ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥΔΕΣ
(της Μαρίας Ριτζαλέoυ)
Στα 400 άτομα έφθασε ο πληθυσμός τους τα
τελευταία χρόνια. Από τους καλύτερους
δρόμους στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται η
Εγνατία Οδός στον τομέα προστασίας άγριων
ζώων.
Αυξάνονται και πληθύνονται οι καφέ αρκούδες στη Βόρεια Ελλάδα.
Στον εντυπωσιακό αριθμό των 400 ατόμων έφτασε ο πληθυσμός τους
τα τελευταία χρόνια, ενώ η Εγνατία Οδός στο τμήμα που
διασχίζει τα Γρεβενά είναι ένας από τους καλύτερους δρόμους
στην Ευρώπη στον τομέα της προστασίας της άγριας πανίδας.

Σκανδιναβοί επιστήμονες και συνάδελφοί τους απ’ όλο τον κόσμο
-συνολικά 20 άτομα- που συμμετέχουν στον μεγαλύτερο ερευνητικό
φορέα για την καφέ αρκούδα στην Ευρώπη, τον Scandinavian Brown
Bear Research Project, συναντήθηκαν στις εγκαταστάσεις του
“Αρκτούρου” στο Νυμφαίο Φλώρινας, όπου γνώρισαν νέες μεθόδους
μελέτης της βιολογίας του είδους, καθώς και τρόπους
αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν από τη συνύπαρξη
του ανθρώπου με την άγρια πανίδα.
“Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των τροχαίων δείχνει την ανάγκη
να παρθούν διαχειριστικά μέτρα για την προστασία της καφέ
αρκούδας, ο πληθυσμός της οποίας αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο
στη χώρα μας και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό” είπε στο
“Εθνος” ο βιολόγος-ερευνητής, επιστημονικός συνεργάτης του
“Αρκτούρου”, Αλέξανδρος Καραμανλίδης. Στις αρχές του αιώνα η
καφέ αρκούδα αποτελούσε απειλούμενο είδος στις σκανδιναβικές
χώρες, με αποτέλεσμα να ληφθούν διαχειριστικά μέτρα για την
προστασία της και σήμερα μόνο στη Σουηδία να υπάρχουν πάνω από
3.500 άτομα.

“Μας ενδιαφέρει η προστασία και η διαχείριση της άγριας ζωής
σε όλο τον κόσμο” δήλωσε ο Αντρέας Ζερνόσερ, ένας από τους
βασικούς ερευνητές της ομάδας, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του
για τη γενετική μελέτη του ελληνικού πληθυσμού, τη μοναδική
που γίνεται με αυτόν τον τρόπο σε όλη την Ευρώπη. Το
ενδιαφέρον των ερευνητών επικεντρώθηκε στο θέμα των τροχαίων
ατυχημάτων με θύματα αρκούδες, θεωρήθηκε ωστόσο σημαντικό ότι
αυτά συμβαίνουν μόνο σε ένα τμήμα του οδικού άξονα της
Εγνατίας Οδού, ενώ επισημάνθηκε η αλλαγή της συμπεριφοράς των
οδηγών που συμμορφώνονται στις σχετικές πινακίδες και
κατεβάζουν ταχύτητα στους κάθετους άξονες της Δυτικής
Μακεδονίας, απ’ όπου διέρχονται τα άγρια ζώα.
Σημειώνεται ότι στις αρχές του μήνα σημειώθηκε το 11ο τροχαίο
με θύμα καφέ αρκούδα, από το 2009, στον κάθετο άξονα της
Εγνατίας Οδού, Σιάτιστα – Κρυστολλοπηγή. Η ηλικίας 8-10 κιλών
αρκούδα, βάρους 200 κιλών, αν και τραυματισμένη κατάφερε να
περάσει το διαχωριστικό στηθαίο και να περάσει τον
προστατευτικό φράχτη, όπου και κατέρρευσε, ενώ λίγες ώρες
αργότερα εξέπνευσε.
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