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Πρόταςθ - ζκκεςθ  

για βελτίωςθ των ςυνκθκών διαβίωςθσ των ηώων  

 του Ζωολογικοφ Κιπου Θεςςαλονίκθσ 
 
 

Θεςςαλονίκθ 26 Αυγοφςτου 2011 

 

Μετά τθ ςυνάντθςθ με τον Αντιδιμαρχο Πραςίνου κ. Ζζρβα, ςυςτάκθκε μεικτι 
ομάδα εργαςίασ, αποτελοφμενθ από τουσ Λάηαρο Γεωργιάδθ, Βιολόγο, Διευκυντι 
του ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ, Αναςταςία Κομνθνοφ, Δρ Κτθνίατρο, Επίκουρθ Κακθγιτρια τθσ 
Κτθνιατρικισ χολισ του ΑΠΘ και του Ηλία τραχίνθ, Ερπετολόγου, εκπρόςωπο τθσ 
Ελλθνικισ Ερπετολογικισ Εταιρίασ, θ οποία πραγματοποίθςε επίςκεψθ ςτον 
Ζωολογικό Κιπο Θεςςαλονίκθσ κατά τθν οποία ζγινε ςυνάντθςθ - ςυηιτθςθ με τον 
Διευκυντι του Ζωολογικοφ Κιπου κ. Μάξιμο Πετρακάκθ κακϊσ και εξζταςθ των 
χϊρων και των εγκαταςτάςεων.  

Από τθν επίςκεψθ διαπιςτϊκθκαν: 

1. Πολλά προβλιματα που αφοροφν ςτο οργανόγραμμα με τθν ζλλειψθ 
προςωπικοφ και τθν ζλλειψθ κονδυλίων για τθν οικονομικι ενίςχυςθ τθσ 
λειτουργίασ, θ οποία φαίνεται να μθν επαρκεί μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του 
τρζχοντοσ ζτουσ. 

2. Πολλά προβλιματα που αφοροφν ςτθ διαχείριςθ των ηϊων και τα οποία 
ζχουν ωσ αποτζλεςμα ςοβαρά προβλιματα υγείασ για πολλά από τα 
φιλοξενοφμενα ηϊα. Σα πιο χαρακτθριςτικά φαίνονται ςτισ παρακάτω 
φωτογραφίεσ: 
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Πελαργόσ με ςοβαρι αναπθρία  ςτο αριςτερό φτερό. 

  

 

Αγριόγατα με ςοβαρι δερματοπάκεια. 
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Έκκεςθ γερακίνασ με εμφανζςτατο ςοβαρό τραφμα ςτο  ράμφοσ και βαςικζσ 
ελλείψεισ περίκαλψθσ 

 
 

 

 
 

Αςβόσ με νεοπλαςία οπιςκίου αριςτεροφ άκρου. Το τςιμεντζντιο υπόςτρωμα ςε όλα 
τα ςαρκοφάγα (αρκοφδα, λφκοσ, αγριόγατα, αλεποφ), όπωσ και ο μικρόσ και 

περιοριςμζνοσ χϊροσ διαβίωςθσ τουσ, αποτελοφν βαςικζσ ελλείψεισ υποτυπϊδουσ 
φυςικοφ περιβάλλοντοσ που απαιτεί θ βιολογία των ηϊων αυτϊν. 
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Ελάφι με εμφανι διατροφικά  και δερματικά προβλιματα  και  

ζλλειψθ φυςικοφ περιβάλλοντοσ 
 
Για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων του Ζωολογικοφ Κιπου πρϊτα από όλα 
απαιτείται θ αλλαγι φιλοςοφίασ με βαςικό άξονα το αποκλειςμό μόνιμθσ 
φιλοξενίασ ηϊων που είναι δυνατι θ επανζνταξι του ςτθ φφςθ και τθν εξαςφάλιςθ 
τθσ ευηωίασ των ηϊων με τθ φιλοξενία τουσ ςε χϊρουσ που ικανοποιοφν τισ 
βιολογικζσ τουσ ανάγκεσ και τα βαςικά δικαιϊματά τουσ: 

 το δικαίωμα για επαρκι ποςότθτα και ποιότθτα τροφισ και νεροφ  

 το δικαίωμα διαβίωςθσ ςε κατάλλθλο φυςικό περιβάλλον  

 το δικαίωμα τθσ υγιοφσ διαβίωςθσ χωρίσ τραυματιςμοφσ και αςκζνειεσ 

 το δικαίωμα τθσ ελευκερίασ κίνθςθσ και τθσ ζκφραςθσ υγιοφσ ςυμπεριφοράσ  

 το δικαίωμα τθσ ελευκερίασ από το φόβο και το άγχοσ  

 

Για τθν εξαςφάλιςθ των παραπάνω βιολογικϊν απαιτιςεων των ηϊων 
προτείνονται:  

1. Η άμεςθ ενίςχυςθ τθσ κτθνιατρικισ περίκαλψθσ και θ αποκατάςταςθ των 
προβλθμάτων υγείασ των ηϊων ςε ςυνεργαςία με τθν Κτθνιατρικι χολι του 
ΑΠΘ, θ οποία είναι διακζςιμθ για ζνα τζτοιο εγχείρθμα. Ιδαίτερα ςθμαντικι 
επίςθσ είναι θ οργάνωςθ, ο εξοπλιςμόσ και θ υποςτιριξθ ενόσ ςφγχρονου 
ιατρείου ςτο χϊρο των εγκαταςτάςεων του κιπου, με ςτόχο τθν ςωςτότερθ 
και αμεςότερθ αντιμετϊπιςθ των ιατρικϊν προβλθμάτων των ηϊων που 
φιλοξενοφνται ςτο χϊρο κακϊσ επίςθσ και θ δθμιουργία προγραμματικοφ 
ςχεδιαςμοφ που αφορά τθν  πρόλθψθ διαφόρων αςκενειϊν.  
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2. Η αποςαφινιςθ του ςτόχου του ηωολογικοφ κιπου ςε ςχζςθ με τα είδθ των 
ηϊων που φιλοξενεί με βαςικό γνϊμονα τισ πραγματικζσ δυνατότθτεσ 
κάλυψθσ των αναγκϊν των ηϊων, ζτςι ϊςτε να καλφπτονται οι παραπάνω 
ανάγκεσ.  

3. Η ςταδιακι μείωςθ του αρικμοφ των ειδϊν και οι εξειδίκευςθ ςε 
ςυγκεκριμζνεσ ταξινομικζσ ομάδεσ. 

4. Η ενίςχυςθ του χαρακτιρα τθσ περιβαλλοντικισ ενθμζρωςθσ και 
περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ του χϊρου. 

5. Επιπλζον, κα πρζπει να διερευνθκεί θ δυνατότθτα τθσ οργάνωςθσ τθσ 
λειτουργίασ του χϊρου με είςοδο ζναντι προςιτοφ ειςιτθρίου για το κοινό 
και τθν παράλλθλθ εξαςφάλιςθ τθσ ανταποδοτικότθτασ με τθ μορφι των 
ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ φιλοξενίασ των ηϊων και τθσ 
περιβαλλοντικισ ενθμζρωςθσ. 

το πλαίςιο τθσ πρόταςισ μασ για αναβάκμιςθ του ςθμερινοφ Ζωολογικοφ Κιπου 
ςε Καταφφγιο Άγριων Ζώων με ςτόχουσ:  

 τθ φιλοξενία ειδϊν τθσ άγριασ πανίδασ που δεν μποροφν να επανενταχκοφν 
ςτο φυςικό τουσ περιβάλλον.  

 τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ και τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ και με 
παράλλθλο αυςτθρό ςεβαςμό ςτθν ζκκεςθ των ηϊων ςτο κοινό. 

και ζχοντασ υπόψθ: 

 Σα προβλιματα που πραγματικά υπάρχουν ςε κτθνιατρικά, βιολογικά, 
οργανωτικά και οικονομικά κζματα 

 τθ μελζτθ τθσ κάτοψθσ του χϊρου του ΖΚ και τισ δυνατότθτεσ που ο ίδιοσ 
προςφζρει. 

Προτείνουμε ωσ πιο ρεαλιςτικι πρόταςθ τθν εξειδίκευςθ του ΖΚ ςε χϊρο φιλοξενίασ 
για ςυγκεκριμζνεσ ταξινομικζσ ομάδεσ των ηϊων ζτςι ϊςτε να μπορεί να 
μετεξελιχκεί ςε Καταφφγιο Άγριων Ζϊων για αυτζσ: 

 οπλθφόρων κθλαςτικϊν,  

 πουλιϊν  

 ερπετϊν που προζρχονται από κατάςχεςθ  

θμαντικι επίςθσ αποτελεί θ αποςαφινιςθ τθσ φιλοξενίασ των οικόςιτων ηϊων, τα 
οποία κα μποροφςαν να αποτελζςουν εναλλακτικά από μόνα τουσ μία πιο 
ςυγκεκριμζνθ και αποκλειςτικι ομάδα φιλοξενίασ για όλο το χϊρο και θ 
ενδεχόμενθ ενκάρρυνςθ προγράμματοσ αλλθλεπιδραςθσ  με άτομα ειδικϊν 
ομάδων (παιδιά κ.α). 

Ειδικότερα και ςε ςχζςθ με τθν προτεινόμενθ εξειδίκευςθ απαιτείται θ πιο 
ςυγκροτθμζνθ χωροκζτθςθ ςτθν φιλοξενία των ςυγκεκριμζνων ομάδων και 
ςυγκεκριμζνα ςε δφο ηϊνεσ: 

1. Η Ζϊνθ των Πουλιϊν από τθν είςοδο μζχρι και το Μουςείο (αριςτερά 
πλευρά του ρζματοσ) να εξειδικευτεί ςτθν φιλοξενία πουλιϊν με βάςθ τισ 
υφιςτάμενεσ υποδομζσ και τουσ διακζςιμουσ χϊρουσ φιλοξενίασ, οι οποίοι 
μποροφν να φιλοξενιςουν ςυγκεκριμζνα είδθ από καταςχζςεισ ι 
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περίκαλψθ, ενϊ μπορεί να ενιςχυκεί θ προςζλκυςθ ειδϊν τθσ 
ορνικοπανίδασ τθσ περιοχισ με ειδικζσ μικρζσ παρεμβάςεισ (ταΐςτρεσ, 
ποτίςτρεσ κτλ).  

2. Η Ζϊνθ των Οπλθφόρων Θθλαςτικϊν από τθν είςοδο μζχρι και το χϊρο του 
αγριοκάτςικου να εξειδικευτεί ςτθ φιλοξενία οπλθφόρων κθλαςτικϊν και 
ενδεχόμενα οικόςιτων ηϊων. Για τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν των 
οπλθφόρων απαιτείται αφξθςθ του διακζςιμου χϊρου ανά ηϊο, είτε με 
αφξθςθ του χϊρου είτε με μείωςθ του αρικμοφ των ηϊων ςτουσ 
υφιςτάμενουσ χϊρουσ. 

 

 
Βαςικόσ ςτόχοσ κα πρζπει να είναι θ διατιρθςθ χϊρων με φυςικι κάλυψθ όπωσ του 

αγριοκάτςικου ο οποίοσ μπορεί να αυξθκεί ακόμθ περιςςότερο. 
 

 
 
Η φπαρξθ του ρζματοσ δίνει πάρα πολλζσ δυνατότθτεσ ςτο χϊρο, θ μεγάλθ αντίκεςθ 
τθσ διάκεςθσ του πραςίνου ςτουσ χϊρουσ των ανκρϊπων ςε ςχζςθ με τουσ χϊρουσ 
των ηϊων κα πρζπει να αμβλυκεί και να ενιςχυκεί θ βλάςτθςθ και ςτουσ χϊρουσ 
των ηϊων.   
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Για τα ερπετά μπορεί να βελτιωκοφν το «ςπίτι των ερπετϊν» αλλά και ο χϊροσ των 
υδρόβιων χελωνϊν με ςτόχο ςτθν εξειδίκευςι τουσ ςε χϊρο φιλοξενίασ 
καταςχεμζνων ειδϊν.  

Επιπλζον κα πρζπει να αξιοποιθκεί θ ενίςχυςθ του χϊρου ςε ςχζςθ με τθν 
αξιοποίθςι τουσ ωσ βοτανικό κιπο με παράλλθλθ όμωσ ενίςχυςθ του 
ενθμερωτικοφ χαρακτιρα με πινακίδεσ ενθμζρωςθσ για τα είδθ των φυτϊν και 
κυρίωσ των δζνδρων και των κάμνων. 
 
Αντίςτοιχα, τονίηεται για άλλθ μία φορά ότι θ μεγαλφτερθ αντίκεςθ βρίςκεται 
μεταξφ τθσ υγείασ των ηϊων και των φυτϊν για αυτό και θ βελτίωςθ τθσ υγείασ 
πολλϊν ηϊων αποτελεί ΑΜΕΗ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ.  
 
 
Οι εκπρόςωποι: 
 
Αναςταςία  Κομνθνοφ για τθν Κτθνιατρικι χολι του ΑΠΘ 
Λάηαροσ Γεωργιάδθσ για τον ΑΡΚΣΟΤΡΟ 
Ηλίασ τραχίνθσ για τθν Ελλθνικι Ερπετολογικι Εταιρεία  
Πζρθ Κουράκλθ για τθν Ελλθνικι Ορνικολογικι Εταιρεία  
ταφροσ Καλπάκθσ για τθ Δράςθ για τθν Άγρια Ζωι 
Μαρία Γανωτι για τθν ΑΝΙΜΑ  


