της έκτασης των κρουσµάτων 

Μόλις εµφανιστούν κρούσµατα άρρωστων ή νεκρών ζώων, θα πρέπει να πραγµατο-
ποιηθεί επιτόπια έρευνα πεδίου ή/και εναέρια έρευνα από τον αρµόδιο κτηνίατρο για να
προσδιοριστεί η έκταση των κρουσµάτων. Η δράση της ασθένειας όµως µπορεί να διαρ-
κέσει πολλούς µήνες, γι’ αυτό απαιτούνται περιοδικές παρατηρήσεις και έρευνες για τον
ακριβή καθορισµό της πορείας της ασθένειες.

7. Τελική αξιολόγηση της πιθανής αιτίας εµφάνισης των κρουσµάτων 

Μόλις παραληφθούν όλα τα αποτελέσµατα των ελέγχων των βιολογικών δειγµάτων,
θα διεξαχθεί λεπτοµερής αξιολόγηση από τον αρµόδιο κτηνίατρο και τους άλλους εµπλε-
κόµενους  επιστήµονες  για  την  αιτία  των  κρουσµάτων.  Τα  αποτελέσµατα  αυτής  της
ανάλυσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε ένα λογικό χρόνο και κατόπιν τα στοιχεία και η
ερµηνεία  τους  θα  συγκεντρώνονται  σε  µορφή  έκθεσης  η  οποία  θα  αποστέλλεται  στον
υπεύθυνο άγριας πανίδας. 

8. Μελλοντική εξέλιξη του πληθυσµού 

Μόλις καταστούν γνωστές όλες οι λεπτοµέρειες της εκάστοτε ασθένειας, θα πρέπει να
συνταχθεί από τον αρµόδιο βιολόγο µία λεπτοµερής έκθεση που θα περιλαµβάνει όλα τα
στοιχεία και τα αποτελέσµατα από όλους τους φορείς που ενεπλάκησαν στην αντιµετώπι-
ση της ασθένειας. Ας σηµειωθεί ότι κάθε περιστατικό εκδήλωσης µιας ασθένειας είναι µο-
ναδικό. Μερικές φορές µπορεί να εµφανιστεί πολύ γρήγορα µε το θάνατο πολλών ζώων
µέσα σε µερικές µέρες, ενώ άλλες φορές να διαρκέσει µερικούς µήνες µε την κατάσταση
των ζώων να επιδεινώνεται αργά-αργά πριν από το θάνατο. Τέλος, κρίνεται απαραίτητος
και ο έλεγχος των υγειών ατόµων για τη διατήρηση κατά το δυνατόν του πληθυσµού σε
εύρωστη κατάσταση. 
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Πίνακας 10.2. Σύνοψη των προτεινόµενων µέτρων για την παρακολούθηση της υγείας των
αγρινών

Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

1 Έλεγχος της ποσότητας και ποιότητας της διαθέσιµης τροφής για τα αγρινά 

2 Έλεγχος της απόστασης στην οποία βρίσκονται τα κοπάδια οικόσιτων προβάτων
και κατσικιών από τα αγρινά

3 Τακτικές αξιολογήσεις της υγείας των αγρινών και της κατάστασης του ενδιαιτήµα-
τος

4 Εµβολιασµός και συνεχής  έλεγχος της κατάστασης της υγείας  εισαχθέντων αγρι-
νών σε νέο ενδιαίτηµα

5 Προληπτικός  εµβολιασµός  των ήµερων προβάτων και κατσικιών  που βρίσκονται
στην περίµετρο της εξάπλωσης των αγρινών

6 ∆ηµιουργία ζώνης χωρίς ήµερα ζώα περιµετρικά του χώρου εξάπλωσης των αγρι-
νών

7 Ποιοτική και ποσοτική αναβάθµιση του ενδιαιτήµατος του αγρινού, µε έµφαση στην
ποιότητα της βοσκήσιµης ύλης

8 Εφαρµογή του ειδικού πρωτοκόλλου για τον καθορισµό των ενεργειών και αρµο-
διοτήτων του προσωπικού που απαιτούνται κατά τη φάση ανίχνευσης κρουσµάτων
ασθένειας

10.5  ∆ιαχείριση των φυσικών θηρευτών και αδέσποτων
σκύλων 

Ο βαθµός επίδρασης της φυσικής θήρευσης στο αγρινό δεν έχει µελετηθεί. Υπάρχουν
ωστόσο καταγραφές από το Ταµείο Θήρας περιστατικών επίθεσης αλεπούδων σε νεογνά
ή και στις µητέρες τους, καθώς και υπολειµµάτων πτωµάτων νεογνών αγρινού κοντά σε
φωλιές αλεπούς. Οι αδέσποτοι σκύλοι που σχηµατίζουν αγέλες, οι οποίοι επί της ουσίας
δεν  αποτελούν φυσικό  θηρευτή,  επιτίθενται  αποδεδειγµένα  σε αγρινά  κάθε ηλικίας και
φύλου, ακόµη και σε ενήλικα αρσενικά και φαίνεται να προκαλούν αρκετούς θανάτους. Η
θήρευση αγρινών από αδέσποτους σκύλους πιθανόν να αποβεί πολύ απειλητική εν και-
ρώ  εάν  δεν  ληφθούν  άµεσα  κατάλληλα  µέτρα.  Τέτοιοι  σκύλοι  ζουν  στις  κοιλάδες  του
Κάµπου, Ξερού, Λιµνίτη και Πύργου (30-60 άτοµα) και στα ρέµατα του Λυσού, Σταυρού
Ψώκας και Αγ. Μερκουρίου. Εκτιµάται ότι ένα µέρος αυτών προέρχεται από τα Κατεχόµε-
να  και  είναι  σκύλοι  που  συνοδεύουν  τα  κοπάδια  των κτηνοτροφικών  ζώων  που  πλη-
σιάζουν το ∆άσος Πάφου από βόρεια. Τέλος, το 2008 βρέθηκε από το Ταµείο Θήρας για
πρώτη φορά τµήµα κρανίου νεογνού αγρινού κοντά σε ενεργή φωλιά Σπιζαετού (Ν. Κασί-
νης, προσωπ. επικοιν.).

Στρατηγική: Εξακρίβωση του βαθµού επίδρασης της φυσικής θήρευσης στο αγρινό,
καθώς και της προερχόµενης από αδέσποτους σκύλους.

∆ράση 1:  ∆ιεξαγωγή ειδικής επιστηµονικής έρευνας όσο αφορά στην εκτίµηση της
επίδρασης της φυσικής θήρευσης στο αγρινό. 

∆ράση 2: Προτείνεται η συνέχιση της χρήσης και η αύξηση του αριθµού των ραδιοπο-
µπών, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν σηµαντικά δεδοµένα όσο αφορά στη θνησιµότητα των
ζώων προερχόµενη από αυτήν την  αίτια.

∆ράση 3: Η αποµάκρυνση κατά προτεραιότητα των αδέσποτων σκύλων από όλη την
έκταση του ∆άσους Πάφου, µε επιτρεπόµενα, επιλεκτικά µέσα και διαδικασίες.

∆ράση 4: Σε περίπτωση µεταφοράς και απελευθέρωσης αγρινών σε νέο ενδιαίτηµα,
οι αρµόδιοι θα αξιολογήσουν την πιθανή φυσική θήρευση σε αυτά. Εάν τεκµηριωθεί ότι
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αυτή αποτελεί περιοριστικό παράγοντα, θα εφαρµοστεί ο έλεγχός της έως ότου ο πληθυ-
σµός παρουσιάσει αυξανόµενη ετήσια τάση (NDW 2001).

Πίνακας 10.3. Σύνοψη των προτεινόµενων µέτρων για τη διαχείριση των φυσικών θηρευτών
και των αδέσποτων σκύλων

Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

1 ∆ιεξαγωγή ειδικής επιστηµονικής έρευνας όσο αφορά στην εκτίµηση της επίδρασης
της φυσικής θήρευσης στο αγρινό

2 Αποµάκρυνση  κατά  προτεραιότητα  των αδέσποτων  σκύλων  από όλη την έκταση
του ∆άσους Πάφου

3 Εκτίµηση  των επιπτώσεων πιθανής  φυσικής  θήρευσης στα αγρινά  σε περίπτωση
απελευθέρωσής τους σε νέο ενδιαίτηµα 

10.6 Έλεγχος της λαθροθηρίας 
Το παράνοµο κυνήγι του αγρινού αποτελεί ίσως το κυριότερο πρόβληµα στη διαχείρι-

σή του, παρόλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται από το Ταµείο Θήρας και τους άλ-
λους  εµπλεκόµενους  φορείς  (Τµήµα  ∆ασών,  Ειδικό  Κλιµάκιο της  Αστυνοµίας).  Επειδή
σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού του αγρινού διαβιεί σε αποµακρυσµένες περιοχές στις
οποίες είναι δύσκολη η παρακολούθηση και η περιπολία από τους θηροφύλακες, τα κίνη-
τρα και οι ευκαιρίες για λαθροθηρία κατά συνέπεια αυξάνονται. Ας σηµειωθεί επιπλέον
ότι οι επιπτώσεις του παράνοµου κυνηγιού σε έναν πληθυσµό εξαρτώνται ακόµη και από
το ποιο φύλο θηρεύεται. Το παράνοµο κυνήγι ενήλικων αρσενικών µειώνει την αναλογία
ενήλικων αρσενικών:  ενήλικων θηλυκών και  τη διαθεσιµότητα ενήλικων αρσενικών για
µια ενδεχόµενη µελλοντική νόµιµη κάρπωση. Επιπλέον,  η λαθροθηρία ενήλικων θηλυ-
κών µπορεί να προκαλέσει αυτόµατη µείωση του πληθυσµού εξαιτίας των χαµηλών ανα-
παραγωγικών ρυθµών που αναγκαστικά θα επακολουθήσουν (NMDGF, 2003). Στην πε-
ρίπτωση του αγρινού, το παράνοµο κυνήγι έχει ως στόχο το κρέας και είναι ανεξάρτητο
από το φύλο του ζώου. Είναι περισσότερο ευκαιριακό δηλ. πιο ζώο θα βρει κάποιος πιο
εύκολα.  Ανάλογα µε τις περιόδους τα αρσενικά µπορεί να είναι περισσότερο ευάλωτα
(περίοδος αναπαραγωγής) ή σε µεγαλύτερες οµάδες.  Αντίθετα τα θηλυκά είναι περισ-
σότερο ευάλωτα µετά τις γεννήσεις, όπου θα σχηµατίσουν µικρές οµάδες θηλυκών µε τα
µικρά τους.

Στρατηγική  1: Η  λαθροθηρία  µπορεί  να  επηρεάσει  δυσµενώς  τη  βιωσιµότητα  του
πληθυσµού του αγρινού και να ακυρώσει τις δυνατότητες µιας ενδεχόµενης νόµιµης κάρ-
πωσης (NMDGF2005). 

∆ράση 1: Εντατικοποίηση των τακτικών και  έκτακτων ελέγχων και περιπολιών στο
∆άσος Πάφου, αλλά και περιµετρικά αυτού, µε βάση σχέδιο, το οποίο θα αναθεωρείται
σε τακτά διαστήµατα, αλλά και κατόπιν έκτακτων περιστατικών.  

∆ράση 2: Περιορισµό της λαθροθηρίας µέσω της αυστηρότερης εφαρµογής της σχετι-
κής νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένης της αύξησης των προστίµων και της προσαγω-
γής στη δικαιοσύνη όλων των λαθροκυνηγών ανεξαιρέτως (∆ΣΧ 1992, NMDGF 2005).

∆ράση 3: Για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του Ταµείου Θήρας στον τοµέα
προστασίας του αγρινού ,θα πρέπει να αποτελεί στόχο η ενίσχυσή του µε επιπλέον προ-
σωπικό 8-10 άτοµα, ήτοι 2 ειδικούς επιστήµονες και περίπου  6-8 θηροφύλακες. Λαµβα-
νοµένης  υπόψη και  της  στενότητας οικονοµικών πόρων,  η διαδικασία αυτή  µπορεί  να
πραγµατοποιηθεί σταδιακά. Ωστόσο, η πλέον βασική προτεραιότητα του Ταµείου Θήρας
θα πρέπει να είναι η εξάλειψη της λαθροθηρίας γενικά, αλλά µε προτεραιότητα και έµφα-
ση στη λαθροθηρία του αγρινού. Είναι ευνόητο ότι κανένα µέτρο προστασίας του αγρινού
δεν µπορεί να επιτύχει όσο η λαθροθηρία θα επηρεάζει σοβαρά τον πληθυσµό του. Η
ενισχυµένη οµάδα θηροφυλακής θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και θα καθοδηγείται
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από την εξειδικευµένη Οµάδα Αγρινών που διαθέτει το Ταµείο Θήρας από το 1996 και
εργάζεται αποκλειστικά για τη διαχείριση και προστασία του είδους.

∆ράση 4: Επειδή είναι προφανής η σχέση έντασης λαθροθηρίας και πυκνότητας δα-
σικού οδικού δικτύου στο ∆άσος Πάφου και λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι αρκετά
εκτεταµένο και παρέχει πρόσβαση ακόµη και σε αποµονωµένα σηµεία του ενδιαιτήµατος
του αγρινού, προτείνεται τουλάχιστον να τοποθετηθούν µπάρες σε δρόµους 2ης και 3ης
κατηγορίας οι οποίοι διασχίζουν τέτοιες περιοχές, ώστε να µην είναι προσβάσιµες στους
επισκέπτες. Το ίδιο µπορεί να γίνει και στις αντιπυρικές λωρίδες εκτός αντιπυρικής πε-
ριόδου,  καθώς  και  αυτές  χρησιµοποιούνται  από  τους  λαθροθήρες.   Εξυπακούεται,  ότι
µόνο το Τµήµα ∆ασών και το Ταµείο Θήρας  θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης. Εξάλλου,
ανάγκη πρόσβασης σε τέτοιες περιοχές υφίσταται µόνο για τις αρµόδιες υπηρεσίες, ενώ
οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν όλα τα σηµαντικά από άποψη ανα-
ψυχής σηµεία του δάσους.

Πίνακας 10.4. Σύνοψη των προτεινόµενων µέτρων για τον έλεγχο της λαθροθηρίας.

Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

1 Εντατικοποίηση  των  τακτικών  και  έκτακτων  ελέγχων  και  περιπολιών  στο  ∆άσος
Πάφου, αλλά και περιµετρικά αυτού, βάσει σχεδίου

2 Αυστηρότερη εφαρµογή της σχετικής µε τη λαθροθηρία νοµοθεσίας

3 ∆ηµιουργία εντός του Ταµείου Θήρας Μόνιµης Ειδικής Μονάδας Θηροφυλακής για
το ∆άσος Πάφου και ενίσχυσή του µε επιπλέον προσωπικό

4 Τοποθέτηση µπαρών σε δασικούς δρόµους 2ης και 3ης κατηγορίας οι οποίοι δια-
σχίζουν αποµονωµένες περιοχές του ενδιαιτήµατος του αγρινού 

5 Συνεχής επιµόρφωση του κοινού µε την οργάνωση διαλέξεων και έκδοση ενηµερω-
τικού υλικού 

6 Τοποθέτηση  εντός,  αλλά κυρίως  περιφερειακά  του  δάσους  πολυάριθµων  πινακί-
δων οι οποίες θα υπενθυµίζουν ότι το κυνήγι δεν επιτρέπεται

7 ∆ηµοσίευση στον κυνηγετικό τύπο και στις εφηµερίδες πληροφοριών σχετικών µε
τα νέα µέτρα που θα εφαρµοστούν για την πάταξη της λαθροθηρίας

∆ράση  5: Συνεχής  επιµόρφωση  του  κοινού  µε  την  οργάνωση  διαλέξεων,  τόσο  σε
σχολεία ∆ηµοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, όσο και σε οργανωµένα σύνολα, όπως Κυ-
νηγετικούς Συλλόγους, Σωµατεία, Κοινοτικά Συµβούλια κ.α. Έκδοση από το Ταµείο Θή-
ρας ενηµερωτικού υλικού, όπως αφίσες, φυλλάδια, ηµερολόγια και δελτία τύπου, για την
ενηµέρωση του κοινού για τις δραστηριότητές του και όλα τα τελευταία νέα γύρω για τις
δράσεις προστασίας και διαχείριση του αγρινού (NMDGF 2003, 2005).

∆ράση 6: Τοποθέτηση εντός, αλλά κυρίως περιφερειακά του δάσους πολυάριθµων
πινακίδων οι οποίες θα υπενθυµίζουν ότι το κυνήγι δεν επιτρέπεται, ενώ παράλληλα οι
αρµόδιοι φορείς θα παροτρύνουν το κοινό να καταγγέλλει περιστατικά λαθροθηρίας αγρι-
νού (NMDGF, 2003). 

∆ράση 7: ∆ηµοσίευση στον κυνηγετικό τύπο και στις εφηµερίδες πληροφοριών σχετι-
κών  µε  τη  σοβαρότητα  του  προβλήµατος  της  λαθροθηρίας  και  τα  νέα  µέτρα  που  θα
εφαρµόσει το Ταµείο Θήρας για την πάταξή του (∆ΣΧ 1992). Μία τέτοια κίνηση ενδεχο-
µένως να προκαλούσε την ευαισθητοποίηση ή ακόµη και τον εκφοβισµό των λαθροκυνη-
γών και να τους απέτρεπε από τη συνέχιση αυτής της πρακτικής.

10.7  ∆ιάσχιση δρόµων - στηθαία 
Στρατηγική:  Αρκετές ζώνες µετακίνησης των αγρινών διασταυρώνονται µε δρόµους

στους  οποίους  έχουν τοποθετηθεί  στηθαία (προστατευτικές  µπάρες) για µεγάλες  απο-
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στάσεις. Στην περίπτωση αυτή αφενός εµποδίζεται η µετακίνηση των αγρινών και αφε-
τέρου όταν αυτά µπουν στο οδόστρωµα εγκλωβίζονται και κινδυνεύουν να συγκρουστούν
µε οχήµατα, όπως ήδη έχει συµβεί σε ορισµένες περιπτώσεις. 

∆ράση: Προτείνεται η διακοπή των στηθαίων στις ζώνες διάσχισης (περάσµατα), οι
οποίες θα έχουν εντοπιστεί µε προηγούµενη έρευνα, ώστε να διευκολύνεται η διάσχιση
του δρόµου από τα αγρινά. Η ιεράρχηση της σηµαντικότητας των περασµάτων µε βάση
τη συχνότητα χρήσης τους θα καθορίσει και τη σειρά παρέµβασης στα περάσµατα. Η πα-
ρέµβαση θα αφορά στη διακοπή των στηθαίων και στις δύο πλευρές του δρόµου στη
θέση  του  περάσµατος  και  για  ένα  µήκος  ικανό  να  επιτρέπει  την  άνετη  διάσχιση  µιας
αγέλης αγρινών (π.χ. 10 µέτρα). Επίσης, για την αποφυγή τραυµατισµών, θα πρέπει τα
άκρα των στηθαίων να κυρτώνονται µέχρι το έδαφος. Εκτιµάται ότι απαιτούνται µερικές
δεκάδες τέτοιες παρεµβάσεις στο σύνολο του ∆άσους Πάφου, ενώ ο ετήσιος ρυθµός υλο-
ποίησής τους θα εξαρτηθεί  από τους διαθέσιµους οικονοµικούς πόρους του Τµήµατος
∆ασών.  Προτεραιότητα  θα  µπορούσε  να  δοθεί  στους  δρόµους  Κύκκου-Σταυρού,  Ορ-
κόντα-Πύργου και Σταυρού-Λυσού.  

10.8  Αγρινά σε περιφραγµένους χώρους
Εδώ και µερικές δεκαετίες ξεκίνησε η τακτική της διατήρησης αγρινών σε περιφραγ-

µένους χώρους ή ζωολογικούς κήπους µε το σκεπτικό: α) της αναπαραγωγής, της δη-
µιουργίας πληθυσµιακού αποθέµατος και της απελευθέρωσής του ξανά στο ενδιαίτηµα
του ζώου για ενίσχυση του φυσικού πληθυσµού και β) της επίδειξης και γνωριµίας του
κοινού  µε  το  είδος.  Τέτοιοι  αιχµάλωτοι  πληθυσµοί  δηµιουργήθηκαν  στον  Σταυρό  της
Ψώκας, στα Πλατάνια στους πρόποδες του Τροόδους (δεν υπάρχουν πλέον αγρινά εκεί)
και στο Ζωολογικό Κήπο της Λεµεσού. 

Στρατηγική  1: Στην παρούσα  χρονική περίοδο  δεν τίθεται  θέµα εµπλουτισµού  του
πληθυσµού του αγρινού µε επιπλέον αποθέµατα που θα έχουν δηµιουργηθεί σε συνθή-
κες εγκλωβισµού. Αντίθετα, απασχολεί το θέµα της διαχείρισης του υπάρχοντος πληθυ-
σµού  που  πιθανόν  είναι  και  υψηλότερος  από τη  βοσκοϊκανότητα  του  ∆άσους  Πάφου.
Επιπλέον,  είναι  δεδοµένες  και  οι  δυσκολίες  εξεύρεσης  κατάλληλου  ενδιαιτήµατος  για
εγκατάσταση ενός δεύτερου «πληθυσµού ασφαλείας» για την περίπτωση που θα κινδυ-
νεύσει από ασθένεια ή άλλον παράγοντα ο πληθυσµός του ∆άσους Πάφου. Ωστόσο, συ-
µπληρωµατικά µε άλλες δράσεις παρατήρησης αγρινών από το κοινό στο φυσικό τους
περιβάλλον, κρίνεται σκόπιµη η διατήρηση κάποιων µικρών πληθυσµών (αγελών), σε κα-
τάλληλη περίφραξη, σε περιοχές όπου υπάρχει  δυνατότητα επαφής µε µεγάλο αριθµό
επισκεπτών, µε µόνο σκοπό την γνωριµία και ευαισθητοποίηση του κοινού για το είδος.

∆ράση 1: Προτείνεται η διατήρηση αγελών αγρινών, µεγέθους 10-12 ατόµων η καθε-
µιά, στον Σταυρό της Ψώκας, στα Πλατάνια στους πρόποδες του Τροόδους και στο Ζωο-
λογικό Κήπο της Λεµεσού. Για την τελευταία περίπτωση υπάρχει η πληροφόρηση (Τα-
µείο Θήρας) ότι έχει ληφθεί πρόσφατα απόφαση για ανασύστασή του. Αγέλες θα µπο-
ρούσαν να εγκατασταθούν και σε Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφο, µε σκοπό πάντα την
ενηµέρωση του κοινού για τη σπανιότητα και την ανάγκη διαχείρισης του είδους και µε
την προϋπόθεση ότι θα εξευρεθούν οι απαιτούµενοι οικονοµικοί πόροι προς το σκοπό
αυτό. Ενδεχοµένως θα µπορούσε να εξεταστεί και η συµµετοχή στα έργα αυτά των αντί-
στοιχων ∆ήµων. Ειδικότερα για την περίπτωση του Σταυρού της Ψώκας, προτείνεται η
µείωση  του  µεγέθους  της  αγέλης,  µε  σύλληψη  και  αποµάκρυνση  των  πλεοναζόντων
ατόµων. Για το σκοπό αυτό, αλλά και για την καλύτερη παρακολούθηση της φυσικής κα-
τάστασης και υγείας αυτών των ζώων, θα πρέπει να επισκευαστεί το σύστηµα σύλληψης
(παγίδα) εντός του περιφραγµένου χώρου, ώστε να καταστεί λειτουργικό.  

∆ράση 2: Η κάθε αγέλη θα πρέπει να διατηρείται σε σχετικά επαρκή χώρο, που θα
προσοµοιάζει στο φυσικό του ενδιαίτηµα (µε κατάλληλη διαµόρφωση και φυτεύσεις) και
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θα έχει το χαρακτήρα ηµιελεύθερης διαβίωσης και όχι διατήρησης σε κλουβιά. Εκτιµάται
ότι µια τέτοια αγέλη θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της χώρο τουλάχιστο 2-4 ha.

∆ράση 3: Η διατροφή, η κτηνιατρική φροντίδα και η παρακολούθηση των αγελών θα
πρέπει να είναι συνεχής και επιµεληµένη.

∆ράση 4: Σε κάθε τέτοιο χώρο διατήρησης αγρινών θα πρέπει, για την ενηµέρωση
των επισκεπτών, να υπάρχει τουλάχιστον περίπτερο (κιόσκι) µε πληροφοριακό υλικό για
την βιολογία, οικολογία, απειλές και αναπαραστάσεις του ενδιαιτήµατος του είδους και να
διανέµονται σχετικά φυλλάδια και CDs.

∆ράση 5: Συµπληρωµατικά, προτείνεται και η αποµάκρυνση της αγέλης των πλατω-
νιών (  Dama     dama  )   που διατηρείται στο ∆άσος Πάφου, κοντά στον Σταυρό της Ψώκας,
καθώς αυτός δεν ανήκει στο υποείδος που εξαπλωνόταν στο παρελθόν στην Κύπρο.

∆ράση 6: Προτείνεται να µην πραγµατοποιηθεί καµιά εξαγωγή αγρινών στο εξωτερι-
κό για διατήρησή τους σε ζωολογικούς κήπους, ούτε εισαγωγή στην Κύπρο άλλων ειδών
ή υποειδών αγριοπροβάτων.

Πίνακας 10.5. Σύνοψη των προτεινόµενων µέτρων για τη διαχείριση αγρινών σε περιφραγ-
µένους χώρους.

Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

1 ∆ιατήρηση µικρών αγελών αγρινών στον Σταυρό της Ψώκας, στα Πλατάνια και στο
Ζωολογικό Κήπο της Λεµεσού, σε σχετικά επαρκείς χώρους που θα προσοµοιάζουν
στο φυσικό τους ενδιαίτηµα

2 Συνεχής  παρακολούθηση  και  επιµεληµένη  διατροφή  και  κτηνιατρική  φροντίδα  των
αγελών 

3 Σε  κάθε  χώρο  διατήρησης  αγρινών  οργάνωση  περιπτέρου  για  την  ενηµέρωση  των
επισκεπτών 

4 Αποµάκρυνση της αγέλης των πλατωνιών (Dama dama) που διατηρείται στο ∆άσος
Πάφου, κοντά στον Σταυρό της Ψώκας

5 Απαγόρευση της εξαγωγής  αγρινών στο εξωτερικό για διατήρησή  τους  σε  ζωολογι-
κούς  κήπους  και  της  εισαγωγής  στην  Κύπρο  άλλων  ειδών  ή  υποειδών  αγριοπρο-
βάτων

 -31-



11. ∆ιαχείριση του ενδεχόµενου πλεονάζοντος         

       πληθυσµού

11.1 Σκεπτικό - στόχοι
Σύµφωνα µε όσα έχουν ήδη αναφερθεί, βασική επιδίωξη των αρµόδιων φορέων θα

πρέπει  να  αποτελέσει  η  εκτίµηση  της  βοσκοϊκανότητας  του  ∆άσους  Πάφου.  Αυτό  θα
πρέπει να αποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα στη διαχείριση του αγρινού, καθώς θα
καθορίσει τη φύση των µέτρων που θα πρέπει να εφαρµοστούν. Το επίπεδο του πληθυ-
σµού σε σχέση µε το επίπεδο της βοσκοϊκανότητας (ανώτερο ή κατώτερο) διαφοροποιεί
έντονα και τα αναγκαία µέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το επίπεδο του πληθυσµού, σύµ-
φωνα µε την καταµέτρηση του 2007 ανέρχεται στα 2.967 ± 686 άτοµα (Κασίνης 2009), το
οποίο πιθανότατα είναι υψηλό σε σχέση µε την έκταση του δάσους και τη δυνατότητα
που έχει αυτό να στηρίξει έναν τέτοιο πληθυσµό.

Στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι το επίπεδο του πληθυσµού είναι χαµηλότερο από
τη βοσκοϊκανότητα του δάσους, η διαχειριστική στρατηγική επικεντρώνεται στην αύξηση
του  πληθυσµού,  εξουδετερώνοντας  όλους  τους  παράγοντες  που  δρουν  ανασταλτικά
προς  αυτή.  Παράλληλος  στόχος  είναι  η  παροχή  µεγαλύτερης  έκτασης  και  καλύτερης
ποιότητας ενδιαιτήµατος. Οι τρόποι µε τους οποίους µπορεί το τελευταίο να υλοποιηθεί
αναφέρονται στο Κεφάλαιο "∆ιαχείριση ενδιαιτήµατος". 

Στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι το επίπεδο του πληθυσµού είναι υψηλότερο από
τη βοσκοϊκανότητα του δάσους, γεγονός πολύ πιθανό, τότε για τη διαχείριση του ζητήµα-
τος υπάρχουν περισσότερες της µιας επιλογής, όπως αναλύεται στη συνέχεια. 

11.2 Επιλογή 1: Αύξηση φέρουσας ικανότητας του δάσους

11.2.1 Στόχοι και ενέργειες

Η αύξηση της φέρουσας ικανότητας του δάσους µπορεί να επιτευχθεί µε την παροχή
µεγαλύτερης  ποσότητας  και  υψηλότερης  ποιότητας  τροφής.  Με  δεδοµένους  τους
στόχους διαχείρισης για τη δοµή του δάσους, αυτό είναι εφικτό µε τους εξής τρόπους: 

α) Με αύξηση της παρουσίας εντός του δάσους κυρίως των ποών και συµπληρωµατι-
κά των προτιµώµενων θάµνων, µέσω δασοδιαχειριστικών χειρισµών που θα ευνοήσουν
την παρουσία του συγκεκριµένου τύπου βλάστησης. Αυτή η δυνατότητα, αν και πολύ ση-
µαντική, είναι εξ΄ ορισµού περιορισµένη, καθώς η κάλυψη µε τραχεία πεύκη ή τραχεία
πεύκη σε µίξη µε λατζιά ή άλλα πλατύφυλλα φτάνει  σε ποσοστό 97 % (βλ. αναλυτική
αναφορά στη δοµή του ενδιαιτήµατος στο Κεφάλαιο 4.3 - Ενδιαίτηµα).  

β) Με σπορά µίγµατος αγρωστωδών και ψυχανθών σε υπάρχοντα κατάλληλα διάκενα
(η δηµιουργία νέων τέτοιων είναι απαραίτητη) και µε καλή διασπορά εντός του δάσους.
Το µέτρο αυτό είναι σηµαντικό, αλλά εκφράζεται η επιφύλαξη ότι δεν µπορεί να έχει µε-
γάλη αποτελεσµατικότητα, σε σχέση µε τον ανωτέρω στόχο, επειδή τα διαθέσιµα διάκενα
εντός του δάσους είναι µόνο 3%. Ωστόσο, ως συµπληρωµατικό µέτρο για τη βελτίωση
του ενδιαιτήµατος κρίνεται πολύ ικανοποιητικό. Για το σκοπό αυτό µπορούν να αξιοποιη-
θούν όλα τα διάκενα του δάσους, µε ελάχιστο µέγεθος 0,2 Ηα. Αυτό έδειξαν και οι ήδη
υλοποιηθείσες σπορές από το Ταµείο Θήρας εντός του ∆άσους Πάφου (µε την άδεια του
Τµήµατος  ∆ασών),  αλλά  και  εκτός  του  δάσους,  καθώς  παρατηρήθηκε  χρησιµοποίησή
τους σε µεγάλο βαθµό από το αγρινό, αλλά και άλλα είδη (λαγός, πέρδικα).



Εκτιµάται ότι η αύξηση της φέρουσας ικανότητας του δάσους µπορεί να αποτελέσει
µεσοπρόθεσµη µόνο λύση, καθώς ύστερα από κάποιο διάστηµα, στο οποίο το επίπεδο
του πληθυσµού θα ξεπεράσει και πάλι το νέο επίπεδο της φέρουσας ικανότητας, θα δη-
µιουργηθεί το ίδιο πρόβληµα. 

11.3 Επιλογή 2: ∆ηµιουργία νέου πληθυσµού

11.3.1 Στόχοι   

Εάν αποδειχθεί από τη σχετική έρευνα ότι ο πληθυσµός των αγρινών έχει ξεπεράσει
τη φέρουσα ικανότητα του ∆άσους Πάφου, η σύλληψη και µεταφορά αγρινών σε ένα νέο
ενδιαίτηµα αποτελεί ενδεικνυόµενη ενέργεια. Ανεξάρτητα από την περίπτωση αυτή, η δη-
µιουργία ενός δεύτερου πληθυσµού-αποθέµατος ασφαλείας, ώστε σε περίπτωση εµφάνι-
σης  σοβαρού  προβλήµατος  µε  ασθένεια  και  υψηλή  θνησιµότητα  στον  πληθυσµό  του
∆άσους Πάφου να υπάρχει ένας ακόµα πληθυσµός, είναι επιβεβληµένη.  Η επιλογή αυτή
θα πρέπει να συσχετιστεί µε την ανάλυση των τρεχόντων περιορισµών και των πιθανών
συγκρούσεων, όπως είναι η συνβόσκηση µε τα οικόσιτα πρόβατα και κατσίκια, η πιθανή
έλλειψη κατάλληλου σε έκταση και ποιότητα ενδιαιτήµατος,  ιδίως κατά τους καλοκαιρι-
νούς µήνες και η λαθροθηρία. 

11.3.2 Aπόθεµα (stock) προέλευσης, σύλληψη και απελευθέρωση 

Στρατηγική 1: Μεταφορά αγρινών σε ένα νέο ενδιαίτηµα, όπου είναι βιολογικά, οικο-
νοµικά και πολιτικά εφικτό και όπου οι συνθήκες διαβίωσης αξιολογήθηκαν ως ευνοϊκές
για την επιτυχία της (NMDGF 2003). 

Στρατηγική  2: Εγκατάσταση  και  παρακολούθηση  ενός  ελάχιστου βιώσιµου πληθυ-
σµού (ΕΒΠ) σε ένα νέο κατάλληλο ενδιαίτηµα (NDW 2001). 

Στρατηγική 3: Επιλογή της νέας τοποθεσίας, ύστερα από λεπτοµερή Μελέτη  Αξιο-
λόγησης Ενδιαιτήµατος (ΜΑΕ). 

Στρατηγική 4: Επιτυχηµένη αριθµητικά µεταφορά-εγκατάσταση αγρινών, ορίζεται ως
αυτή που περιλαµβάνει τη µεταφορά ενός πληθυσµού τουλάχιστον 100 ατόµων, επειδή
τα 100 άτοµα θεωρούνται ένας ελάχιστος αριθµός ικανός για την εξασφάλιση υψηλής πι-
θανότητας επιβίωσης για τα επόµενα 100 χρόνια (Dunn 1996, AGFD 2007). Εννοείται ότι
ο αριθµός αυτός θα µεταφερθεί σταδιακά σε διάστηµα 5-6 ετών και όχι άπαξ.

Στρατηγική 5: Αξιολόγηση του βαθµού επικινδυνότητας που εµπεριέχεται στη διαδι-
κασία µεταφοράς αγρινών σε ένα νέο ενδιαίτηµα σε ότι αφορά στη στενή γειτνίαση µε
ήµερα κατσίκια και πρόβατα. 

Στρατηγική 6: Σε περίπτωση που ο πληθυσµός του ∆άσους Πάφου µετά την πρώτη
φάση σύλληψης και αποµάκρυνσης ζώων πέσει κάτω από τα επίπεδα της βοσκοϊκανότη-
τας, αγρινά θα µπορούν να συλλαµβάνονται µόνο εάν έχει διεξαχθεί έρευνα εντός 12 µη-
νών από την προηγούµενη σύλληψη και οι αρµόδιοι φορείς συστήνουν ότι ο πληθυσµός
είναι σε θέση να αντέξει το έλλειµµα (NDW 2001). 

Στρατηγική 7: Εξέταση του ενδεχόµενου µετάδοσης ασθενειών από το απόθεµα σύλ-
ληψης στην περιοχή απελευθέρωσης (NMDGF 2005), καθώς και γενετικός έλεγχος του
αποθέµατος σύλληψης. 

Στρατηγική  8: Αποφυγή  προβληµάτων κατά την  σύλληψη,  όπως  η  διαταραχή  της
αναπαραγωγικής περιόδου και της περιόδου γεννήσεων (NMDGF, 2003). 

Στρατηγική 9: Συµβολή όλων των αρµόδιων φορέων καθώς και του κοινού µε ιδέες
και σκέψεις ακόµη και για την αξιοποίηση του νέου ενδιαιτήµατος για σκοπούς επιστηµο-
νικούς, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αναψυχής (NDW 2001).



∆ράση  1: Καθορισµός  σε  ετήσια  βάση  κατάλληλου  αποθέµατος  σύλληψης  από
διάφορες περιοχές. Οι αρµόδιοι επιστήµονες θα συντονίζουν τη διαδικασία για την εξα-
σφάλιση του κατάλληλου υλικού σύλληψης. 

∆ράση 2: Σύλληψη αγρινών από διάφορες τοποθεσίες του ∆άσους Πάφου για µετα-
φορά. Επειδή αυτή η διαδικασία παρουσιάζει αρκετές πρακτικές δυσκολίες και απαιτεί και
σηµαντικό  κόστος,  προτείνεται  η  δηµιουργία  τουλάχιστον  δύο  κατασκευών  σύλληψης
(παγίδες) αγρινών, σε ισάριθµες κατάλληλα επιλεγµένες περιοχές, που θα απέχουν ση-
µαντικά µεταξύ τους και για τις οποίες θα είναι γνωστό ότι διαθέτουν υψηλή πυκνότητα
αγρινών. 

∆ράση 3: Προτείνεται να ακολουθηθούν οι παρακάτω κανόνες που αφορούν στα χα-
ρακτηριστικά αποθέµατος προέλευσης, προκειµένου η µεταφορά του στο νέο ενδιαίτηµα
να έχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας (MFWP, 2009):

α)  Το απόθεµα προέλευσης θα πρέπει να έχει ένα ολοκληρωµένο και πρόσφατο
προφίλ υγείας. 

β)  Ο αριθµός αγρινών ανά µεταφορά που θεωρείται επαρκής για την εγκατάστα-
ση ενός νέου πληθυσµού είναι 15-20 ζώα. Θα πρέπει να τοποθετηθούν σε όλα τα ζώα
κατάλληλα ενώτια και σε ένα ποσοστό (20%) αυτών ραδιοποµποί, ώστε να είναι δυνατή
η παρακολούθησή τους στο νέο ενδιαίτηµα.

γ)  Συνιστάται να περιληφθούν στα ζώα που θα µεταφερθούν θηλυκά από διάφο-
ρες κλάσεις ηλικίας, ούτως ώστε τα νεότερα θηλυκά να µπορέσουν µε την παρουσία των
µεγαλύτερων θηλυκών να προσαρµοστούν ευκολότερα στο νέο περιβάλλον. 

δ)  Συνιστάται η αναλογία αρσενικών:θηλυκών να είναι από 1:3 έως 1:5, µε αρσε-
νικά  τεσσάρων χρόνων ή νεότερα, δεδοµένου ότι αυτά είναι πιθανότερο να συνδεθούν
µε τα θηλυκά και τις οµάδες των νεαρών ευκολότερα από ότι τα µεγαλύτερα αρσενικά. 

ε)   Απελευθέρωση των ζώων σε καλής ποιότητας ενδιαίτηµα, κοντά σε  χώρους-
ενδιαιτήµατα διαφυγής (εντός 100-300 µ.). 

Πίνακας 11.1. Σύνοψη των προτεινόµενων µέτρων για το πληθυσµιακό απόθεµα προς απε-
λευθέρωση.

Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

1 Καθορισµός  σε  ετήσια  βάση  κατάλληλου  αποθέµατος  σύλληψης  από  διάφορες
περιοχές

2 Σύλληψη  αγρινών  από  διάφορες  τοποθεσίες  του ∆άσους  Πάφου  για  µεταφορά.
Επειδή  αυτή  η διαδικασία  παρουσιάζει  αρκετές  πρακτικές  δυσκολίες  και απαιτεί
και  σηµαντικό  κόστος,  προτείνεται  η  δηµιουργία  τουλάχιστον  δύο  κατασκευών
σύλληψης (παγίδες) αγρινών σε ισάριθµες κατάλληλα επιλεγµένες περιοχές που
θα  απέχουν  σηµαντικά  µεταξύ  τους  και  για  τις  οποίες  θα  είναι  γνωστό  ότι  δια-
θέτουν υψηλή πυκνότητα αγρινών

3 Τήρηση του σχετικού πρωτοκόλλου σχετικά µε το απόθεµα προς απελευθέρωση 

11.3.3 Μελέτη καταλληλότητας νέου ενδιαιτήµατος

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή ενός ενδιαιτήµατος, ως νέου χώρου για την
εισαγωγή ενός είδους, είναι η διερεύνηση της καταλληλότητάς του αναφορικά µε τις απαι-
τήσεις του είδους. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να υλοποιείται µέσα από τη σύνταξη µιας
ειδικής µελέτης (Μελέτης  Αξιολόγησης Ενδιαιτήµατος - ΜΑΕ), η οποία απαραίτητα θα
πρέπει να περιλαµβάνει και εργασία πεδίου για τη µέτρηση ή εκτίµηση συγκεκριµένων
παραµέτρων του ενδιαιτήµατος. Η διαδικασία αυτή για το αγρινό ισοδυναµεί µε επανεισα-



γωγή του είδους σε ενδιαίτηµα όπου προϋπήρχε, καθώς στο παρελθόν η εξάπλωσή του
εκτεινόταν τουλάχιστο στο µεγαλύτερο τµήµα των δασών της Κύπρου.

Τα κριτήρια επιλογής του νέου ενδιαιτήµατος, τα οποία αποτελούν ουσιαστικά και τους
άξονες της ειδικής µελέτης είναι τα παρακάτω:

1. Συσχέτιση την προτεινόµενης θέσης εισαγωγής µε την εξάπλωση του είδους στο
παρελθόν. Επιβάλλεται να προτιµηθεί θέση όπου το είδος προϋπήρχε στο πα-
ρελθόν.

2. ∆ιερεύνηση  της  οµοιότητας  της  γενικότερης  φυσιογνωµίας  µεταξύ  του  ∆άσους
Πάφου και της νέας περιοχής, ως προς το ανάγλυφο, τα υψόµετρα, τη σύνθεση,,
την κάλυψη και τη δοµή της βλάστησης, την παρουσία νερού, κλπ.

3. Λεπτοµερής ανάλυση των τροφικών πόρων που απαιτεί η βιολογία και η οικολο-
γία του είδους. Σ' αυτούς περιλαµβάνεται η αφθονία και ποιότητα κατάλληλης και
προτιµώµενης τροφής (είδη ή οµάδες ειδών φυτών), η οποία συνδέεται  µε την
παρουσία  ποωδών  και  θαµνωδών  ειδών,  την  αφθονία  διακένων  και  ανοιχτών
εκτάσεων, υπορόφου, κ.λπ.

4. Χαρτογράφηση  και  αξιολόγηση  της  διαθεσιµότητας  και  διασποράς  κατάλληλων
θέσεων, που θα λειτουργήσουν ως καταφύγια και ως περιοχές γεννήσεων.

5. Εκτίµηση της παρουσίας και αφθονίας φυσικών θηρευτών και αξιολόγηση του πι-
θανού βαθµού επίδρασης στο αγρινό.

6. Χαρτογράφηση της παρουσίας και εγγύτητας των κτηνοτροφικών ζώων και εκτί-
µηση του πιθανού προβλήµατος τροφικού ανταγωνισµού µε αυτά, καθώς και του
κινδύνου µετάδοσης ασθενειών στο αγρινό.

7. Χαµηλή πυκνότητα οδικού δικτύου και κυρίως των ασφαλτόδροµων. Υψηλή δυ-
νατότητα ελέγχου της λαθροθηρίας. Περιοχή απαγόρευσης της θήρας.

8. Εκτίµηση της επίδρασης ανθρωπογενών παραγόντων στον πληθυσµό που θα ει-
σαχθεί,  όπως  δραστηριότητες  αναψυχής,  παραγωγικές  δραστηριότητες,  µεταλ-
λεία, κ.ά.

9. Ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων (ιδιωτικές ή κρατικές).
10. Εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας του νέου ενδιαιτήµατος.
11. Πρόβλεψη της ευρύτερης µελλοντικής εξάπλωσης του είδους, εκτίµηση πιθανών

επιδράσεων στη γεωργία ή σύγκρουσης µε άλλες δραστηριότητες.

11.3.4 Υποψήφιες περιοχές

Αν και οι συµβατικές υποχρεώσεις του παρόντος διαχειριστικού σχεδίου για το αγρινό
δεν το απαιτούσαν, πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις-αυτοψίες σε συνεργασία µε το Τα-
µείο Θήρας (Ν. Κασίνης) και το Τµήµα ∆ασών (Μ. Παπαδόπουλος) σε περιοχές που δυ-
νητικά θα µπορούσαν να δεχτούν την εισαγωγή αγρινών και τη δηµιουργία ενός δεύτε-
ρου, πέραν του ∆άσους Πάφου, πληθυσµού στο νησί. Οι περιοχές που εξετάστηκαν, µαζί
µε τα βασικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της καθεµιάς για το συγκεκριµένο σκοπό
ήταν οι παρακάτω:

1. ∆άσος Τροόδους:

Παρόλο που, όπως αναφέρεται στο σχετικό κεφάλαιο του παρόντος σχεδίου, εκτιµάται
ότι η εµφάνιση ενός µικρού πληθυσµού στο Τρόοδος αφορά µόνιµο πληθυσµό, δεν φαί-
νεται ότι σε µια µακροπρόθεσµη προοπτική το Τρόοδος να αποτελεί την ιδανική λύση για
τη δηµιουργία ενός δεύτερου πληθυσµού-αποθέµατος ασφαλείας. 

Καταρχάς η πιθανή αιτία εγκατάστασης αυτού του µικρού πληθυσµού είναι  η ενδο-
πληθυσµιακή πίεση λόγω αύξησης του πληθυσµού στο ∆άσος Πάφου, η οποία κινητο-



ποιεί µια µετακίνηση προς το Τρόοδος. Με το ίδιο σκεπτικό µπορεί να εξηγηθεί σε σηµα-
ντικό βαθµό και η διεύρυνση της εξάπλωσης του αγρινού και προς άλλες κατευθύνσεις
περιφερειακά του ∆άσους Πάφου, χωρίς να παραγνωρίζεται η συνέργεια και άλλων πα-
ραγόντων, όπως η διαθεσιµότητα και ποιότητα της τροφής.

Στα θετικά στοιχεία του Τροόδους συγκαταλέγονται η έλλειψη κτηνοτροφίας και το γε-
γονός ότι αποτελεί τµήµα της προηγούµενης  εξάπλωσής του και στα µειονεκτήµατα η έλ-
λειψη συνέχειας και αποµόνωσης λόγω του πυκνού ασφάλτινου οδικού δικτύου, η δυ-
σκολία επιτήρησής του, η άσκηση θήρας, η έντονη ανθρώπινη παρουσία και ο αυξηµένος
αριθµός τουριστών και η ύπαρξη καλλιεργειών περιφερειακά του οι οποίες θα προσέλ-
κυαν τα αγρινά έξω από το δάσος.

Για τους παραπάνω λόγους το Τρόοδος δεν προτείνεται ως περιοχή (επαν)εισαγωγής
του αγρινού.

            Εικόνα 11.1. Ενδιαίτηµα στο Τρόοδος

2. ∆άσος Λεµεσού:

Η αυτοψία στο δάσος Λεµεσού, µε έµφαση στην περιοχή Κυπαρισσιάς, έδειξε ότι η
περιοχή  αποτελεί  ενδιαίτηµα  όχι  ιδιαίτερα  πλούσιο  και  παραγωγικό,  µε  αρκετές  δια-
βρώσεις. Στα χαµηλότερα υψόµετρα καλύπτεται κυρίως από φρύγανα και αγριελιές και
στα ψηλότερα από τραχεία πεύκη και φρύγανα. Το ανάγλυφο είναι έντονο, µε µεγάλες
κλίσεις και γυµνές εκτάσεις. Τα ποώδη φυτά είναι σχετικά περιορισµένα, όπως και οι κα-
τάλληλες για σπορά εκτάσεις. Ωστόσο, η έκταση του ενδιαιτήµατος είναι αρκετά µεγάλη,
οι δρόµοι είναι σχετικά λίγοι και τα διαθέσιµα νερά µέσα στις κοιλάδες αρκετά άφθονα.
Στην περίπτωση που ένας πληθυσµός εκεί αυξηθεί σε µεγάλο βαθµό και διευρυνθεί πολύ
η εξάπλωσή  του,  τότε  µπορεί  να  δηµιουργηθούν προβλήµατα  που σχετίζονται  µε  την
ύπαρξη στην περιφέρεια του δάσους γεωργικών εκτάσεων και περιαστικών δρόµων. 

Συµπερασµατικά, εκτιµάται ότι το δάσος Λεµεσού, αν και δεν είναι το τέλειο ενδιαίτηµα
για το είδος, παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα και θα µπορούσε να στηρίξει έναν
πληθυσµό άνω των 200 ατόµων. 



         Εικόνα 11.2. Ενδιαίτηµα στο ∆άσος Λεµεσού (περιοχή Κυπαρισσιάς)

3. Ακάµας:  

Αποτελεί σχετικά καλό ενδιαίτηµα, µε οµαλές κλίσεις, αρκετά ποώδη φυτά αλλά και
θάµνους, όπως ο σχίνος, η άρκευθος και η αγριελιά, ελάχιστη έως καθόλου διάβρωση
και  ύπαρξη  µεγάλων επίπεδων  εκτάσεων  µε  αρκετό  έδαφος  κατάλληλων  για  σπορές.
Επιπλέον, ο έλεγχος των προσβάσεων στην περιοχή είναι εύκολος. Βέβαια, παρουσιάζει
ορισµένα  µειονεκτήµατα,  όπως  τα  2-3.000 κτηνοτροφικά  ζώα  (90% κατσίκια  και  10%
πρόβατα) που βόσκουν εκεί σε ηµιελεύθερη κατάσταση. Επίσης, υπάρχει µια αυξηµένη
όχληση  κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Φεβρουαρίου, από κυνηγούς  λαγού και  τσίχλας.

Εικόνα 11.3. Ενδιαίτηµα στον Ακάµα.



Επισηµαίνεται  ότι  ο  Ακάµας  διαθέτει  ενδηµικά  φυτά.  Σοβαρό  και  κοινωνικά  δύσκολο
πρόβληµα αποτελεί και η προοπτική αποµάκρυνσης των κτηνοτροφικών ζώων από την
περιοχή και οι εναλλακτικές λύσεις που µπορούν να υπάρξουν για τους κτηνοτρόφους. 

Συνεπώς, ο Ακάµας θα µπορούσε να αποτελέσει µια καλή λύση για εισαγωγή του εί-
δους, αλλά παρουσιάζει και σηµαντικά προβλήµατα-µειονεκτήµατα. Ως έκταση και ως εν-
διαίτηµα θα  µπορούσε  χωρίς  την  παρουσία  κτηνοτροφικών  ζώων να  υποστηρίξει  ένα
πληθυσµό τουλάχιστον 500 αγρινών.

4. Η περίπτωση του δάσους Μαχαιρά δεν εξετάστηκε µε αυτοψία, όµως πιθανόν δια-
θέτει αρκετά πλεονεκτήµατα.

5. Στην Κατεχόµενη Κύπρο, τα χαµηλά υψόµετρα της Οροσειράς του Πενταδάκτυλου
και η περιοχή της Καρπασίας θα πρέπει να εξεταστούν ως πιθανές περιοχές εγκατάστα-
σης πληθυσµών αγρινού. 

        

11.3.5 Παρακολούθηση του νέου πληθυσµού

∆ράση  1: Σε  ένα  ελάχιστο ποσοστό 20% των απελευθερωµένων  ζώων πρέπει  να
έχουν τοποθετηθεί ραδιοποµποί. Εάν είναι πιθανή η επαφή µε οικόσιτα ζώα, ο αριθµός
των ζώων µε ραδιοποµπούς πρέπει να αυξηθεί για να διευκολύνει έναν πιο αποτελεσµα-
τικό έλεγχο. 

∆ράση 2: Τα ζώα µε ραδιοποµπούς θα πρέπει να εντοπίζονται τουλάχιστον µια φορά
το µήνα για να καθοριστεί η διασπορά, οι µετακινήσεις, η εποχιακή κατανοµή και η επιβί-
ωσή τους (MFWP 2009).

11.4 Επιλογή 3: Έλεγχος του πληθυσµού

11.4.1 Σκεπτικό - στόχοι

Στην περίπτωση που ο πληθυσµός του αγρινού στο ∆άσος Πάφου, µε βάση σχετική
µελέτη που πρέπει να υλοποιηθεί άµεσα, ξεπερνάει κατά πολύ τη βοσκοϊκανότητα του
δάσους, µία τρίτη διαχειριστική επιλογή  θα µπορούσε να είναι ο έλεγχος του πληθυσµού
µέσω  ελεγχόµενης θήρας από κυνηγούς, ή από εξουσιοδοτηµένους θηροφύλακες, σύµ-
φωνα µε συγκεκριµένη διαδικασία που περιγράφεται πιο κάτω. Επιδίωξη θα είναι η δια-
τήρηση του πληθυσµού λίγο κάτω από τη φέρουσα ικανότητα του δάσους, ώστε να µην
υπάρχουν επιπτώσεις στη βλάστηση, ο πληθυσµός να είναι  εύρωστος και να έχει  στη
διάθεσή του επάρκεια τροφικών πόρων. Σε κάθε περίπτωση η ελεγχόµενη θήρα θα µπο-
ρεί να ασκηθεί εκτός των ορίων του ∆άσους Πάφου και µε επίκεντρο τις περιοχές όπου
παρατηρούνται ζηµιές στις καλλιέργειες.

Η ελεγχόµενη θήρα έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως ως εργαλείο διαχείρισης του πληθυ-
σµού για πολλά είδη (AGFD, 2007). Έρευνες έχουν δείξει ότι ένας πληθυσµός µπορεί να
διατηρηθεί υγιής και δυναµικός µέσω της περιορισµένης κάρπωσης ενήλικων αρσενικών
και της διατήρησής του κάτω από τη βοσκοϊκανότητα του ενδιαιτήµατος (Canadian Fish
and Wildlife Service, 1993). Σε πληθυσµούς οπληφόρων µε αυξηµένη πυκνότητα συνή-
θως  εµφανίζονται  προβλήµατα,  όπως  προσβολές  από  ασθένειες  και  εκτοπαράσιτα,
πτώση του αναπαραγωγικού ρυθµού, κ.ά. Ως σχετικό παράδειγµα µπορεί να αναφερθεί
η περίπτωση του αγριοπροβάτου Ovis canadensis mexicana, που ανήκει στην κατηγορία
"Τρωτά" της IUCN, όπως και το αγρινό, στον πληθυσµό του οποίου στην περιοχή  Kofa
National Wildlife Refuge της  Αριζόνα  των  ΗΠΑ  εφαρµόζεται  ελεγχόµενη  θήρα  από το
1960 (AGFD 2007).   



Η Οδηγία 92/43 που στόχο έχει τη διατήρηση των οικοτόπων, των ειδών της πανίδας
και χλωρίδας, προβλέπει στο άρθρο 16 τον έλεγχο του πληθυσµού ειδών της οδηγίας για
σκοπούς  "....διατήρησης  φυσικών  οικοτόπων,  παρεµπόδισης  σοβαρών  ζηµιών,  ειδικά
στις καλλιέργειες, τα δάση, κ.λπ., µε την προϋπόθεση ότι η ενέργεια αυτή δεν θα έχει κα-
ταστροφικές συνέπειες για τον πληθυσµό του είδους και κάτω από αυστηρές προϋπο-
θέσεις και επίβλεψη της διαδικασίας...." 

Στρατηγική  1: Στόχος της ελεγχόµενης  θήρας,  είναι  η  µείωση  του πληθυσµού  του
αγρινού, σε επίπεδα λίγο κάτω από τη βοσκοϊκανότητα του δάσους.

Στρατηγική  2: Ελεγχόµενη  θήρα  µπορεί  να  πραγµατοποιηθεί  κάτω από συγκεκρι-
µένες προϋποθέσεις και επίβλεψη, προκαθορισµένου αριθµού /φύλου /ηλικίας ζώων και
για µια δοκιµαστική περίοδο 2-3 ετών. Η σχετική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί σε συ-
νεργασία µε την Συντονιστική Επιτροπή ∆ιαχείρισης Αγρινού.

Στρατηγική 3: Από το σχεδιασµό της ελεγχόµενης θήρας θα πρέπει να προβλέπεται
ότι δεν θα επηρεαστεί η βιωσιµότητα του πληθυσµού και παράλληλα θα πραγµατοποιεί-
ται και αξιολόγηση της πορείας εξέλιξης του πληθυσµού για εκτίµηση της επίπτωσης αυ-
τής της ενέργειας στον πληθυσµό. 

Στρατηγική 4:  Ο αριθµός των ζώων που θα αποµακρυνθούν µε αυτό τον τρόπο από
τον πληθυσµό θα είναι µικρός (έως 1% του πληθυσµού), ξεκινώντας από τα ηλικιωµένα
αρσενικά. 

Στρατηγική 5: Τα έσοδα από την ελεγχόµενη θήρα του αγρινού θα πρέπει κατά 50%
να περιέρχονται στο Ταµείο Θήρας και να διατίθενται αποκλειστικά για τη διαχείρισή του
και κατά το υπόλοιπο 50% στις κοινότητες όπου θηρεύονται αγρινά ή/και υπάρχουν ζη-
µιές στις καλλιέργειες από αυτά. Για τη διαχείριση του δεύτερου ποσοστού απαιτείται η
σύσταση ενός Ειδικού Ταµείου ή ενός ανά επαρχία. Το ταµείο αυτό θα ενισχύει οικονοµι-
κά τους ιδιοκτήτες (ηµι)εγκαταλειµµένων αµπελιών και δενδροκοµικών καλλιεργειών για
τη συντήρηση και αναβάθµιση αυτών των καλλιεργειών µε σκοπό να λειτουργήσουν ως
πρόσθετη τροφή για τα αγρινά. Επίσης, το ταµείο θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο ή
µέρος του κόστους υλικών και εγκατάστασης περιφράξεων σε περίπτωση παραγωγικών
αµπελώνων και άλλων καλλιεργειών που υφίστανται σοβαρές ζηµιές από το αγρινό, κα-
θώς και  να καταβάλλει αποζηµιώσεις για σοβαρές ζηµιές στην παραγωγή της ανωτέρω
περίπτωσης. Η όλη διαδικασία θα πρέπει να τελεί υπό την εποπτεία της Συντονιστικής
Επιτροπής ∆ιαχείρισης Αγρινού.

Στρατηγική 6: Ως περιοχή πειραµατικής εφαρµογής του µέτρου προτείνεται η περιφε-
ρειακή ζώνη Ανατολικά και Νότια πλευρά του δάσους (έξω από τα όριά του), όπου παρα-
τηρούνται ζηµιές στις καλλιέργειες (∆ΣΧ 1992, NMDGF 2003).

11.4.2 Προϋποθέσεις ελεγχόµενης θήρας

Στρατηγική 1: Καθιέρωση περιόδου θήρας και προσδιορισµός των περιοχών θήρευ-
σης,  καθορισµός  προϋποθέσεων  και  διαδικασίας  έκδοσης  των  ειδικών  αδειών  θήρας,
προσδιορισµός  του  αριθµού,  της  ηλικίας  και  του  φύλου  των προς  θήρευση  ζώων και
τέλος του τρόπου διεξαγωγής της θήρας. 

Στρατηγική  2: Σε  περίπτωση  που  παρατηρηθεί  έντονη  θνησιµότητα  εξαιτίας
ασθένειας ή φυσικών θηρευτών τότε πριν την έναρξη ελεγχόµενης θήρας θα πρέπει να
ελεγχθούν οι παρακάτω ανασταλτικές παράµετροι (NDW 2001, AGFD 2007):

• Χαµηλή προσθήκη νεαρών ατόµων στον πληθυσµό ή ανίχνευση φθίνουσας πλη-
θυσµιακής τάσης. 

• Οι  θάνατοι  αγρινών  προκαλούµενοι  από  φυσικούς  θηρευτές  είναι  γεωγραφικά
εντοπισµένοι. 



• Ύπαρξη στοιχείων που υποδηλώνουν ότι ένας φυσικός θηρευτής έχει στοχεύσει
σε ένα ορισµένο τµήµα του πληθυσµού (π.χ. νεογνά). 

11.4.3 Περίοδος θήρας και περιοχές θήρευσης 

Στρατηγική 1:  Οι περίοδοι θήρας σε συνδυασµό µε τις περιοχές θήρευσης θα πρέπει
να  παραµένουν  ευέλικτες,  λαµβάνοντας  υπόψη κάθε  φορά  τις βιολογικές  ανάγκες  του
ζώου (NDW 2001). 

Στρατηγική 2: Η περίοδος θήρας δεν θα πρέπει να συµπίπτει µε την κύρια αναπαρα-
γωγική περίοδο του αγρινού (UDWR 2008). 

Στρατηγική 3: ∆ιασπορά των κυνηγών στην επιλεγµένη ζώνη άσκησης της ελεγχόµε-
νης θήρας (UDWR 2008). 

∆ράση: Αρχικά, προτείνεται η έναρξη της θήρας εντός µιας περιορισµένης περιόδου,
είτε πριν την κύρια αναπαραγωγική περίοδο (για ένα µήνα) -πράγµα προτιµότερο- είτε
µετά το πέρας αυτής, τον µήνα Ιανουάριο. Μια περίοδος µεγαλύτερης διάρκειας πιθανόν
να οδηγήσει σε αρνητικές επιπτώσεις για τον πληθυσµό του αγρινού (NDW 2001). 

11.4.4 ∆ιαδικασία έκδοσης των ειδικών αδειών θήρας

Στρατηγική: Ο  αριθµός  αδειών  που  θα  εκδίδεται  θα  βασίζεται  στις  πληθυσµιακές
τάσεις, τις αναλογίες αρσενικών: θηλυκών, το συνολικό αριθµό αρσενικών και την ηλικια-
κή δοµή του πληθυσµού (NMDGF 2003). 

∆ράση 1: Οι υποψήφιοι κυνηγοί θα πρέπει αρχικά να κάνουν αίτηση προς το Ταµείο
Θήρας, οι οποίες θα αξιολογούνται κατόπιν από ειδικά οριζόµενη επιτροπή. 

∆ράση 2: Το κόστος έκδοσης της άδειας θήρας θα καθορίζεται και πάλι από το Τα-
µείο Θήρας. 

∆ράση 3: Προτείνεται  ένα ποσοστό της τάξης του 5-10% από το συνολικό αριθµό
αδειών να παραχωρείται σε ξένους κυνηγούς. Επιπλέον, το κόστος των συγκεκριµένων
αδειών θα είναι ιδιαίτερα αυξηµένο.

∆ράση 4: Ένας περιορισµένος αριθµός αδειών θήρας (της τάξης του 3%) µε κόστος
ακόµη  υψηλότερο  θα µπορούσαν  να  παραχωρούνται  σε  υποψήφιους  κυνηγούς  µέσω
διεθνούς δηµοπρασίας και τα χρήµατα που θα συγκεντρώνονται να αξιοποιούνται απο-
κλειστικά για τη διαχείριση και προστασία του αγρινού (AGFD 2007). 

11.4.5 Προσδιορισµός του αριθµού, της ηλικίας και του φύλου των
προς θήρευση ζώων

Στρατηγική 1: Ακριβής περιγραφή των χαρακτηριστικών των προς θήρευση ζώων και
επεξηγήσεις σε σχετικούς οδηγούς και διανοµή τους σε όλους τους υποψήφιους κυνη-
γούς. 

Στρατηγική 2: Ο αριθµός των προς θήρευση ζώων θα προσδιορίζεται µε βάση τεκµη-
ριωµένα επιστηµονικά δεδοµένα (καταµέτρηση του πληθυσµού, προσδιορισµός της κα-
τανοµής και της σύνθεσης του πληθυσµού σε ετήσια βάση) και από τη φύση των ορι-
ζόµενων περιοχών θήρευσης (MFWP 2009).

Στρατηγική 3: Σε κάποιο στάδιο, εξαιτίας της θήρευσης ενήλικων αρσενικών, πιθανόν
να επηρεαστεί η αναλογία αρσενικών - θηλυκών και να χρειαστεί η θήρευση ορισµένων
θηλυκών (∆ΣΧ 1992), συµβάλλοντας  µε αυτό τον τρόπο στην καλύτερη  κατανοµή της
κάρπωσης σε όλες τις ηλικιακές κλάσεις, καθώς ξεκινώντας µία περιορισµένη κάρπωση
ενήλικων θηλυκών αφαιρείται κάποια θηρευτική πίεση από τα ηλικιωµένα αρσενικά. 



∆ράση 1: Αρχικά, µία ενδεχόµενη έναρξη θήρας θα περιλαµβάνει τη θήρευση ενός
περιορισµένου αριθµού του «πλεονάσµατος» των ηλικιωµένων αρσενικών προτείνεται ο
ορισµός του αρσενικού που επιτρέπεται να θηρευτεί να βασίζεται στα χαρακτηριστικά αύ-
ξησης  των κεράτων τα οποία είναι  οφθαλµοφανή, διευκολύνοντας κατά συνέπεια τους
κυνηγούς να προσδιορίσουν ένα τέτοιο ζώο (MFWP 2009). 

11.4.6 Τρόπος οργάνωσης και διεξαγωγής της θήρας 

Στρατηγική 1: Η οργάνωση της ελεγχόµενης θήρας µε ευθύνη του Ταµείου Θήρας θα
πρέπει να υλοποιηθεί µε αυστηρές προϋποθέσεις, οι οποίες θα σχετίζονται τόσο µε την
επιλογή των κυνηγών όσο και µε τη διαδικασία διεξαγωγής και επίβλεψης της διαδικασί-
ας.

Στρατηγική 2: Πριν τη λήψη άδειας θήρας, οι υποψήφιοι κυνηγοί αγρινού θα εκπαι-
δεύονται από το Ταµείο Θήρας για σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν στο είδος (π.χ. για
τη βιολογία, το ενδιαίτηµα, τη διατροφή, τις απειλές κ.ά.) και κυρίως για να µπορούν να
ξεχωρίζουν τις ηλικίες των αγρινών (∆ΣΧ 1992, NDW 2001). 

∆ράση 1: Οι κυνηγοί θα συνοδεύονται πάντοτε από θηροφύλακα, ο οποίος θα έχει τη
γενική εποπτεία του τρόπου διεξαγωγής της θήρας, ήτοι αν χρησιµοποιούνται τα κατάλ-
ληλα όπλα, αν θηρεύονται τα ζώα που επιτρέπεται σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό
και γενικότερα εάν εφαρµόζονται όλες οι προϋποθέσεις του κανονισµού. 

∆ράση 2: Οι θηροφύλακες θα καταγράφουν τη θέση όπου θηρεύτηκε ένα ζώο και βιο-
µετρικά στοιχεία του ζώου, όπως φύλο, ηλικία, µήκος κεράτων, βάρος, υγιεινή κατάστα-
ση, ενδείξεις και συµπτώµατα ασθενειών, κ.λπ. σε Ειδικό Έντυπο (MFWP 2009). 

∆ράση  3: Με  φροντίδα  των θηροφυλάκων  θα  συµπληρώνεται  από  τους  κυνηγούς
στους οποίους χορηγήθηκε η ειδική άδεια θήρας ερωτηµατολόγιο σχετικό µε τη στάση
τους απέναντι  στο ζήτηµα του ελέγχου του  πληθυσµού του αγρινού.  Από την έρευνα
αυτή θα προκύψουν σηµαντικά στοιχεία, απαραίτητα τόσο για τα βραχυπρόθεσµα όσο
και για τα µακροπρόθεσµα προγράµµατα του Ταµείου Θήρας σχετικά µε τη διαχείριση
του αγρινού. 

Πίνακας 11.2. Σύνοψη των προτεινόµενων µέτρων σχετικά µε την ελεγχόµενη θήρα

Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

1 Λεπτοµερής προσδιορισµός των προϋποθέσεων, της περιόδου θήρας, των περιο-
χών θήρευσης,  της διαδικασίας  έκδοσης  ειδικών αδειών θήρας, του αριθµού-φύ-
λου-ηλικίας των ζώων που θα θηρευτούν, του τρόπου οργάνωσης και διεξαγωγής
της θήρας

2 ∆ιεξαγωγή της ελεγχόµενης θήρας δοκιµαστικά για ένα µήνα κατ΄έτος

3 Η ελεγχόµενη θήρα θα περιλαµβάνει αρχικά τη θήρευση ενός περιορισµένου αριθ-
µού του «πλεονάσµατος» των ηλικιωµένων αρσενικών



12. ∆ιαχείριση ενδιαιτήµατος

12.1 Αξιολόγηση και βελτίωση του ενδιαιτήµατος
Η ποιότητα και η διαθεσιµότητα κατάλληλου ενδιαιτήµατος θα καθορίσουν τελικά τον

αριθµό των αγρινών που µπορεί να υποστηρίξει το δάσος της Πάφου. 

Οι γενικοί στόχοι της διαχείρισης του ενδιαιτήµατος είναι οι εξής: 

• Προστασία  του  ενδιαιτήµατος  του  αγρινού  που  βρίσκεται  σήµερα  σε  καλή  κα-
τάσταση 

• Παροχή  πρόσθετου  καλής  ποιότητας  ενδιαιτήµατος  για  την  εξασφάλιση  εύρω-
στου πληθυσµού αγρινών 

• ∆ιαχρονική παρακολούθηση της κατάστασης του ενδιαιτήµατος

• ∆ιερεύνηση της δυνατότητας (και σκοπιµότητας) διεύρυνσης της εξάπλωσης και
του πληθυσµού του αγρινού

• Βελτίωση της διαθεσιµότητας νερού και βοσκήσιµης βιοµάζας στο χώρο της πα-
ρούσας εξάπλωσης

Στρατηγική 1: Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης του ενδιαιτήµατος του αγρινού
και ταξινόµησή του σε τρεις βασικές κατηγορίες:

(1) Περιοχές µε υψηλή πυκνότητα πληθυσµού και ενδιαίτηµα που επιδέχεται βελτίωση

(2) Περιοχές µε χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού και ενδιαίτηµα που επιδέχεται βελτίω-
ση

(3) Περιοχές διαβρωµένες - ενδιαίτηµα που δεν επιδέχεται βελτίωση

Για κάθε µία από αυτές τις κατηγορίες θα εφαρµοστούν διαφορετικές δράσεις βελτίω-
σης.

Στρατηγική  2: ∆ιαχρονική  παρακολούθηση  της  κατάστασης  του  ενδιαιτήµατος  µε
εγκατάσταση µόνιµων περιφράξεων όπου δεν θα έχουν πρόσβαση τα αγρινά για βόσκη-
ση, µε σκοπό τη διαχρονική παρακολούθηση της εξέλιξης της βλάστησης. Θα χρησιµεύ-
σουν δε σε µεγάλο βαθµό και στον αρχικό υπολογισµό της βοσκοϊκανότητας του δάσους,
καθώς και στη διαχρονική παρακολούθηση αυτής. 

Στρατηγική 3: Υπαγωγή στο καθεστώς Natura 2000 και περιοχών του ενδιαιτήµατος
µε καλό πληθυσµό αγρινού που σήµερα βρίσκονται εκτός αυτού.

∆ράση 1: Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών που αφορούν το ενδιαίτηµα των
περιοχών µε άριστα πληθυσµιακά επίπεδα, των περιοχών µε χαµηλότερα από τα άριστα
επίπεδα, καθώς τους περιοριστικούς παράγοντες θα εισαχθούν σε βάση δεδοµένων GIS
(NDW, 2001).

∆ράση 2: Για τη βελτίωση του ενδιαιτήµατος των περιοχών που εµπίπτουν στις ανω-
τέρω κατηγορίες (1) και (2) προτείνονται σπορές µίγµατος αγρωστωδών-ψυχανθών. Επι-
πλέον, για την κατηγορία (2) προτείνονται φυτεύσεις θάµνων και δέντρων. Για τις περιο-
χές της κατηγορίας (3) προτείνονται έργα συγκράτησης του εναποµείναντος χώµατος. Ει-
δικότερα, σπορές πρέπει να πραγµατοποιηθούν στις περιοχές µε καλές πληθυσµιακές
πυκνότητες αγρινών (π.χ. Κάµπος, Ξερός) για τη συντήρησή τους, αλλά και σε περιοχές
µε χαµηλές πυκνότητες (π.χ. Άγ. Μερκούριος, Γιαλιά, Λιβάδι, δυτικό τµήµα κοιλάδας Ρού-
δια), ώστε να ανακάµψει ο πληθυσµός τους.

∆ράση  3: Η  συντήρηση  ηµι-εγκαταλειµµένων  αµπελώνων  για  παροχή  πρόσθετης
τροφής  στο  αγρινό  και  αποτροπή  ζηµιών  σε  παραγωγικούς  αµπελώνες,  όπως  περι-



γράφεται  στο  Κεφάλαιο  "Ζηµιές  στις  καλλιέργειες",  αποτελεί  ταυτόχρονα  σηµαντική
δράση βελτίωσης του ενδιαιτήµατος, λόγο για τον οποίο και συστήνεται. 

∆ράση 4: ∆ηµιουργία θέσεων µε ευνοϊκές συνθήκες βόσκησης και παροχή νερού. Συ-
γκεκριµένα, τοποθέτηση ή κατασκευή δεξαµενών δίπλα σε ποτάµι, συλλογή νερού από
αυτό, τροφοδότηση µε αγωγό από τις δεξαµενές ρηχών υδατοσυλλογών για κατανάλωση
από τα αγρινά και την άνοιξη µε υπερχείλιση των υδατοσυλλογών συντήρηση και ενίσχυ-
ση της φυσικής βλάστησης ως τροφής για τα αγρινά. Για τις κατασκευές αυτές υπάρχει
αρκετή εµπειρία από ανάλογα έργα στο Τµήµα ∆ασών.

Σηµειώνεται  ότι  τα τελευταία 11 χρόνια πραγµατοποιούνται  σε ετήσια βάση σπορές
από το Ταµείο Θήρας στις περιοχές:  Λεύκα,  Αµπελικού, Βαρίσσια, Κάµπος,  Βροδίσια,
Άγ. Νικόλαος, Καµινάρια, Αναδιού, Ζαχαριά. Το µίγµα που σπέρνεται περιλαµβάνει κρι-
θάρι, βίκο και µηδική.

∆ράση  5: Εγκατάσταση  µόνιµων  περιφράξεων  µε  διαστάσεις  τουλάχιστον  10Χ10
µέτρα η καθεµιά όπου δεν θα έχουν πρόσβαση τα αγρινά για βόσκηση. Οι περιφράξεις
αυτές θα είναι κατανεµηµένες σε όλες τις κοιλάδες και τα διαφορετικά ενδιαιτήµατα του
δάσους, αλλά και  εκτός αυτού στις περιοχές  που χρησιµοποιούνται  από τα αγρινά.  Ο
αριθµός τους θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερος και σε κάθε περίπτωση όχι
µικρότερος από 50.

∆ράση 6: Προτείνεται η περιοχή βόρεια της κοιλάδας Ξερού και βορειανατολικά της
κοιλάδας  Κάµπου  και  µέχρι  την  γραµµή  αντιπαράταξης  να  συµπεριληφθεί  στο  ∆ίκτυο
Natura 2000, καθώς αποτελεί σηµαντικό τµήµα του ενδιαιτήµατος του αγρινού και συντη-
ρεί σηµαντικό αριθµό αγρινών.

Πίνακας 12.1. Σύνοψη των προτεινόµενων µέτρων σχετικά µε τη βελτίωση του ενδιαιτήµατος.

Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

1 Ανάλυση και αξιολόγηση της κατάστασης του ενδιαιτήµατος

2 Για τη βελτίωση του ενδιαιτήµατος διενέργεια σπορών µίγµατος αγρωστωδών-ψυ-
χανθών, καθώς και φύτευσης θάµνων και δέντρων

3 Συντήρηση  ηµιεγκαταλειµµένων  αµπελώνων  για  παροχή  πρόσθετης  τροφής  στο
αγρινό και αποτροπή ζηµιών σε παραγωγικούς αµπελώνες

4 ∆ηµιουργία θέσεων µε ευνοϊκές συνθήκες βόσκησης και παροχή νερού σε παραπο-
τάµιες περιοχές

5 Εγκατάσταση τουλάχιστον 50 µόνιµων περιφράξεων µε διαστάσεις 10Χ10 µέτρα η
καθεµιά όπου δεν θα έχουν πρόσβαση τα αγρινά  για βόσκηση,  µε σκοπό τη δια-
χρονική παρακολούθηση της εξέλιξης της βλάστησης. 

6 Ενσωµάτωση της περιοχής βόρεια της κοιλάδας Ξερού και βορειανατολικά της κοι-
λάδας Κάµπου και µέχρι την γραµµή αντιπαράταξης στο ∆ίκτυο  Natura 2000, κα-
θώς αποτελεί σηµαντικό τµήµα του ενδιαιτήµατος του αγρινού και συντηρεί σηµα-
ντικό αριθµό αγρινών.

11.2  Κριτήρια επιλογής νέου ενδιαιτήµατος 
Στρατηγική: Ανάπτυξη ∆ιαδικασίας Αξιολόγησης Ενδιαιτήµατος (∆ΑΕ) για τον καθορι-

σµό πιθανών περιοχών µεταφοράς αγρινών, προσδιορίζοντας κατάλληλα ενδιαιτήµατα.
Η διαδικασία χρησιµοποιεί το GIS για την ανάπτυξη ενός µοντέλου καταλληλότητας εν-
διαιτήµατος που θα αναθεωρείται από τους αρµόδιους επιστήµονες για να εξασφαλίσει
την επαρκή ποσότητα και ποιότητα ενδιαιτήµατος. Η οριοθέτηση και αξιολόγηση νέων εν-
διαιτηµάτων  πριν  από  την  απελευθέρωση  των  αγρινών,  θα  πρέπει  να  περιλαµβάνει
εκτός της χρήσης Γεωγραφικού Συστήµατος  Πληροφοριών (ΓΣΠ-GIS) και επιτόπιες αξιο-
λογήσεις των υποψήφιων περιοχών από ειδικούς (UDWR 2008).



∆ράση 1:  Οριοθέτηση του δυνητικού ενδιαιτήµατος του αγρινού και προσδιορισµός
των αρνητικών ή περιοριστικών παραγόντων διαθεσιµότητας άριστου ενδιαιτήµατος γι-
΄αυτό. Τα δεδοµένα που θα συλλεχθούν θα χρησιµοποιηθούν στο σχεδιασµό των δράσε-
ων προστασίας και βελτίωσης του ενδιαιτήµατος (NDW 2001)

∆ράση  2: Η  ανάπτυξη  της  προαναφερθείσας  διαδικασίας  προσδιορισµού  κατάλλη-
λων ενδιαιτηµάτων περιλαµβάνει τα ακόλουθα τρία στάδια: (MFWP 2009)

(I) Αναγνώριση περιοχών υποψήφιων για τη µεταφορά αγρινών χρησιµοποιώντας
ένα δείκτη καταλληλότητας ενδιαιτήµατος, κυµαινόµενο από 0 έως 1, από το λι-
γότερο προς το περισσότερο κατάλληλο ενδιαίτηµα αντίστοιχα και στη συνέχεια
απεικόνιση των δυνητικών ενδιαιτηµάτων σε χάρτη. 

(II) Οι  βιολόγοι  άγριας πανίδας οι  εξοικειωµένοι  µε την υποψήφια περιοχή οριοθε-
τούν την έκταση του δυνητικού ενδιαιτήµατος χρησιµοποιώντας τον δείκτη καταλ-
ληλότητας και την εµπειρία τους. 

(III) Χρησιµοποιώντας  την  οριοθετηµένη  έκταση,  αξιολογούνται  συγκεκριµένες  πα-
ράµετροι  του ενδιαιτήµατος µε τη βοήθεια των GIS προκειµένου να καθοριστεί
εάν η περιοχή µπορεί να υποστηρίξει έναν ελάχιστο βιώσιµο πληθυσµό (ΕΒΠ). 

Για να είναι ο νεοεγκατασταθείς πληθυσµός βιώσιµος και αυτοσυντηρούµενος πρέπει
ο προσδιορισµός του κατάλληλου ενδιαιτήµατος να πραγµατοποιηθεί µέσω ειδικών κρι-
τηρίων, όπως: 

1. Κατά την επιλογή νέου ενδιαιτήµατος πρέπει να ληφθεί υπόψη η απόσταση από
τον υπάρχοντα πληθυσµό και εάν υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας διαδρόµων
επικοινωνίας και µετακίνησης (MFWP 2009).

2. Έλεγχος  της  κατάστασης  της  υγείας  και  της  γενετικής  σύστασης  των  αγρινών
στην περιοχή από όπου θα µεταφερθούν ζώα σε καινούργιο ενδιαίτηµα, προκει-
µένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα µεταφερθούν άρρωστα άτοµα (NMDGF 2003).

3. Προτεραιότητα σε υποψήφιες περιοχές που δεν βρίσκονται πολύ κοντά σε οικόσι-
τα πρόβατα και κατσίκια ή χωρίζονται από φυσικά εµπόδια, για να µειωθεί το εν-
δεχόµενο  αλληλεπίδρασης.  Μία  επιτυχής  µεταφορά  και  εγκατάσταση  αγρινών
απαιτεί ζώνη διαχωρισµού επαρκούς πλάτους, η οποία θα καθιστά αδύνατη την
επαφή µεταξύ αγρινών και ήµερων ζώων.

4. Επιλογή θέσεων απελευθέρωσης µε εγγύτητα σε µόνιµες πηγές νερού, µε µέγι-
στη απόσταση από αυτές τα 2 χλµ (AGFD, 2007).

5. Ενδιαιτήµατα µε κλίσεις ≥60% γενικά θεωρούνται αρκετά απότοµα ως χώροι δια-
φυγής για τα αγρινά και κυρίως για τα θηλυκά και τα νεογνά όταν διατρέχουν κίν-
δυνο. Οι χώροι διαφυγής καλό θα ήταν να γειτνιάζουν µε ανοιχτές εκτάσεις που
διευκολύνουν  την  έγκαιρη  ανίχνευση  φυσικών  θηρευτών  ή  άλλης  όχλησης  και
επιτρέπουν  στα  αγρινά  να  εξασφαλίσουν  σε  σύντοµο  χρόνο  πρόσβασης  σε
χώρους διαφυγής (Dunn 1996, MFWP 2009, AGFD 2007). 

12.2 ∆ιαθεσιµότητα νερού 
Η Κύπρος χαρακτηρίζεται από έντονη ξηρασία, συνεπώς και το ενδιαίτηµα του αγρι-

νού. Πολλές από τις φυσικές πηγές νερού έχουν εξαντληθεί εξαιτίας της επιδείνωσης των
κλιµατικών συνθηκών ή ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η κατανοµή των πηγών είναι µια
κρίσιµη µεταβλητή του ενδιαιτήµατος, ειδικά κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών οπότε
οι θερµοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές. Την περίοδο αυτή τα αγρινά στηρίζουν συµπλη-
ρωµατικά την επιβίωσή τους  στο νερό που περιέχει  η τροφή τους  και  στο  µεταβολικό
νερό. Ωστόσο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η αυξανόµενη διάρκεια της ηµέρας, οι
ακραίες περιβαλλοντικές θερµοκρασίες και η µείωση της περιεκτικότητας σε υγρασία της



βοσκήσιµης βιοµάζας απαιτούν την πρόσθετη πρόσληψη νερού και συνεπώς µια εξάρτη-
ση του ζώου από επαρκείς πηγές νερού.

Από το 1997 µέχρι σήµερα, το Ταµείο Θήρας έχει τοποθετήσει 165 δεξαµενές µε ποτί-
στρες νερού µέσα στο ενδιαίτηµα του αγρινού, ενώ παράλληλα συντηρούνται και 114 πη-
γές. Επιπλέον, από το Τµήµα ∆ασών έχει εγκατασταθεί σηµαντικός αριθµός ποτιστρών
στο  δάσος  και  συντηρείται  µεγάλος  αριθµός  πηγών.  Να σηµειωθεί  ότι  δεν  εξαρτώνται
µόνο τα αγρινά από αυτές τις παροχές νερού, αλλά τις χρησιµοποιούν τακτικά και πολλά
άλλα είδη της άγριας ζωής. Είναι συνεπώς αναγκαίο να διατηρούνται σε καλή κατάσταση
και να ελέγχεται τακτικά η λειτουργία τους (NDW, 2001). 

Στρατηγική: Χρήση  του  καταλληλότερου  σχεδίου  εγκατάστασης  ποτιστρών  για µια
δεδοµένη περιοχή προκειµένου να παρέχεται επαρκής ποσότητα νερού µε το λιγότερο
δυνατό κόστος και τη λιγότερη δυνατή συντήρηση (NDW, 2001).

∆ράση 1: ∆ηµιουργία χάρτη µε τη χρήση των  GIS µε σηµειωµένες τις υπάρχουσες
πηγές νερού, φυσικές και τεχνητές και στη συνέχεια ορισµός ζωνών επιρροής (buffers),
µε ακτίνα τα 2 χλµ γύρω από κάθε πηγή νερού προκειµένου να διαπιστωθεί που υπάρ-
χουν ελλείψεις. Στη συνέχεια, εγκατάσταση δεξαµενών και ποτιστρών σε ενδιαιτήµατα µε
έλλειψη νερού που θα βελτιώσουν την ποιότητά τους (AGFD 2007).

∆ράση 2: Τακτικός έλεγχος των υπαρχουσών πηγών νερού και ποτιστρών, όσο αφο-
ρά στην επάρκεια νερού και κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες. Η συµβολή των περιβαλ-
λοντικών οργανώσεων και  των εθελοντών (AGFD 2007).

∆ράση  3: Συντήρηση  και  βελτίωση  των  ήδη  υπαρχουσών  πηγών  νερού  και  εγκα-
τάσταση δεξαµενών και ποτιστρών µε απώτερο σκοπό την εξασφάλιση καθ' όλη τη διάρ-
κεια  του  χρόνου  επαρκούς  διαθεσιµότητας  νερού  για  τα  αγρινά  (UDWR 2008,  AGFD
2007)

13. ∆ιαχείριση του προβλήµατος των ζηµιών στις
καλλιέργειες

∆ιάφορα  είδη  της  άγριας  πανίδας  συµπεριλαµβανοµένων  και  των  αγριοπροβάτων
µπορούν να προκαλέσουν τεράστιες έως και ολικές ζηµιές σε καλλιέργειες. Έτσι και στην
περίπτωση του κυπριακού αγρινού το ζήτηµα της διαχείρισης των ζηµιών που προκα-
λούν τα αγρινά στις γεωργικές καλλιέργειες που γειτνιάζουν µε το ∆άσος Πάφου αποτελεί
ένα ακανθώδες θέµα το οποίο έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους ίδιους τους αγρότες, τους
υπεύθυνους της αγροτικής παραγωγής, της διαχείρισης άγριας πανίδας, αλλά και τις κοι-
νότητες. 

Οι γεωργικές ζηµιές που προκαλούνται από το αγρινό εκτιµώνται σε αρκετές χιλιάδες
ευρώ σε ετήσια βάση µε τις µεγαλύτερες ζηµιές να συναντώνται κυρίως στα αµπέλια και
στους  οπωρώνες,  σε  ποσοστό  των  περιστατικών  67% και  26% αντίστοιχα  και  δευτε-
ρευόντως σε κηπευτικά (µόνο στην κοιλάδα του Κάµπου) (Τµήµα Γεωργίας, Καταγραφές
1985-99 στους Kassinis and Papageorgiou 2000). Οι ζηµιές στις γεωργικές καλλιέργειες
µεταβάλλονται από εποχή σε εποχή και φυσικά από περιοχή σε περιοχή. Γεγονός είναι
πάντως ότι το εν λόγω θέµα είναι σοβαρό και η απαιτεί άµεση επίλυση. Θα πρέπει σε συ-
νεχή  και  συστηµατική βάση να πραγµατοποιείται  καταγραφή των ζηµιών στις καλλιέρ-
γειες, µε καταγραφή των ηµεροµηνιών, της ακριβούς θέσης, του είδους της καλλιέργειας,
του βαθµού ζηµίας, της απόστασης από φυσικό οικοσύστηµα και από τα όρια του Κρατι-
κού ∆άσους Πάφου, καθώς και όλων των συναφών παραµέτρων. Η καταγραφή αυτών
των δεδοµένων θα βοηθήσει στον χωρικό εντοπισµό και την εκτίµηση της σοβαρότητας
των ζηµιών και συνεπώς στο σχεδιασµό των κατάλληλων προληπτικών και αποτρεπτι-
κών µέτρων.



Εκτιµάται ότι εκτός των άλλων µέτρων που µπορούν να εφαρµοστούν για την αντιµε-
τώπιση του προβλήµατος, θετική συµβολή θα µπορούσε να έχει η συµµετοχή των κατοί-
κων αυτών των περιοχών σε εκπαιδευτικά προγράµµατα και δράσεις προστασίας περι-
βάλλοντος, οι οποίες θα έχουν ως στόχο να συνδυάσουν την προστασία της φύσης, τη
διατήρηση της άγριας ζωής και παράλληλα τη στήριξη των ανθρώπινων αναγκών. Αυτό
θα συµβάλλει µε τη σειρά του στην προστασία των καλλιεργειών τους µε παράλληλη αύ-
ξηση του τουρισµού, η οποία προβάλλει ως εναλλακτική λύση της ήδη φθίνουσας τοπι-
κής γεωργίας, αξιοποιώντας τη συνεχή παρουσία των αγρινών. Παράλληλα είναι απαραί-
τητη και η λήψη των απαραίτητων διαχειριστικών µέτρων (εκτίµηση της φέρουσας ικα-
νότητας του δάσους άµεσα, σπορές σε ανοίγµατα ή στα όρια του δάσους, παροχή περισ-
σότερων θέσεων µε νερό κ.ά.) προκειµένου να εξαλειφθούν σε µεγάλο βαθµό οι προκα-
λούµενες ζηµιές στις καλλιέργειες από το αγρινό. 

Στρατηγική 1: Όπως έχει ήδη αναφερθεί, επειδή η κατάσταση του ∆άσους Πάφου εί-
ναι πιθανόν υποβαθµισµένη και σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι το επίπεδο του πληθυ-
σµού του αγρινού είναι πιθανόν υψηλότερο από τη βοσκοϊκανότητα του δάσους, η αύξη-
ση της φέρουσας ικανότητας του δάσους προβάλλει ως µία εναλλακτική λύση. Ουσιαστι-
κά, η αύξηση της βοσκοϊκανότητας του δάσους µπορεί να επιτευχθεί µε την παροχή µε-
γαλύτερης ποσότητας και υψηλότερης ποιότητας τροφής.

Στρατηγική 2:  Λόγω των ζηµιών που προκαλεί το αγρινό στις καλλιέργειες περιφε-
ρειακά του ∆άσους Πάφου είναι σκόπιµη η  εγκατάσταση σπορών όσο γίνεται εσωτερι-
κότερα στο δάσος, ώστε αφενός να αυξάνεται η βοσκοϊκανότητά του και αφετέρου να λει-
τουργούν ως πόλοι προσέλκυσης των αγρινών προς το εσωτερικό του δάσους και όχι
προς την περιφέρεια και τις γειτονικές παραγωγικές καλλιέργειες. 

Στρατηγική 3: Στις περίκλειστες από το ∆άσος Πάφου Κοινότητες (Τσακκίστρα, Μυλι-
κούρι),  αλλά  και  σε  άλλες  περιφερειακά  αυτού  (Καµινάρια,  Φοινί,  Πεδουλάς,  Γερακιές
κ.ά.), υπάρχουν αµπέλια και δενδροκοµικές καλλιέργειες που προτιµούν τα αγρινά και οι
οποίες έχουν εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες τους. Στις περιπτώσεις αυτές θα µπο-
ρούσε να ενισχυθεί οικονοµικά η συντήρηση και αναβάθµιση αυτών των καλλιεργειών µε
σκοπό να λειτουργήσουν ως πρόσθετη τροφή για τα αγρινά ώστε να αµβλυνθούν οι ζη-
µιές σε παραγωγικούς αµπελώνες και οπωρώνες. Η οικονοµική ενίσχυση θα µπορούσε
να προέλθει: α) από το Τµήµα ∆ασών, β) από το Ταµείο Θήρας και το Ειδικό Ταµείο, από
τους πόρους που θα προέρχονται από την ελεγχόµενη θήρα αγρινών, όπως αναλύεται
στο σχετικό κεφάλαιο, αλλά προτιµότερο γ) από Ειδικό Γεωργοπεριβαλλοντικό Μέτρο του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, προγραµµατικής περιόδου 2014-2020. Το µέτρο
αυτό προφανώς εξυπηρετεί και τον στόχο της βελτίωσης του ενδιαιτήµατος του αγρινού.

Στρατηγική 4: Εξαιτίας της έντονης διαµαρτυρίας για ζηµιές στις καλλιέργειες και της
ανάγκης λήψης άµεσων µέτρων, έχουν χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν  σε µικρή κλίµακα
περιφράξεις. Το γεγονός δε ότι ήταν ενταγµένες σε πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης µε
χρηµατοδότηση που κυµαινόταν από 40-60% τις καθιστούσε ιδιαίτερα αποδεκτές. Η δια-
δικασία αυτή σταµάτησε µε την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η περίφρα-
ξη των καλλιεργειών ενδεχοµένως να αποτελεί µία από τις πιο πρόσφορες και ενδεδειγ-
µένες λύσεις για την αντιµετώπιση των ζηµιών. Ωστόσο, το κόστος εγκατάστασης αποτε-
λεί  ανασταλτικό  παράγοντα  για  την  ευρεία  εφαρµογή  του  µέτρου.  Εποµένως  η  εγκα-
τάσταση περίφραξης πρέπει να ενισχυθεί οικονοµικά µόνο στις περιπτώσεις παραγωγι-
κών αµπελώνων και άλλων καλλιεργειών, όπου οι ζηµιές είναι εκτεταµένες και πιθανόν
αναπόφευκτες και έχουν σηµαντικό κόστος. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση αποζη-
µιώσεων για ζηµιές στην παραγωγή από το αγρινό. Το κόστος υλικών και εγκατάστασης
των περιφράξεων µπορεί να καλύπτεται α) από το Τµήµα ∆ασών και β) από το Ταµείο
Θήρας και το Ειδικό Ταµείο, ενώ οι αποζηµιώσεις για ζηµιές στην παραγωγή από το Ειδι-
κό Ταµείο ή/και το Ταµείο Θήρας. Παράλληλα, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα έντα-
ξής  τους στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης και στο µέτρο ∆ιατήρησης της Άγριας
Ζωής. 



Στρατηγική 5: Καταρχάς η κατασκευή των περιφράξεων θα πρέπει να είναι τέτοια ού-
τως ώστε να εξασφαλίζονται τα όρια της ιδιοκτησίας και να µην δηµιουργούνται σχετικά
προβλήµατα. Βέβαια θα πρέπει να υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση για διευκόλυνση της επι-
δότησης των περιφράξεων µε ‘χαλάρωση’ των σχετικών προϋποθέσεων (επαφή του κτή-
µατος µε δρόµο, ενταγµένο στο κτηµατολόγιο, κ.λπ.).  Η περίφραξη θα πρέπει να είναι
ιδιαίτερα ορατή τόσο από τα πουλιά όσο και από τα θηλαστικά, µε ύψος 1,5 µ. και χωρίς
να εφάπτεται στο έδαφος ώστε να επιτρέπει τη διέλευση µικρόσωµων ζώων, όπως ο λα-
γός. Τέλος, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως η τοπογραφία της θέσης, τα
είδη της άγριας πανίδας που είναι παρόντα, οι καθηµερινές και εποχιακές µετακινήσεις
του αγρινού και των άλλων ειδών, καθώς και η παρουσία νερού και τροφής. 

Στρατηγική 6: Μία πιθανή εναλλακτική διαχειριστική επιλογή είναι και η ελεγχόµενη
θήρα στις περιοχές όπου εµφανίζονται πολλές ζηµιές, κάτω από προϋποθέσεις, τουλάχι-
στον εφόσον αποδειχθεί ότι η βοσκοϊκανότητα του δάσους έχει ξεπεραστεί. Η εφαρµογή
της ελεγχόµενης θήρας θα αποτελεί µία παράλληλη λύση, η οποία θα συνδυάζεται µε τα
άλλα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης και της βελτίωσης του ενδιαιτήµατος ποιοτικά και πο-
σοτικά στην περιφερειακή ζώνη του δάσους. 

Στρατηγική 7: Μία άλλη εναλλακτική λύση για τη µείωση των ζηµιών σε γεωργικές
καλλιέργειες από τα αγρινά είναι η εισαγωγή και δοκιµή απωθητικών σκευασµάτων. Στο
παρελθόν δοκιµάστηκαν τέτοια µε ικανοποιητικό αποτέλεσµα, αλλά υπήρξε απροθυµία
από τους αγρότες για την εφαρµογή τους (Ν. Κασίνης, προσωπ. επικοιν.).

Στρατηγική 8: Πέρα από τη χρήση χηµικών απωθητικών προϊόντων θα µπορούσαν
να  χρησιµοποιηθούν  και  άλλα µέσα,  όπως  τα  ηλεκτροφόρα  σύρµατα,  οι  πάσσαλοι  µε
ηλεκτρική εκκένωση (ασύρµατη) και οι συσκευές υπερήχων. 

∆ράση 1: Εκτίµηση άµεσα της βοσκοϊκανότητας του ∆άσους Πάφου και συνεχής πα-
ρακολούθηση του πληθυσµού.

∆ράση 2: Σπορές µιγµάτων αγρωστωδών και ψυχανθών σε διάκενα εντός ζώνης 2
χλµ. από τα όρια του δάσους και  εσωτερικότερα και µε καλή διασπορά. Με αυτό τον
τρόπο θα επιτευχθεί έως ένα βαθµό η βελτίωση του ενδιαιτήµατος, το οποίο θα αξιοποιη-
θεί κατάλληλα από τα αγρινά. 

∆ράση 3: Παροχή οικονοµικής ενίσχυσης από το Τµήµα ∆ασών, το Ταµείο Θήρας ή
το προαναφερθέν Ειδικό Ταµείο ή, προτιµότερο, ένταξη σε Ειδικό Γεωργοπεριβαλλοντικό
Μέτρο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, προγραµµατικής περιόδου 2014-2020,
µε  χαρακτήρα  "Προστασία  άγριας  πανίδας  σε  γεωργικές  περιοχές" και  εφαρµογή  "Για
σπάνια είδη σε προστατευόµενες περιοχές (ΤΚΣ,  SPAs)" των ιδιοκτητών αµπελιών και
δενδροκοµικών  καλλιεργειών  τις  οποίες  έχουν  εγκαταλείψει  στις  περίκλειστες  από  το
∆άσος Πάφου Κοινότητες, αλλά και σε άλλες περιφερειακά αυτού, ώστε να συντηρήσουν
αυτές τις καλλιέργειες ως πηγές πρόσθετης τροφής για τα αγρινά, που θα αµβλύνουν τις
ζηµιές στις παραγωγικές καλλιέργειες. Προτείνεται και  πρόσθετη   ενίσχυση   για σπορά
ετήσιων καλλιεργειών στα ανοίγµατα του οπωρώνα π.χ. κουκιά υπό µορφή συγκαλλιέρ-
γειας. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προετοιµαστεί η προκήρυξη του σχετικού µέτρου
µε συνεργασία του Τµήµατος ∆ασών, του Ταµείου Θήρας και του Τµήµατος Γεωργίας.

Οι προϋποθέσεις συµµετοχής των δικαιούχων θα πρέπει να είναι οι εξής:

• η γεωργική καλλιέργεια θα βρίσκεται εντός της εξάπλωσης του αγρινού 

• ο   γεωργός   θα   εκτελεί   βασικές   καλλιεργητικές   φροντίδες   (καλλιέργεια
εδάφους και κλάδεµα)

• δεν θα περιφράσσει το τεµάχιο

• δεν θα συγκοµίζει τους καρπούς



• δεν θα χρησιµοποιεί γεωργικά  φάρµακα  ή θα  χρησιµοποιεί  τέτοια που είναι φι-
λικά  προς  το περιβάλλον και θα εγκρίνονται από το Τµήµα Γεωργίας

Πίνακας 13.1. Σύνοψη των προτεινόµενων µέτρων σχετικά µε τη διαχείριση των ζηµιών στις
καλλιέργειες

Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

1 Εκτίµηση άµεσα της βοσκοϊκανότητας του ∆άσους Πάφου (αναφέρθηκε ήδη στο
Κεφάλαιο 10.1)

2 Συνεχής  παρακολούθηση  του  πληθυσµού  αγρινού  (αναφέρθηκε  ήδη  στο  Κε-
φάλαιο 10.2)

3 Σπορές  µιγµάτων  αγρωστωδών  και  ψυχανθών  σε  διάκενα  εντός  ζώνης  2  χλµ.
από τα όρια του δάσους και εσωτερικότερα και µε καλή διασπορά. Ισότιµη κατα-
νοµή των σπορών σε περιοχές µε υψηλή και χαµηλή πυκνότητα.

4 Προετοιµασία  Ειδικού  Γεωργοπεριβαλλοντικού  Μέτρου  στο  Σχέδιο  Αγροτικής
Ανάπτυξης,  προγραµµατικής  περιόδου  2014-2020,  µε  χαρακτήρα  "Προστασία
άγριας πανίδας σε γεωργικές περιοχές" και εφαρµογή "Για σπάνια είδη σε προ-
στατευόµενες  περιοχές  (ΤΚΣ,  SPAs)"  για  ένταξη  των  ιδιοκτητών  αµπελιών  και
δενδροκοµικών καλλιεργειών τις οποίες έχουν εγκαταλείψει στις περίκλειστες από
το ∆άσος Πάφου Κοινότητες, αλλά και σε άλλες περιφερειακά αυτού, ώστε να συ-
ντηρήσουν αυτές τις καλλιέργειες ως πηγές πρόσθετης τροφής για τα αγρινά, που
θα αµβλύνουν τις ζηµιές στις παραγωγικές καλλιέργειες.

5 Στις περιπτώσεις παραγωγικών αµπελώνων ή άλλων καλλιεργειών, κάλυψη του
κόστους υλικών και εγκατάστασης  περίφραξης από το Τµήµα ∆ασών,  το Ειδικό
Ταµείο και το Ταµείο Θήρας

6 Καταβολή αποζηµιώσεων για ζηµιές στην παραγωγή από το αγρινό από το Ειδικό
Ταµείο και το Ταµείο Θήρας

7 Οργάνωση ενός συστήµατος καταγραφής και αντιµετώπισης των ζηµιών, καθώς
και παροχής πληροφοριών

8 Σύσταση Επιτροπής Ειδικών η οποία θα εξετάζει µε αυτοψία και θα αξιολογεί την
κάθε περίπτωση ζηµιάς σε καλλιέργειες χωριστά 

9 Συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων φορέων επί του σχεδιασµού και της εφαρµογής
του καταλληλότερου απωθητικού σκευάσµατος για τα αγρινά στις καλλιέργειες 

10 ∆οκιµαστική  χρήση  ηλεκτροφόρων  περιφράξεων,  πασσάλων  µε  ηλεκτρική  εκ-
κένωση  (ασύρµατα)  και  συσκευών  υπερήχων  σε  περιορισµένη  έκταση  αρχικά,
προκειµένου  να  εξαχθούν  συµπεράσµατα  και αναλόγως  να  αποφασιστεί  η υιο-
θέτησή τους ως µέτρου απώθησης των αγρινών

∆ράση 4: Μόνο στις περιπτώσεις παραγωγικών αµπελώνων ή άλλων καλλιεργειών
κάλυψη του κόστους υλικών και εγκατάστασης περίφραξης και καταβολή αποζηµιώσεων
για ζηµιές στην παραγωγή από το αγρινό από το Τµήµα ∆ασών, το Ειδικό Ταµείο και το
Ταµείο Θήρας και ύστερα από αυτοψία και εκτίµηση της σοβαρότητας των ζηµιών.

∆ράση 5: Οργάνωση ενός συστήµατος καταγραφής και αντιµετώπισης των ζηµιών,
καθώς και παροχής πληροφοριών. 

∆ράση 6: Σύσταση  Επιτροπής Ειδικών η οποία θα εξετάζει την κάθε περίπτωση ζη-
µιάς σε καλλιέργειες χωριστά. Θα διενεργεί αυτοψία στις περιοχές που υφίστανται ζηµιές
από  το  αγρινό,  θα  αξιολογεί  τη  σοβαρότητα  των  ζηµιών,  θα  παρέχει  συµβουλές  για
πρόληψή τους και θα εισηγείται ανάλογα τον τρόπο αντιµετώπισής τους . 

∆ράση  7: Συνεργασία  µεταξύ  των  αρµόδιων  φορέων  επί  του  σχεδιασµού  και  της
εφαρµογής του καταλληλότερου απωθητικού σκευάσµατος, η παρακολούθηση των δοκι-
µών και η εξαγωγή συµπερασµάτων. Οι δραστικές ουσίες των προς δοκιµή απωθητικών
προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπονται από στις αντίστοιχες Κοινοτικές Οδηγίες ώστε να



µην τίθενται θέµατα ασφάλειας της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και ρύπανσης του
περιβάλλοντος. 

∆ράση 8: Η χρήση ηλεκτροφόρων περιφράξεων, πασσάλων µε ηλεκτρική εκκένωση
(ασύρµατα) και συσκευών υπερήχων, όπως και των χηµικών απωθητικών, προτείνεται
να δοκιµαστούν σε µια περιορισµένη έκταση αρχικά προκειµένου να εξαχθούν συµπε-
ράσµατα  και  αναλόγως  να  αποφασιστεί  η  υιοθέτησή  τους  ως  µέτρου  απώθησης  των
αγρινών. Ειδικότερα, τα ηλεκτροφόρα σύρµατα καλό θα ήταν να µην είναι πολύ υψηλής
τάσης,  ήτοι  να  λειτουργούν περισσότερο  ως µέσο εκφοβισµού,  να  µην καλύπτουν  µε-
γάλες εκτάσεις και κυρίως να υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες για την ύπαρξή τους
για την αποφυγή ατυχηµάτων. Στόχος θα είναι η προστασία παραγωγικών και οικονοµικά
βιώσιµων αµπελώνων και άλλων καλλιεργειών. 

14. ∆ιαχείριση της συνβόσκησης αγρινών και αιγο-
προβάτων

Επιστηµονικές µελέτες και έρευνες πεδίου έχουν κατά καιρούς καταδείξει ότι η «επα-
φή» της εξάπλωσης µεταξύ ήµερων ζώων και αγριοπροβάτων µπορεί να έχει αρνητικές
συνέπειες  για  τα  αγριοπρόβατα  (Singer et al.  2001,  Schommer and Woolever 2001).
Ιδιαίτερα έντονος µπορεί να είναι ο ανταγωνισµός όσο αφορά στο χώρο, τη βοσκήσιµη
ύλη και το νερό (NMDGF 2003, UDWR 2008). Εκείνο που  προκαλεί ιδιαίτερο προβληµα-
τισµό είναι  ο κίνδυνος  µετάδοσης ασθενειών από τα ήµερα ζώα στα αγριοπρόβατα, ο
οποίος είναι υπαρκτός και µάλιστα πολύ µεγάλος (Schommer and Woolever 2008). 

Στο ∆άσος Πάφου ειδικότερα, η συνύπαρξη ήµερων ζώων (κυρίως αιγοπροβάτων) και
αγρινού, τόσο στην περιφέρεια του δάσους όσο και στις καλλιέργειες γύρω από αυτό εί-
ναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς χρησιµοποιούν τον ίδιο χώρο τοπικά. Ως περιοχές όπου υφί-
σταται  τέτοιο πρόβληµα ενδεικτικά αναφέρονται  οι εξής: Λυσός, Κινούσα, Αναδιού, Άγ.
Ιωάννης (νότια), Λεύκα, Αµπελικού, Κάµπος, Ποµός, Πηγένια, Πάνω Πύργος.

Στρατηγική 1: Ο βασικός διαχειριστικός στόχος είναι η εφαρµογή κατάλληλων µέτρων
για τον αποτελεσµατικό διαχωρισµό (χωρικό ή/και χρονικό) µεταξύ αγρινών και ήµερων
ζώων (USFWO 2000). Σαφώς, ο αποτελεσµατικός διαχωρισµός δεν απαιτεί οπωσδήποτε
την αποµάκρυνση των ήµερων ζώων, εντούτοις, η επιλογή αυτή θα πρέπει να συµπερι-
λαµβάνεται στη δέσµη των στρατηγικών για την ολοκληρωτική αντιµετώπιση του ζητήµα-
τος (WAFWA 2007). 

Στρατηγική  2:  Το  ζήτηµα  της  συνβόσκησης  παραµένει  ένα  δύσκολο  θέµα  για  το
οποίο είναι δύσκολο να βρεθούν λύσεις, οι οποίες να µπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις
πλευρές. Πιθανόν, το πιο ουσιαστικό βήµα σε αυτή τη διαδικασία είναι να επιτευχθεί η κα-
τανόηση  και  συµφωνία  από  όλους  τους  εµπλεκόµενους  ότι  η  ασυµβατότητα  ύπαρξης
στον ίδιο χώρο αγρινών και  αιγοπροβάτων είναι  µια πραγµατικότητα και  τυχόν επαφή
τους θα οδηγήσει  σε σοβαρά προβλήµατα τα αγρινά. Χωρίς την κατανόηση του θεµε-
λιώδους αυτού προβλήµατος, οι όποιες προσπάθειες συνεργασίας για την εύρεση πιθα-
νών λύσεων θα αποτύχουν. Συνεπώς, ο θα πρέπει να βρεθούν µακροπρόθεσµες λύσεις
οι οποίες να έχουν την αποδοχή όλων των εµπλεκόµενων µερών (Schommer and Woo-
lever 2001).

Στρατηγική 3: Αρχικά, προβάλλει ως άµεση προτεραιότητα η διαχείριση του πληθυ-
σµού του αγρινού έτσι ώστε να βρίσκεται στο επιθυµητό επίπεδο και στην κατάλληλη πυ-
κνότητα, που καθορίζεται από τη φέρουσα ικανότητα του δάσους για την ελαχιστοποίηση
του κινδύνου διασποράς του εκτός του δάσους όπου η πιθανότητα επαφής µε τα ήµερα
ζώα αυξάνεται (WAFWA 2007). 



Στρατηγική 4: Όσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος επαφής µε τα ήµερα ζώα, τόσο πιο
εντατικά θα πρέπει να παρακολουθείται ο πληθυσµός του αγρινού. Η εντατική παρακο-
λούθηση επιτρέπει  την τεκµηρίωση της εγγύτητας  και  της στενότητας αλληλεπίδρασης
µεταξύ αγρινών και ήµερων ζώων (NMDGF 2003). 

Στρατηγική 5: Προσεκτική διαχείριση και επίβλεψη της βόσκησης των αιγοπροβάτων
για αποφυγή της αλληλεπίδρασης µεταξύ αγρινών και περιπλανώµενων αιγοπροβάτων
(USDA 2006). 

Στρατηγική 6: Τα τοπογραφικά ή άλλα φυσικά χαρακτηριστικά ή τα δηµιουργούµενα
από τον άνθρωπο εµπόδια (π.χ. περιφράξεις, αυτοκινητόδροµοι) µπορούν επίσης να εί-
ναι αποτελεσµατικά στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας φυσικής επαφής µεταξύ αγρι-
νών και ήµερων ζώων (USDI Bureau of Land Management 1998). 

Στρατηγική 7: Αν και στενά συγγενικά µε τα ήµερα ζώα τα αγριοπρόβατα, εντούτοις
δεν έχουν εξελίξει τόσο την άµυνά τους, µε αποτέλεσµα να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε
πολλές µολυσµατικές ασθένειες που µεταφέρονται κυρίως από τα οικόσιτα πρόβατα και
κατσίκια, καθιστώντας αυτό το πρόβληµα το πιο σηµαντικό της συνβόσκησης προς διε-
ρεύνηση (Schommer and Woolever 2008). Ειδικά για τον πληθυσµό του αγρινού, ο οποί-
ος είναι ένας και ενιαίος, η περίπτωση µιας σοβαρής ασθένειας ενδεχοµένως να προκα-
λούσε σηµαντικές επιπτώσεις σ’ αυτόν. Βέβαια, ο εµβολιασµός τόσο των αγρινών όσο
και των οικόσιτων ζώων, ακόµη και για προληπτικούς λόγους, µπορεί να θεωρηθεί ως
µια αποτελεσµατική λύση, όχι όµως και η πλέον πρακτική και βιώσιµη, εξαιτίας του υψη-
λού κόστους, της δυσχέρειας διεξαγωγής στην άγρια φύση και κυρίως για το λόγο ότι δεν
εξασφαλίζει  οπωσδήποτε  την  απαραίτητη  άµυνα  (USDA 2006).  Προς  την  κατεύθυνση
αυτή  ο  διαχωρισµός  του  ενδιαιτήµατος  του  αγρινού  από  αυτό  των  αιγοπροβάτων  µε
στόχο την αποφυγή µετάδοσης ασθενειών από αυτά προς το αγρινό έχει ουσιαστική ση-
µασία. 

Στρατηγική 8: Είναι προφανές, αλλά και επαρκώς τεκµηριωµένο στη διεθνή βιβλιο-
γραφία (Schommer and Woolever 2001, 2008, Singer et al. 2001, Dubay et al. 2002) ότι
την καλύτερη λύση αποτελεί ο πλήρης χωρικός διαχωρισµός ήµερων ζώων και αγρινών.
Ακόµη και η αντικατάσταση των αιγοπροβάτων µε βοοειδή σε περιοχές υψηλού κινδύνου
επαφής µε τα αγρινά, για την περίπτωση της Κύπρου έχει πολλούς περιορισµούς.

∆ράση 1: Το γενικό πλαίσιο της διαχείρισης της συνβόσκησης θα πρέπει να περιλαµ-
βάνει την εξής διαδικασία: το αρµόδιο επιστηµονικό προσωπικό πρέπει να αναγνωρίσει τις
περιοχές  επικάλυψης  µεταξύ αγρινών  και  οικόσιτων  αιγοπροβάτων,  να  αναγνωρίσει  και
αξιολογήσει µε κατάλληλα κριτήρια την πιθανότητα επαφής (πολύ χαµηλή, χαµηλή, µέτρια,
υψηλή, πολύ υψηλή) ανάλογα µε την περιοχή και στη συνέχεια να εφαρµόσει τα αντίστοιχα
διαχειριστικά µέτρα (Schommer and Woolever 2001). 

∆ράση 2: Οι αρµόδιοι φορείς θα πρέπει να αναπτύξουν ένα πρωτόκολλο αντιµετώπι-
σης που θα περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για επιβεβαιω-
µένα περιστατικά επαφής µεταξύ αγρινού και ήµερων ζώων. Παράλληλα, ανάπτυξη ενός
συστήµατος ή µιας βάσης δεδοµένων, για την αναφορά, καταγραφή και ανάλυση των περι-
πτώσεων  αλληλεπίδρασης µεταξύ  αγρινών  και  ήµερων ζώων  (UDWR 2008,  Schommer
and Woolever 2001). 

∆ράση 3: ∆ηµιουργία ζωνών (buffer zones), µε το µέγιστο δυνατό πλάτος, µεταξύ των
ήµερων ζώων και των αγρινών για την εξασφάλιση αποτελεσµατικού διαχωρισµού. Επίσης
συστηµατική κτηνιατρική παρακολούθηση των υποστατικών που γειτνιάζουν µε το ∆άσος
Πάφου και καθιέρωση της προηγούµενης υποχρεωτικής Εκτίµησης Επιπτώσεων για κάθε
νέο υποστατικό που θα εγκαθίσταται σε απόσταση µικρότερη των 3 χλµ από τις παρυφές
του ∆άσους Πάφου. Παράλληλα, αυστηρή τήρηση της δασικής νοµοθεσίας για τη βόσκηση.

∆ράση 4: Ανάλογα µε τον κίνδυνο επαφής µεταξύ ήµερων ζώων και αγρινών, προτεί-
νεται συνεργασία των αρµόδιων φορέων και των κτηνοτρόφων, για την εφαρµογή στρα-
τηγικών ελαχιστοποίησης αυτού του κινδύνου, όπως η συνεχής παρουσία των βοσκών



στα  κοπάδια  τους,  ο περιορισµός  των ήµερων  ζώων τη  νύχτα  στις  σταυλικές  εγκατα-
στάσεις για την ελαχιστοποίηση των αποµακρύνσεων µεµονωµένων ζώων, επαρκείς πε-
ριφράξεις (WAFWA 2007). 

∆ράση 5: Σε περιοχές όπου η επαφή µεταξύ αγρινών και ήµερων ζώων είναι πιθανή,
οι αρµόδιοι φορείς θα πρέπει να τοποθετήσουν συµβουλευτικά πινακίδες σε µονοπάτια,
χώρους κατασκήνωσης και σε άλλες δηµοφιλείς ψυχαγωγικές περιοχές, για την ενηµέρω-
ση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών στο ζήτηµα της αλληλεπίδρασης µε σκοπό να
ενθαρρύνουν τον έγκαιρο εντοπισµό και αναφορά επαφής αγρινών και ήµερων ζώων. 

∆ράση 6: Προτείνεται η προσέλκυση του πληθυσµού του αγρινού σε περιοχές που
βρίσκονται µακριά από τη ζώνη παρουσίας των ήµερων ζώων, µε έργα βελτίωσης του
ενδιαιτήµατος,  παροχή  περισσότερων  θέσεων  νερού  και  σπορών  σε  ανοίγµατα  του
δάσους ή στα όρια του δάσους. 

∆ράση 7: Ιδιαίτερα σηµαντική κρίνεται η έγκαιρη ανίχνευση άρρωστων αγρινών, κα-
τόπιν  επιβεβαιωµένης  ή  πιθανής  επαφής  µε  ήµερα  ζώα.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  θα
πρέπει να ανταποκριθεί έγκαιρα το αρµόδιο προσωπικό πεδίου, να αποµακρυνθεί άµεσα
το άρρωστο ζώο και κατάλληλο βιολογικό υλικό από το ζώο να σταλεί σε ειδικό κτηνιατρι-
κό εργαστήριο, όπου θα πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις από κατάλληλα εκ-
παιδευµένο προσωπικό (MFWP 2009). Η απελευθέρωση ξανά του ζώου στο φυσικό του
χώρο θα πραγµατοποιηθεί εφόσον οι εργαστηριακοί έλεγχοι προσδιορίσουν θετικά ότι το
συγκεκριµένο αγρινό δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία των άλλων (NMDGF 2003). Στην πε-
ρίπτωση µολυσµένου ζώου αυτό θα θανατώνεται ύστερα από σχετική άδεια της Κτηνια-
τρικής Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση περιοχής συνβόσκησης, όπου έχουν θανατωθεί
άρρωστα αγρινά, κατάλληλα εκπαιδευµένος φύλακας θα συνεχίσει να παρακολουθεί την
περιοχή για την ανίχνευση και άλλων ύποπτων κρουσµάτων. 

∆ράση 8: Σε περίπτωση διερεύνησης της πιθανότητας µεταφοράς αγρινών σε νέο,
κατάλληλο ενδιαίτηµα, θα πρέπει οπωσδήποτε να αξιολογηθούν περιοχές κοντά σε αυτό,
όπου πιθανόν η ύπαρξη των ήµερων ζώων να δηµιουργήσει προβλήµατα. Ουσιαστικά,
θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί  µια ανάλυση επικινδυνότητας  στο δυνητικό ενδιαίτηµα,
για να  προσδιοριστεί  συγκεκριµένα  µέχρι  ποιού σηµείου είναι  πιθανή  η επαφή  µεταξύ
αγρινών και ήµερων ζώων (WAFWA 2007). 

Πίνακας 14.1. Σύνοψη των προτεινόµενων µέτρων σχετικά µε τη διαχείριση της συνβόσκησης
µεταξύ αγρινών και αιγοπροβάτων

 Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

1 Αναγνώριση  των  περιοχών  επικάλυψης  µεταξύ  αγρινών  και  οικόσιτων  αιγοπρο-
βάτων και αξιολόγηση της πιθανότητας επαφής

2 Οι αρµόδιοι φορείς θα αναπτύξουν ένα πρωτόκολλο αντιµετώπισης των περιστατι-
κών επαφής µεταξύ αγρινού και ήµερων ζώων και ενός συστήµατος ή µιας βάσης
δεδοµένων, για την αναφορά, καταγραφή και ανάλυση αυτών των περιπτώσεων 

3 ∆ηµιουργία ζωνών (buffer zones), µε το µέγιστο δυνατό πλάτος, µεταξύ των ήµε-
ρων ζώων και των αγρινών για την εξασφάλιση αποτελεσµατικού διαχωρισµού

4 Προσέλκυση του πληθυσµού του αγρινού σε περιοχές που βρίσκονται µακριά από
τη ζώνη παρουσίας των ήµερων ζώων, µε έργα βελτίωσης του ενδιαιτήµατος, πα-
ροχή περισσότερων θέσεων νερού και σπορών σε ανοίγµατα  του δάσους ή στα
όρια του δάσους 

5 Έγκαιρη  ανίχνευση  και  αποµάκρυνση  άρρωστων  αγρινών,  κατόπιν  επιβεβαιω-
µένης ή πιθανής επαφής µε ήµερα ζώα

6 Πραγµατοποίηση  µιας  ανάλυσης  επικινδυνότητας  σε  περίπτωση  σχεδιαζόµενης
µεταφοράς αγρινών σε νέο ενδιαίτηµα 



15. Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Το κυπριακό αγρινό, λόγω της µοναδικότητάς του, θεωρείται σύµβολο για τη Κύπρο.

Είναι το µεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό στο νησί και είναι ένα υποείδος αγριοπροβάτου
µοναδικό στον κόσµο, µεταξύ όλων των ειδών αγριοπροβάτων που απαντούν στην Ευ-
ρώπη και σε πολλές περιοχές της Ασίας και της Βόρειας Αµερικής. Στην Κυπριακή νοµο-
θεσία αναφέρεται ως αυστηρά προστατευόµενο υποείδος, ενώ περιλαµβάνεται στα πα-
ραρτήµατα  ΙΙ  και  IV  της  Οδηγίας  των  Οικοτόπων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (92/43–
Habitats Directive) ως  είδος  που  χρήζει  αυστηρής  προστασίας.  Το Ταµείο  Θήρας  του
Υπουργείου Εσωτερικών είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του είδους και δραστηριοποιεί-
ται ειδικά επ’ αυτού για περισσότερα από 15 χρόνια. 

Εντούτοις, το ευρύ κοινό δεν γνωρίζει πολλά στοιχεία για το αγρινό, µε εξαίρεση τους
κυνηγούς, τους φυσιολάτρες και τους περιπατητές της φύσης. Επειδή δε τα διάφορα εν-
διαφέροντα και οι στόχοι του ευρέος κοινού, των διαχειριστών άγριας πανίδας, των ιδιο-
κτητών γης και άλλων εµπλεκόµενων οµάδων πιθανόν να συγκρούονται ή να παρεµπο-
δίζουν την επίτευξη των στόχων της διαχείρισης και προστασίας του αγρινού, θα µπο-
ρούσε µέσω της αυξανόµενης συνειδητοποίησης και των εκπαιδευτικών προγραµµάτων
να ενισχυθεί η συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων και η υποστήριξη στις διαχειριστικές
αποφάσεις για το αγρινό (NMDGF 2003).

15.1 Εκπαίδευση της νεολαίας 
Στρατηγική: Η νεολαία είναι  το κλειδί για τη µελλοντική αποτελεσµατική διατήρηση

της άγριας ζωής. Ήδη καταβάλλονται προσπάθειες για την εκπαίδευση µαθητών σε σχο-
λεία ∆ηµοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης σε θέµατα βασικών οικολογικών αρχών. Το Τα-
µείο  Θήρας,  θα  πρέπει  να  παρέχει  τα  κατάλληλα  µέσα  και  υλικά  υποστήριξης,  όπως
CDs, βιντεοταινίες, βιβλία, φυλλάδια και αφίσες, για ένα πρόγραµµα που θα απευθύνεται
στους µαθητές των σχολείων και θα ενισχύει την κατανόηση των αναγκών διαχείρισης για
το αγρινό και το ενδιαίτηµά του. Η προστασία του είδους και η διατήρηση του ενδιαιτήµα-
τός του θα αποτελεί το πιο σηµαντικό στοιχείο του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράµµα-
τος. Παράλληλα, θα πρέπει να αξιοποιηθεί η σηµαντική εµπειρία του Τµήµατος ∆ασών
στον τοµέα της περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και εκπαίδευσης, το οποίο λειτουργεί δύο
περιβαλλοντικά κέντρα και κατασκευάζει ένα τρίτο, ενώ κάθε χρόνο πραγµατοποιεί πο-
λυάριθµες διαλέξεις σε σχολεία, πανεπιστήµια, στρατόπεδα, συλλόγους και άλλα οργα-
νωµένα σύνολα.

∆ράση 1: Υποστήριξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία σε σχέση µε την
άγρια ζωή και παροχή κατάλληλου υλικού που θα αφορά ειδικά στο αγρινό και το ενδιαί-
τηµά του. 

∆ράση 2: ∆ηµιουργία ενός CD (Compact Disk), το οποίο θα περιέχει την ιστορία του
αγρινού, τη βιολογία του, τη συµπεριφορά του, τις απαιτήσεις σε ενδιαίτηµα και άλλα συ-
ναφή στοιχεία και το οποίο θα προβάλλεται στα σχολεία (NMDGF 2003). 

15.2 Εκπαίδευση του ευρέος κοινού 
Οι κάτοικοι της Κύπρου στην πλειοψηφία τους παρουσιάζονται ελλιπώς ενηµερω-

µένοι σε θέµατα άγριας ζωής. Προφανώς αυτό που απουσιάζει είναι ένα κατάλληλο µέσο
που απαιτείται για να φέρει τα ζητήµατα της άγριας ζωής στην πρώτη γραµµή ενηµέρω-
σης του κοινού. Θα πρέπει να εφαρµοστεί ένας συνδυασµός στρατηγικών στη διάρκεια
µιας µεγάλης περιόδου προκειµένου να ενισχύσει την περιβαλλοντική συνείδηση των κα-
τοίκων, µε ιδιαίτερη έµφαση στην προστασία του αγρινού και τη διατήρηση του ενδιαιτή-
µατός του. 



∆ράση 1: Αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων µέσων για την ενηµέρωση και εκπαίδευ-
ση του ευρέος κοινού σε ζητήµατα σχετικά µε τις ανάγκες του αγρινού και του ενδιαιτήµα-
τός του. 

∆ράση 2:  ∆ηµιουργία Θεµατικού Κέντρου για το Αγρινό, όπως περιγράφεται στο Κε-
φάλαιο της Αναψυχής του Συνολικού ∆ιαχειριστικού Σχεδίου για το ∆άσος Πάφου. Επί-
σης, οργάνωση Κέντρων Ενηµέρωσης στις κύριες εισόδους του ∆άσους Πάφου (Κύκκος,
Παναγιά, Λυσός), όπου η ενηµέρωση για την οικολογία και τις διαχειριστικές ανάγκες του
αγρινού θα έχει ιδιαίτερη έµφαση.

∆ράση 3:  Εγκατάσταση ερµηνευτικών πινακίδων εντός περιοχών του αγρινού για δη-
µόσια πληροφόρηση. 

∆ράση 4:  Κατασκευή ενηµερωτικών περιπτέρων µε ερµηνευτικό υλικό σε επιλεγµένα
σηµεία των δρόµων παρακείµενα του ενδιαιτήµατος του αγρινού, για την ενίσχυση των
ευκαιριών αναψυχής µέσω της παρακολούθησης του αγρινού. Ειδικότερα,  σε ειδικά επι-
λεγµένα σηµεία παρακείµενα των δρόµων µε µεγάλη κυκλοφορία, προσέλκυση αγρινών
µε παροχή πρόσθετης ελκυστικής τροφής, αλατιού και νερού, ώστε να είναι δυνατή η πα-
ρατήρησή τους µέσα στο φυσικό τους περιβάλλον από το δρόµο ή το πάρκινγκ µε τη βο-
ήθεια τηλεσκοπίου, χωρίς να προκαλείται ενόχλησή τους. Ενδεικτικά προτείνεται ο ορι-
σµός µιας τέτοιας θέσης στη διαδροµή Ι.Μ. Κύκκου - Σταυρού Ψώκας. Άλλες παρόµοιες
µπορούν  εύκολα  να  οριστούν.  Παράλληλα,  διανοµή  κατάλληλων  γραπτών  οδηγιών  ή
φυλλαδίων για την ενηµέρωση του κοινού και την παροχή συµβουλών για την αποφυγή
οχλήσεων στο ζώο κατά τη διάρκεια της παρακολούθησής του (UDWR 2008). Η εν λόγω
στρατηγική θα µπορούσε να συνδυαστεί µε µια ενδεχόµενη αλλαγή στάσης των  κατοί-
κων των παραδασόβιων περιοχών µέσω της τουριστικής αξιοποίησης της παρατήρησης
αγρινών παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες για αναψυχή (∆ΣΧ 1992). 

∆ράση 5:  Ανάπτυξη πρόσθετων βιντεοταινιών για το αγρινό και ερµηνευτικά εκθέµα-
τα σε δηµόσιες εγκαταστάσεις, όπως αεροδρόµια, λιµάνια, κ.λπ. 

∆ράση 6:  ∆ηµοσίευση στον τοπικό τύπο και σε άλλα µέσα ενηµέρωσης των προ-
σπαθειών που καταβάλλονται για την προστασία του αγρινού και την ενθάρρυνση συµµε-
τοχής του κοινού σε τέτοιες προσπάθειες. 

∆ράση  7:  Να  συµπεριλαµβάνεται  το  ευρύ  κοινό  και  άλλες  εµπλεκόµενες  οµάδες
(αγρότες, Μ.Κ.Ο.) στα πρώτα στάδια συζητήσεων για λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση
του αγρινού (NMDGF 2003). 

∆ράση 8:  ∆εδοµένου ότι το κοινό µπορεί να εµπλέκεται όλο και περισσότερο στη δια-
χείριση της άγριας ζωής, είτε επηρεάζοντας τις τοπικές αποφάσεις είτε τη σύνταξη νέων
νόµων, αυτό έχει ως συνέπεια την αυξηµένη κατανόηση των αναγκών και απαιτήσεων
της άγριας ζωής. Συνεπώς, περισσότεροι πολίτες θα είναι πρόθυµοι να συµµετέχουν ως
εθελοντές στα ποικίλα προγράµµατα προστασίας του αγρινού και βελτίωσης του ενδιαι-
τήµατός του (συµβολή στην εγκατάσταση σπορών, τοποθέτηση τεχνητών ποτιστρών, κα-
θαρισµό των φυσικών πηγών, πρόληψη ζηµιών µε άµεση αναφορά στους υπεύθυνους
κ.ά.) (AGFD 2007). 

∆ράση 9:  Οργάνωση επιστηµονικών συνεδρίων σχετικά µε την άγρια ζωή, τα οποία
συµβάλλουν στην ορθολογική διαχείρισή της και µε έµφαση στη διατήρηση του αγρινού.
Ήδη το Ταµείο Θήρας σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών έχει διοργανώσει στο
παρελθόν  συνέδρια παγκόσµιας εµβέλειας. 

∆ράση 10: Προτείνεται, το Υπουργείο Τουρισµού να συµπεριλάβει στις διαφηµίσεις
τουριστικής προβολής της Κύπρου το αγρινό και τις ευκαιρίες που παρέχονται  για την
παρακολούθησή του κ.λπ. (NDW 2001). 



15.3 Εκπαίδευση των κυνηγών 
Στρατηγική: Η εκπαίδευση των κυνηγών σε ζητήµατα σχετικά µε την άγρια ζωή θα

µπορούσε να επιτευχθεί µέσω των ήδη εφαρµοζόµενων µεθόδων, όπως είναι η υλοποίη-
ση σεµιναρίων για τον τρόπο διεξαγωγής της θήρας, µέσω της ιστοσελίδας του Ταµείου
Θήρας ή ακόµη και στις συγκεντρώσεις-συµβούλια των κυνηγών. 

∆ράση 1: Χρήση όλων των διαθέσιµων πηγών και µέσων για την εκπαίδευση των κυ-
νηγών σε ζητήµατα σχετικά µε το αγρινό. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στη σηµασία δια-
τήρησης ενός βιώσιµου πληθυσµού σε ένα καλής ποιότητας ενδιαίτηµα. 

∆ράση 2: ∆ηµιουργία µιας βιντεοταινίας µε θέµα το αγρινό (οικολογία και διατήρηση
του είδους) που θα χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των κυνηγών σε
σχετικά σεµινάρια. Η βιντεοταινία αυτή θα µπορούσε να   παραχθεί  κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί παράλληλα σε σχολεία και σε ανοιχτές παρουσιάσεις.

∆ράση 3: Έκδοση και διανοµή στους κυνηγούς τεύχους µε θέµα το Αγρινό, το οποίο
θα περιλαµβάνει πληροφορίες για το είδος, τις απειλές που αντιµετωπίζει και τα διαχειρι-
στικά µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν (NDW 2001). 

Πίνακας 15.1. Σύνοψη των προτεινόµενων µέτρων σχετικά µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση
και ενηµέρωση.

 Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

1 Υποστήριξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία σε σχέση µε την άγρια
ζωή και παροχή κατάλληλου υλικού που θα αφορά ειδικά στο αγρινό και το ενδιαί-
τηµά του

2 ∆ηµιουργία ενός CD (Compact Disk), το οποίο θα περιέχει την ιστορία του αγρινού,
τη βιολογία του, τη συµπεριφορά του, τις απαιτήσεις σε ενδιαίτηµα και άλλα συνα-
φή στοιχεία και το οποίο θα προβάλλεται στα σχολεία, αλλά και σε κυνηγούς κατά
τη διεξαγωγή ειδικών σεµιναρίων

3 ∆ηµιουργία Θεµατικού Κέντρου για το Αγρινό (βλ. Κεφάλαιο Αναψυχής του ∆ιαχει-
ριστικού  Σχεδίου  ∆άσους  Πάφου.  Επίσης,  οργάνωση  Κέντρων  Ενηµέρωσης  στις
κύριες εισόδους του ∆άσους Πάφου (Κύκκος, Παναγιά, Λυσός), όπου η ενηµέρωση
για την οικολογία και τις διαχειριστικές ανάγκες του αγρινού θα έχει ιδιαίτερη έµφα-
ση

4 Κατασκευή ενηµερωτικών περιπτέρων µε ερµηνευτικό υλικό και εγκατάσταση ερµη-
νευτικών πινακίδων σε επιλεγµένα σηµεία των δρόµων 

5 ∆ηµοσίευση  στον τοπικό  τύπο και σε  άλλα  µέσα  ενηµέρωσης  των προσπαθειών
που καταβάλλονται για την προστασία του αγρινού και την ενθάρρυνση συµµετο-
χής του κοινού σε τέτοιες προσπάθειες 

6 Να  συµπεριλαµβάνεται  το  ευρύ  κοινό  και  άλλες  εµπλεκόµενες  οµάδες  (αγρότες,
Μ.Κ.Ο.) στα πρώτα στάδια συζητήσεων για λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση του
αγρινού

7 Προτείνεται, το Υπουργείο Τουρισµού να συµπεριλάβει στις  διαφηµίσεις  τουριστι-
κής προβολής της Κύπρου το αγρινό και τις ευκαιρίες που παρέχονται για την πα-
ρακολούθησή του κ.λπ.

8 Έκδοση και διανοµή στους κυνηγούς τεύχους µε θέµα το αγρινό, το οποίο θα περι-
λαµβάνει πληροφορίες για το είδος, τις απειλές που αντιµετωπίζει και τα διαχειρι-
στικά µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν



16. Εφαρµογή νοµοθεσίας
Το αγρινό αποτελεί το µεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό της Κύπρου και χαρακτηρίζεται

ως το εθνικό ζώο της χώρας. Συνεπώς, για τη διατήρησή  του το Ταµείο Θήρας και ειδι-
κότερα η Οµάδα Προστασίας και ∆ιαχείρισης Αγρινού θα έχει την µεγαλύτερη ευθύνη. 

Στρατηγική: Προστασία και ορθή διαχείριση του πληθυσµού του αγρινού στα πλαίσια
της  φέρουσας  ικανότητας  του  ∆άσους  Πάφου, κερδίζοντας  τη  συνειδητοποίηση  και  τη
συµµόρφωση του κοινού µέσω της εκπαίδευσης και της επιβολής των σχετικών νόµων
και κανονισµών της άγρια πανίδας (NDW 2001). 

∆ράση  1:  Οι  θηροφύλακες  θα  συµµετάσχουν  σε  σεµινάρια  ειδικά  οργανωµένα  για
σκοπούς  ενίσχυσης  της  γνώσης  των  κυνηγών  για  τους  σχετικούς  νόµους  και  κανονι-
σµούς θήρας. 

∆ράση 2: ∆ηµιουργία ενός τετραψήφιου αριθµού (άµεση αναφορά παράνοµων ενερ-
γειών κατά των φυσικών πόρων), όπου το αρµόδιο τηλεφωνικό κέντρο θα δέχεται τηλε-
φωνικές καταγγελίες από το κοινό για ύποπτες ή παράνοµες ενέργειες που σχετίζονται
µε το αγρινό (MFWP, 2009). 

∆ράση 3: ∆ιεξαγωγή ειδικών ερευνών όποτε υπάρχουν επαρκή στοιχεία που υποδει-
κνύουν ότι έχει θηρευτεί παράνοµα αγρινό. 

∆ράση 4: ∆ιεξαγωγή συχνών περιπολίων πεδίου σε περιοχές όπου τα αγρινά είναι
ιδιαίτερα τρωτά στο λαθραίο κυνήγι. 



17. Συγκέντρωση και ιεράρχηση των προτεινόµενων 
µέτρων

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα προτεινόµενα µέτρα.

Πίνακας 17.1. Συνολική παρουσίαση των προτεινόµενων διαχειριστικών µέτρων

Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

Για τη βοσκοϊκανότητα

1 Εκτίµηση της βοσκοϊκανότητας του ∆άσους Πάφου

Για την παρακολούθηση του πληθυσµού:

2 Επίγεια καταµέτρηση του πληθυσµού του αγρινού σε διαδροµές (line transects) σε
όλο το ∆άσος Πάφου σε ετήσια βάση 

3 Εναέρια  καταµέτρηση του πληθυσµού του αγρινού µε ελικόπτερο κατ’ έτος ή του-
λάχιστο  κάθε  δύο  έτη  ως  συµπληρωµατική  ή  εναλλακτική  µέθοδος  των  επίγειων
απογραφών

4 Συνέχιση της έρευνας για παρακολούθηση των αγρινών µε τη χρήση ραδιοποµπών

5 Ολοκλήρωση και επέκταση της έρευνας του Ταµείου Θήρας µε αντικείµενο τη γενε-
τική ανάλυση του πληθυσµού του αγρινού

Για την παρακολούθηση της υγείας των αγρινών:

6 Έλεγχος της ποσότητας και ποιότητας της διαθέσιµης 

τροφής για τα αγρινά 

7 Έλεγχος της  απόστασης  στην οποία  βρίσκονται τα κοπάδια  οικόσιτων προβάτων
και κατσικιών από τα αγρινά

8 Τακτικές αξιολογήσεις της υγείας των αγρινών και της κατάστασης του ενδιαιτήµα-
τος

9 Εµβολιασµός και συνεχής έλεγχος της κατάστασης της υγείας εισαχθέντων αγρινών
σε νέο ενδιαίτηµα

10 Προληπτικός  εµβολιασµός  των  ήµερων  προβάτων  και  κατσικιών  που  βρίσκονται
στην περίµετρο της εξάπλωσης των αγρινών

11 ∆ηµιουργία ζώνης χωρίς ήµερα ζώα περιµετρικά του χώρου εξάπλωσης των αγρι-
νών

12 Ποιοτική και ποσοτική αναβάθµιση του ενδιαιτήµατος του αγρινού, µε έµφαση στην
ποιότητα της βοσκήσιµης ύλης

13 Εφαρµογή του ειδικού πρωτοκόλλου για τον καθορισµό των ενεργειών και αρµοδιο-
τήτων  του  προσωπικού  που  απαιτούνται  κατά  τη  φάση  ανίχνευσης  κρουσµάτων
ασθένειας

Για τη διαχείριση των φυσικών θηρευτών και των αδέσποτων σκύλων:

14 ∆ιεξαγωγή ειδικής επιστηµονικής έρευνας όσο αφορά στην εκτίµηση της επίδρασης
της φυσικής θήρευσης στο αγρινό

15 Αποµάκρυνση  κατά  προτεραιότητα  των  αδέσποτων  σκύλων  από  όλη  την  έκταση
του ∆άσους Πάφου

16 Εκτίµηση  των επιπτώσεων πιθανής  φυσικής  θήρευσης  στα  αγρινά  σε  περίπτωση
απελευθέρωσής τους σε νέο ενδιαίτηµα 

Για τον έλεγχο της λαθροθηρίας:

17 Εντατικοποίηση  των  τακτικών  και  έκτακτων  ελέγχων  και  περιπολιών  στο  ∆άσος
Πάφου, αλλά και περιµετρικά αυτού, βάσει σχεδίου

18 Αυστηρότερη εφαρµογή της σχετικής µε τη λαθροθηρία νοµοθεσίας

19 ∆ηµιουργία εντός του Ταµείου Θήρας Μόνιµης Ειδικής Μονάδας Θηροφυλακής για
το ∆άσος Πάφου και ενίσχυσή του µε επιπλέον προσωπικό
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µέτρων

Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

20 Τοποθέτηση µπαρών σε δασικούς δρόµους 2ης και 3ης κατηγορίας οι οποίοι δια-
σχίζουν αποµονωµένες περιοχές του ενδιαιτήµατος του αγρινού 

21 Συνεχής επιµόρφωση του κοινού µε την οργάνωση διαλέξεων και έκδοση ενηµερω-
τικού υλικού 

22 Τοποθέτηση εντός, αλλά κυρίως περιφερειακά του δάσους πολυάριθµων πινακίδων
οι οποίες θα υπενθυµίζουν ότι το κυνήγι δεν επιτρέπεται

23 ∆ηµοσίευση στον κυνηγετικό τύπο και στις εφηµερίδες  πληροφοριών σχετικών µε
τα νέα µέτρα που θα εφαρµοστούν για την πάταξη της λαθροθηρίας

Για τη διευκόλυνση της διέλευσης δρόµων:

24 Προτείνεται η διακοπή των στηθαίων στις ζώνες διάσχισης (περάσµατα) των αγρι-
νών, οι οποίες θα έχουν εντοπιστεί µε προηγούµενη έρευνα 

Για τη διαχείριση αγρινών σε περιφραγµένους χώρους:

25 ∆ιατήρηση µικρών αγελών αγρινών στον Σταυρό της Ψώκας, στα Πλατάνια και στο
Ζωολογικό  Κήπο  της  Λεµεσού,  σε  σχετικά  επαρκείς  χώρους  που  θα  προσο-
µοιάζουν στο φυσικό τους ενδιαίτηµα

26 Συνεχής  παρακολούθηση και επιµεληµένη διατροφή και κτηνιατρική  φροντίδα των
αγελών 

27 Σε κάθε χώρο διατήρησης αγρινών οργάνωση περιπτέρου για την ενηµέρωση των
επισκεπτών 

28 Αποµάκρυνση της αγέλης των πλατωνιών (Dama dama) που διατηρείται στο ∆άσος
Πάφου, κοντά στον Σταυρό της Ψώκας

29 Απαγόρευση της εξαγωγής αγρινών στο εξωτερικό για διατήρησή τους σε ζωολογι-
κούς κήπους και της εισαγωγής στην Κύπρο άλλων ειδών ή υποειδών αγριοπρο-
βάτων

Για τη δηµιουργία νέου πληθυσµού:

30 Καθορισµός σε ετήσια βάση κατάλληλου αποθέµατος σύλληψης από διάφορες πε-
ριοχές

31 Σύλληψη  αγρινών  από  διάφορες  τοποθεσίες  του  ∆άσους  Πάφου  για  µεταφορά.
Επειδή αυτή η διαδικασία παρουσιάζει αρκετές πρακτικές δυσκολίες και απαιτεί και
σηµαντικό  κόστος,  προτείνεται η δηµιουργία τουλάχιστον δύο κατασκευών σύλλη-
ψης  (παγίδες)  αγρινών  σε  ισάριθµες  κατάλληλα  επιλεγµένες  περιοχές  που  θα
απέχουν  σηµαντικά  µεταξύ  τους  και για  τις  οποίες  θα  είναι  γνωστό ότι διαθέτουν
υψηλή πυκνότητα αγρινών. 

32 Τήρηση του σχετικού πρωτοκόλλου σχετικά µε το απόθεµα προς απελευθέρωση 

Για τον έλεγχο πιθανού πλεονάζοντος πληθυσµού:

33 Λεπτοµερής προσδιορισµός των προϋποθέσεων, της περιόδου θήρας, των περιο-
χών θήρευσης, της διαδικασίας έκδοσης ειδικών αδειών θήρας, του αριθµού-φύλου-
ηλικίας των ζώων που θα θηρευτούν, του τρόπου οργάνωσης και διεξαγωγής της
θήρας

34 ∆ιεξαγωγή της ελεγχόµενης θήρας δοκιµαστικά για ένα µήνα κατ΄έτος

35 Η ελεγχόµενη θήρα θα περιλαµβάνει αρχικά τη θήρευση ενός περιορισµένου αριθ-
µού του «πλεονάσµατος» των ηλικιωµένων αρσενικών

Για τη διαχείριση και βελτίωση του ενδιαιτήµατος:

36 Ανάλυση και αξιολόγηση της κατάστασης του ενδιαιτήµατος

37 ∆ιενέργεια  σπορών  µίγµατος  αγρωστωδών-ψυχανθών,  καθώς  και  φύτευσης
θάµνων και δέντρων σε διάκενα  εντός  ζώνης 2 χλµ. από τα όρια  του δάσους  και
εσωτερικότερα και µε καλή διασπορά. Ισότιµη κατανοµή των σπορών σε περιοχές
µε υψηλή και χαµηλή πυκνότητα αγρινών 
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38 Συντήρηση εγκαταλειµµένων αµπελώνων για παροχή πρόσθετης τροφής στο αγρι-
νό και αποτροπή ζηµιών σε παραγωγικούς αµπελώνες και οπωρώνες (βλ. επόµενη
ενότητα)

39 ∆ηµιουργία θέσεων µε ευνοϊκές συνθήκες βόσκησης και παροχή νερού σε παραπο-
τάµιες περιοχές

40 Εγκατάσταση µόνιµων περιφράξεων µε διαστάσεις τουλάχιστον 10Χ10 µέτρα η κα-
θεµιά όπου δεν θα έχουν πρόσβαση τα αγρινά για βόσκηση. Οι περιφράξεις αυτές
θα  είναι  κατανεµηµένες  σε  όλες  τις  κοιλάδες  και τα  διαφορετικά  ενδιαιτήµατα  του
δάσους, αλλά και εκτός αυτού στις περιοχές που χρησιµοποιούνται από τα αγρινά.
Ο αριθµός τους θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερος και σε κάθε περί-
πτωση όχι µικρότερος από 50.

41 Προτείνεται η περιοχή βόρεια της κοιλάδας Ξερού και βορειανατολικά της κοιλάδας
Κάµπου και µέχρι την γραµµή αντιπαράταξης να συµπεριληφθεί στο ∆ίκτυο Natura
2000, καθώς αποτελεί σηµαντικό τµήµα του ενδιαιτήµατος του αγρινού και συντηρεί
σηµαντικό αριθµό αγρινών.

Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

Για τη διαχείριση των ζηµιών στις καλλιέργειες:

42 Αναφέρθηκαν ήδη η "Εκτίµηση της βοσκοϊκανότητας του ∆άσους Πάφου", η  "Συνε-
χής παρακολούθηση του πληθυσµού αγρινού" και η "∆ιενέργεια σπορών"

43 Προετοιµασία Ειδικού Γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου στο Πρόγραµµα Αγροτικής
Ανάπτυξης,  προγραµµατικής  περιόδου  2014-2020,  µε  χαρακτήρα  "Προστασία
άγριας πανίδας σε γεωργικές περιοχές" και εφαρµογή "Για σπάνια είδη σε προστα-
τευόµενες περιοχές (ΤΚΣ, SPAs)" για ένταξη των ιδιοκτητών αµπελιών και δενδρο-
κοµικών  καλλιεργειών  τις  οποίες  έχουν  εγκαταλείψει  στις  περίκλειστες  από  το
∆άσος Πάφου Κοινότητες, αλλά και σε άλλες περιφερειακά αυτού, ώστε να συντη-
ρήσουν αυτές τις καλλιέργειες ως πηγές πρόσθετης τροφής για τα αγρινά, που θα
αµβλύνουν τις ζηµιές στις παραγωγικές καλλιέργειες

44 Στις  περιπτώσεις  παραγωγικών  αµπελώνων  ή  άλλων  καλλιεργειών,  κάλυψη  του
κόστους υλικών και εγκατάστασης περίφραξης από το Τµήµα ∆ασών ή/και το Ειδι-
κό Ταµείο 

45 Καταβολή αποζηµιώσεων για ζηµιές στην παραγωγή από το αγρινό από το Ειδικό
Ταµείο ή/και το Ταµείο Θήρας 

46 Οργάνωση  ενός  συστήµατος  καταγραφής  και  αντιµετώπισης  των  ζηµιών,  καθώς
και παροχής πληροφοριών

47 Σύσταση Επιτροπής Ειδικών η οποία θα εξετάζει µε αυτοψία και θα αξιολογεί την
κάθε περίπτωση ζηµιάς σε καλλιέργειες χωριστά 

48 Συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων φορέων επί του σχεδιασµού και της εφαρµογής
του καταλληλότερου απωθητικού σκευάσµατος για τα αγρινά στις καλλιέργειες 

49 ∆οκιµαστική  χρήση ηλεκτροφόρων περιφράξεων και συσκευών υπερήχων σε πε-
ριορισµένη έκταση αρχικά, προκειµένου να εξαχθούν συµπεράσµατα και αναλόγως
να αποφασιστεί η υιοθέτησή τους ως µέτρου απώθησης των αγρινών

Για τη διαχείριση της συνβόσκησης µεταξύ αγρινών και αιγοπροβάτων:

50 Αναγνώριση  των  περιοχών  επικάλυψης  µεταξύ  αγρινών  και  οικόσιτων  αιγοπρο-
βάτων και αξιολόγηση της πιθανότητας επαφής

51 Οι αρµόδιοι φορείς θα αναπτύξουν ένα πρωτόκολλο αντιµετώπισης των περιστατι-
κών επαφής µεταξύ αγρινού και ήµερων ζώων και ενός συστήµατος ή µιας βάσης
δεδοµένων, για την αναφορά, καταγραφή και ανάλυση αυτών των περιπτώσεων 

52 ∆ηµιουργία  ζωνών (buffer zones), µε το µέγιστο δυνατό πλάτος, µεταξύ των ήµε-
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ρων ζώων και των αγρινών για την εξασφάλιση αποτελεσµατικού διαχωρισµού

53 Έγκαιρη ανίχνευση και αποµάκρυνση άρρωστων αγρινών, κατόπιν επιβεβαιωµένης
ή πιθανής επαφής µε ήµερα ζώα

54 Πραγµατοποίηση µιας ανάλυσης επικινδυνότητας σε περίπτωση σχεδιαζόµενης µε-
ταφοράς αγρινών σε νέο ενδιαίτηµα 

Για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενηµέρωση:

55 Υποστήριξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία σε σχέση µε την άγρια
ζωή και παροχή κατάλληλου υλικού που θα αφορά ειδικά στο αγρινό και το ενδιαί-
τηµά του

56 ∆ηµιουργία ενός CD (Compact Disk), το οποίο θα περιέχει την ιστορία του αγρινού,
τη βιολογία του, τη συµπεριφορά του, τις απαιτήσεις σε ενδιαίτηµα και άλλα συναφή
στοιχεία και το οποίο θα προβάλλεται στα σχολεία, αλλά και σε κυνηγούς κατά τη
διεξαγωγή ειδικών σεµιναρίων

57 ∆ηµιουργία  Θεµατικού  Κέντρου  για  το Αγρινό,  όπως  περιγράφεται  στο Κεφάλαιο
της Αναψυχής του Συνολικού ∆ιαχειριστικού Σχεδίου για το ∆άσος Πάφου. Επίσης,
οργάνωση  Κέντρων Ενηµέρωσης  στις  κύριες  εισόδους  του ∆άσους  Πάφου (Κύκ-
κος, Παναγιά, Λυσός), όπου η ενηµέρωση για την οικολογία και τις διαχειριστικές
ανάγκες του αγρινού θα έχει ιδιαίτερη έµφαση

58 Κατασκευή ενηµερωτικών περιπτέρων µε ερµηνευτικό υλικό και εγκατάσταση ερµη-
νευτικών πινακίδων σε επιλεγµένα σηµεία των δρόµων 

59 ∆ηµοσίευση  στον  τοπικό  τύπο  και σε  άλλα  µέσα  ενηµέρωσης  των προσπαθειών
που καταβάλλονται για την προστασία  του αγρινού και την ενθάρρυνση συµµετο-
χής του κοινού σε τέτοιες προσπάθειες 

60 Να  συµπεριλαµβάνεται  το  ευρύ  κοινό  και  άλλες  εµπλεκόµενες  οµάδες  (αγρότες,
Μ.Κ.Ο.) στα πρώτα στάδια συζητήσεων για λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση του
αγρινού

61 Προτείνεται,  το Υπουργείο Τουρισµού  να  συµπεριλάβει  στις  διαφηµίσεις  τουριστι-
κής προβολής της Κύπρου το αγρινό και τις ευκαιρίες που παρέχονται για την πα-
ρακολούθησή του κ.λπ.

62 Έκδοση και διανοµή στους κυνηγούς τεύχους µε θέµα το αγρινό, το οποίο θα περι-
λαµβάνει πληροφορίες για το είδος, τις απειλές που αντιµετωπίζει και τα διαχειριστι-
κά µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν

Στη συνέχεια παρουσιάζεται µια  ιεράρχηση των απαραίτητων διαχειριστικών µέτρων
που πρέπει να εφαρµοστούν για το αγρινό στα πλαίσια υλοποίησης του παρόντος διαχει-
ριστικού σχεδίου. Η ιεράρχηση αυτή είναι ενδεικτική και η σειρά των µέτρων µπορεί να
µεταβληθεί, αρκεί να τεκµηριωθεί επαρκώς από τους αρµόδιους αυτή η ανάγκη. Εξάλλου
πολλά  από τα  µέτρα  επιβάλλεται  να  υλοποιούνται  ταυτόχρονα.  Η  προτεινόµενη  σειρά
έχει ως εξής: 

1. Έλεγχος της λαθροθηρίας

2. Εκτίµηση της βοσκοϊκανότητας του ∆άσους Πάφου

3. Παρακολούθηση (monitoring) του πληθυσµού του αγρινού

4. ∆ιαχείριση του προβλήµατος των ζηµιών στις καλλιέργειες 
5. ∆ηµιουργία νέου πληθυσµού αγρινού

6. ∆ιαχείριση των φυσικών θηρευτών και αδέσποτων σκύλων

7. Έλεγχος και διαχείριση της υγείας του πληθυσµού

8. Έλεγχος του πληθυσµού
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9. Βελτίωση ενδιαιτήµατος

10. ∆ιαχείριση της συνβόσκησης αγρινών και αιγοπροβάτων 
11. Γενετική ανάλυση του πληθυσµού

12. Εκπόνηση των απαραίτητων µελετών

13. Περιβαλλοντική ενηµέρωση και εκπαίδευση 

18. Απαραίτητες µελέτες
Οι µελέτες που θεωρούνται απαραίτητες για την ορθολογική εφαρµογή διαχειρι-

στικών µέτρων για το αγρινό είναι οι παρακάτω:

1. Η εκτίµηση της βοσκοϊκανότητας του ∆άσους Πάφου ως προς το αγρινό

2. Μακροχρόνια  παρακολούθηση  σε  ετήσια  βάση  του  πληθυσµού  του  αγρινού
(monitoring)

3. Μελέτη βελτίωσης του ενδιαιτήµατος του αγρινού στο ∆άσος Πάφου

4. Αξιολόγηση νέων ενδιαιτηµάτων ως προς την καταλληλότητά τους για (επαν)ει-
σαγωγή του αγρινού (π.χ. δάσος Λεµεσού, Ακάµας, δάσος Μαχαιρά, Τρόοδος)

5. Μελέτη (σχέδιο) εισαγωγής του αγρινού σε νέο ενδιαίτηµα 
6. Γενετική µελέτη του αγρινού

7. Μελέτη (σχέδιο) ελέγχου του πληθυσµού του αγρινού 
8. Μελέτη του ζητήµατος της συνβόσκησης αγρινού και κτηνοτροφικών ζώων

9. Μελέτη του προβλήµατος των ζηµιών στις καλλιέργειες από το αγρινό

19. ∆ιάρκεια ισχύος - Αναθεώρηση
Η ισχύς του παρόντος  ∆ιαχειριστικού  Σχεδίου είναι δεκαετής, δηλαδή µέχρι το

2020. Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη τον απαιτούµενο χρόνο για τις  διαδικασίες ανάθε-
σης δηµόσιων συµβάσεων, προτείνεται η διαδικασία σ ύ ν τ α ξ η ς  τ ο υ  ε π ό µ ε ν ο υ
∆ ι α χ ε ι ρ ι σ τ ι κ ο ύ  να ξεκινήσει στις αρχές του 2019. 

Ενδιάµεση αναθεώρηση µέχρι τη λήξη του ∆ιαχειριστικού µπορεί να γίνει µόνο
εφόσον λάβουν χώρα σοβαρά έκτακτα γεγονότα (εκτεταµένη θνησιµότητα από ασθένεια,
εκτεταµένες δασικές πυρκαγιές, παρατεταµένη ξηρασία κ.λπ.).
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