




Γιατί είναι απαραίτητο ένα σχέδιο συντονισμού δράσεων για τη
διαχείριση μαζικών προσβολών υδρόβιων πουλιών από λοιμώδη
νοσήματα στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών;

Μαζικοί θάνατοι πουλιών μπορούν να προκύψουν ως αποτέλεσμα φυσι-
κών φαινομένων βραδείας ή ταχείας εξέλιξης. Τέτοια φαινόμενα περιλαμ-
βάνουν την προσβολή από κάποια νόσο όπως η γρίπη των πτηνών ή την
προσβολή από τοξίνες που δημιουργούνται στα νερά των λιμνών, όπως
συμβαίνει με την αλλαντίαση, όταν συντρέξουν ειδικές περιβαλλοντικές
συνθήκες. Φαινόμενα όπως τα παραπάνω μπορούν να έχουν εκτεταμέ-
νες δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και ειδικά στα υδρόβια
πουλιά και σε κάποιες περιπτώσεις και στο ανθρωπογενές περιβάλλον.

Η περιοχή των Πρεσπών, στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας, αποτελείται
από δύο λίμνες, τη Μικρή και τη Μεγάλη Πρέσπα και τα βουνά που τις πε-
ριστοιχίζουν. Η περιοχή είναι διασυνοριακή και διαμοιρασμένη μεταξύ
τριών χωρών: την Αλβανία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας και την Ελλάδα. Οι περισσότεροι από τους κατοίκους της πε-
ριοχής απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα, κυρίως με τη γεωργία και
δευτερευόντως με την κτηνοτροφία και την αλιεία. Οι λίμνες φιλοξενούν
τη μεγαλύτερη αποικία αργυροπελεκάνου στον κόσμο και σημαντικούς
πληθυσμούς από πολλά άλλα σπάνια υδρόβια πτηνά. Παρά την ύπαρξη
νόμων και κανονισμών σχετικών με την εμφάνιση νόσων στα άγρια πτηνά,
δεν υπάρχει ένα επαρκώς λεπτομερές σχέδιο που να ορίζει τις ενέργειες
που πρέπει να γίνουν και την αλληλουχία τους, αλλά και τον αναγκαίο συ-
ντονισμό μεταξύ των διαφόρων χρηστών του υγροτόπου σε τοπικό επί-
πεδο όταν ξεσπάσει κάποια νόσος ή και πριν απο αυτό. Επιπλέον, οι κτη-
νιατρικές αρχές βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή και δεν
έχουν επαρκή στελέχωση ώστε να αντιδράσουν άμεσα και δια της φυσικής
τους παρουσίας σε έκτακτη περίπτωση.
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Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) έχει πολύχρονη παρουσία και
έργο στην περιοχή δουλεύοντας για τη διαχείριση και την προστασία της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Πρεσπών από το 1992. Στο
πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/000936 – Prespa Waterbirds
https://www.prespawaterbirds.gr/ η ΕΠΠ υλοποίησε τη δράση «Συμβολή
στη διαχείριση μαζικών προσβολών υδρόβιων πουλιών από λοιμώδη νο-
σήματα στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών» που αποσκοπεί στη διασφάλιση της
αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των τοπικών φορέων και του συ-
ντονισμού των προσπαθειών τους καθώς και της επικουρικής βοήθειας
των τοπικών κτηνιατρικών αρχών σε περίπτωση ζωονόσου που μπορεί
να επηρεάσει τους πληθυσμούς των πελεκάνων ή/και άλλων υδρόβιων
πουλιών της Πρέσπας. Δίνεται έμφαση στη διαχείριση της δημοσιοποί-
ησης των περιστατικών, κυρίως στους κατοίκους και τους χρήστες της πε-
ριοχής, ώστε να αποφευχθούν πιθανές δευτερογενείς απειλές για τους
πελεκάνους, όπως καταδίωξη, θανάτωση, καταστροφή των αποικιών ή
άλλες απρόβλεπτες ενέργειες που θα ήταν πιθανό να προκληθούν εξαι-
τίας πανικού και σύγχυσης. Περιλαμβάνονται όλες οι ενέργειες που πρέπει
να γίνουν και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν τόσο σε προληπτική βάση
όσο και κατά την εμφάνιση περιστατικών μαζικών θανάτων πελεκάνων,
λαμβάνοντας υπόψη τόσο την εθνική και διεθνή νομοθεσία και τους κα-
νονισμούς όσο και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές ιδιαιτερότητες.
Θεωρούμε ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους τους υγροβιότοπους
που φιλοξενούν μεγάλους αριθμούς υδρόβιων πτηνών.
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Σχετικά με τη γρίπη των πτηνών

Η γρίπη των πτηνών είναι μια πολύ μεταδοτική ασθένεια πτηνών που
οφείλεται σε ιούς. Οι ιοί που προκαλούν τη γρίπη μόνο στα πτηνά ανή-
κουν στους υπότυπους Η5 και Η7. Εξαίρεση αποτελεί ο υπότυπος Η5Ν1
που αποδείχθηκε τα τελευταία χρόνια ότι προκαλεί λοίμωξη και στον άν-
θρωπο. Πρόκειται για ιούς με μικρή ανοχή στις υψηλές ατμοσφαιρικές
θερμοκρασίες κι επομένως οι επιζωοτίες εμφανίζονται κατά κανόνα τους
χειμερινούς μήνες. Η νόσος εμφανίζεται σε όλο τον κόσμο, περιγράφηκε
πρώτη φορά το 1878 ενώ οι μαζικές προσβολές πτηνών είναι σχετικά συ-
χνές. Φορείς της γρίπης των πτηνών είναι κυρίως τα άγρια υδρόβια πτηνά
που συχνά φέρουν τον ιό χωρίς όμως να νοσούν. Ο ιός μεταδίδεται μέσω
του σάλιου, των περιττωμάτων και των ρινικών εκκρίσεων των άγριων
πτηνών στα οικόσιτα πουλερικά τα οποία είναι πολύ ευάλωτα και εμφα-
νίζουν αυξημένη θνητότητα. Ο άνθρωπος γενικά δεν κινδυνεύει από τη
γρίπη των πτηνών, ωστόσο έχουν καταγραφεί ορισμένες περιπτώσεις που
ο ιός έχει προσβάλλει τον άνθρωπο, κυρίως σε χώρες της Νοτιοανατολι-
κής Ασίας. Τα κρούσματα που έχουν ως σήμερα καταγραφεί σε ανθρώ-
πους αφορούσαν άτομα τα οποία βρίσκονταν σε στενή επαφή με που-
λερικά, όπως εργαζόμενοι σε πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και κτηνία-
τροι. Ο απλός πολίτης προστατεύεται τηρώντας στοιχειώδεις κανόνες υγι-
εινής όπως το καλό πλύσιμο των χεριών, ειδικά μετά από επαφή με που-
λερικά ή τα προϊόντα τους. Μια επιζωοτία γρίπης των πτηνών μπορεί να
έχει σημαντικές οικολογικές αλλά και οικονομικές επιπτώσεις προκαλώ-
ντας καταστροφές σε πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και σε οικόσιτες-πα-
ραδοσιακές εκτροφές.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια τα δυο είδη πελεκάνου της Ευρώπης, ο αργυ-
ροπελεκάνος Pelecanus crispus και ο ροδοπελεκάνος Pelecanus onocrotalus
δεν περιλαμβάνονταν στον κατάλογο των άγριων ειδών πτηνών που θεω-
ρούνταν ότι ανήκουν στα είδη–φορείς της νόσου. Ωστόσο, το 2015 εμφα-
νίστηκαν πολλαπλά κρούσματα γρίπης των πτηνών σε αργυροπελεκάνους
στις αποικίες του είδους στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και στη Ρωσία. Συ-
γκεκριμένα, το Μάρτιο του 2015 βρέθηκαν 21 νεκροί αργυροπελεκάνοι
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στην προστατευόμενη περιοχή της Srebarna, στη Βόρεια Βουλγαρία, στην
τότε μοναδική αποικία του είδους στη γείτονα χώρα. Ήταν όλα ενήλικα
άτομα με αναπαραγωγικό φτέρωμα και φαινομενικά υγιή. Τα αποτελέ-
σματα των εργαστηριακών εξετάσεων έδειξαν το εξαιρετικά παθογόνο
στέλεχος του ιού H5N1 της γρίπης των πτηνών ως αιτία του θανάτου των
πελεκάνων. Δύο ημέρες αργότερα, βρέθηκαν 108 νεκροί αργυροπελεκάνοι
πάνω στην αποικία τους στο Δέλτα του Δούναβη, Ρουμανία. Σε επτά δείγ-
ματα που εξετάστηκαν επιβεβαιώθηκε και πάλι ως αιτία θανάτου το στέ-
λεχος Η5Ν1 του ιού της γρίπης των πτηνών. Τις επόμενες ημέρες βρέθηκαν
κι άλλοι νεκροί αργυροπελεκάνοι, τόσο στη Ρουμανία όσο και στη Βουλ-
γαρία. Ένα ακόμη περιστατικό με 5 νεκρούς αργυροπελεκάνους από   γρίπη
των πτηνών H5N1 αναφέρθηκε στις 17 Απριλίου του 2015 από το Δέλτα
του Βόλγα στη Ρωσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Δέλτα του Δούναβη φω-
λιάζουν περίπου 300-400 ζευγάρια αργυροπελεκάνου, ενώ στη Srebarna
φωλιάζουν άλλα 100 ζευγάρια. Οι δύο αποικίες απέχουν μεταξύ τους περί-
που 160 χιλιόμετρα ενώ το δέλτα του Βόλγα βρίσκεται 1700 χιλιόμετρα μα-
κριά από τις δύο προαναφερθείσες αποικίες. Συνολικά 167 νεκροί αργυ-
ροπελεκάνοι βρέθηκαν νεκροί στις 3 περιοχές κατά την έξαρση της νόσου
την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2015, δηλαδή μια πολύ σοβαρή απώλεια,
ειδικά για τις αποικίες του είδους στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται αναφορά σε όλα τα περιστατικά γρίπης
των πτηνών που έχουν καταγραφεί σε είδη άγριων πτηνών στην Ελλάδα
την τελευταία δεκαπενταετία (2004-2017).
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Έτος Ημερομηνία Περιφέρεια Περιοχή Είδος

2017 6/2/2017 Πελοπόννησος Λίμνη Τάκα Βουβόκυκνος (2)

2017 1/2/2017 Ανατ. Μακεδονία & Θράκη Λίμνη Βιστωνίδα Βουβόκυκνος (3)

2017 1/2/2017 Ανατ. Μακεδονία & Θράκη Αλεξανδρούπολη Βουβόκυκνος (1)

2017 27/1/2017 Νότιο Αιγαίο Ρόδος Βουβόκυκνος (1)

2017 26/1/2017 Δυτ. Μακεδονία Εθνικό Πάρκο Πρεσπών Σταχτόχηνα (1)

2017 26/1/2017 Πελοπόννησος Λίμνη Μουστού - Αρκαδία Βουβόκυκνος (1)

2017 26/1/2017 Πελοπόννησος Μηλιά Αρκαδίας Καρακάξα (1)

2017 16/1/2017 Ανατ. Μακεδονία & Θράκη Σώστης Ροδόπης Βουβόκυκνος (1)

2016 14/12/2016 Ανατ. Μακεδονία & Θράκη Δέλτα Έβρου Βουβόκυκνος (1)

2006 4/3/2006 Κεντρ. Μακεδονία Αλυκές Επανομής Βουβόκυκνος (1)

2006 14/2/2006 Κεντρ. Μακεδονία Αλυκές νήσου Αμουλιανής
Χαλκιδικής Βουβόκυκνος (2)

2006 13/2/2006 Κεντρ. Μακεδονία Λουδίας ποταμός, Ν. Πέλλας Βουβόκυκνος (1)

2006 13/2/2006 Κεντρ. Μακεδονία Επανομή Θεσ/νίκης Βουβόκυκνος (1)

2006 12/2/2006 Κεντρ. Μακεδονία Σταυρός Θεσ/νίκης Βουβόκυκνος (1)

2006 11/2/2006 Κεντρ. Μακεδονία Μακρύγιαλος Πιερίας Βουβόκυκνος (1)

2006 11/2/2006 Κεντρ. Μακεδονία Παραλία Κατερίνης Βουβόκυκνος (1)

2006 10/2/2006 Κεντρ. Μακεδονία Πολύχρονο Χαλκιδικής Βουβόκυκνος (1)

2006 6/2/2006 Ανατ. Μακεδονία & Θράκη Ξηρολίμνη Ροδόπης Βουβόκυκνος (2)

2006 3/2/2006 Στερεά Ελλάδα Σκύρος Κοκκινόχηνα (1)

2006 3/2/2006 Κεντρ. Μακεδονία Θεσσαλονίκη Κύκνος*  (1)

2006 3/2/2006 Κεντρ. Μακεδονία Ασπροβάλτα Θεσ/νίκης Κύκνος*  (1)

2006 1/2/2006 Κεντρ. Μακεδονία Νέοι Επιβάτες Θεσ/νίκης Κύκνος*  (1)

2006 31/1/2006 Κεντρ. Μακεδονία Σταυρός Θεσ/νίκης Κύκνος*  (1)

2006 30/1/2006 Κεντρ. Μακεδονία Παραλία Κατερίνης Κύκνος*  (1)

* Δεν αναφέρεται το είδος.

Πίνακας 1. Κρούσματα γρίπης των πτηνών σε άγρια πτηνά στην Ελλάδα
την περίοδο 2004-2017

(Πηγή: ΟΙΕ-World Organization for Animal Health/Avian Influenza Portal
http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/update-on-avian- influenza/2018/).



Σχετικά με την αλλαντίαση των πτηνών

Η αλλαντίαση των πτηνών είναι μια από τις τρεις σημαντικότερες νόσους
που αφορούν τα άγρια πτηνά. Είναι μια παραλυτική και θανατηφόρα δη-
λητηρίαση, η οποία οφείλεται σε μια τοξίνη που παράγεται από το βλα-
βερό βακτήριο κλωστρίδιο της αλλαντίασης Clostridium botulinum. Τα
βακτήρια αυτά είναι πολύ συνηθισμένα στους υγροτόπους χωρίς να προ-
καλούν πρόβλημα. Μόνο υπό ειδικές συνθήκες μπορούν να αναπτυχθούν
και να παραγάγουν την επικίνδυνη τοξίνη: χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στο
νερό, υψηλές θερμοκρασίες και ευτροφισμός (αφθονία θρεπτικών στοι-
χείων και φυτοπλαγκτού). Περιστατικά αλλαντίασης συμβαίνουν κατά κα-
νόνα τους καλοκαιρινούς μήνες όταν οι ατμοσφαιρικές θερμοκρασίες είναι
υψηλές. Η αλλαντίαση των πτηνών μπορεί να προκαλέσει μαζικούς θανά-
τους ψαριών και άγριων πτηνών, αλλά δεν είναι μεταδοτική μεταξύ των
πουλιών κι επομένως δεν κινδυνεύουν τα οικόσιτα πουλερικά εφόσον δεν
έρχονται σε επαφή με τον υγρότοπο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπι-
στεί πριν από την εκδήλωση των μαζικών θανάτων και για την έγκαιρη α-
νίχνευσή της απαιτείται συχνή παρακολούθηση των υγροτόπων που βρί-
σκονται σε κίνδυνο, προκειμένου να αναληφθεί δράση και να απομακρυν-
θούν τα τυχόν νεκρά πουλιά, ώστε να προληφθεί η εξάπλωση. Η παρουσία
φυτοφαρμάκων και άλλων χημικών από τη γεωργία στα νερά ή η εισροή
ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων συμβάλλουν στη δημιουργία συνθη-
κών εμφάνισης αλλαντίασης των πτηνών σε έναν υγρότοπο. Η αλλαντίαση
των πτηνών μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένη οικολογική καταστροφή
σε έναν υγρότοπο αλλά και να έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις
όπως για παράδειγμα την καταστροφή των αλιευμάτων, την προσωρινή
απαγόρευση της αλιείας και την πιθανή ανάγκη αποκατάστασης της βλά-
βης στο οικοσύστημα.

Κρούσματα αλλαντίασης έχουν διαπιστωθεί σε διάφορους υγροτόπους
της χώρας τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα απο-
τελεί η λίμνη Κορώνεια, όπου το 2004, από τα τέλη Ιουλίου μέχρι και τις
αρχές Σεπτεμβρίου, εντοπίστηκαν στο νερό, στα καλάμια, στη λάσπη, στις
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όχθες και στα λιβάδια γύρω από τη λίμνη χιλιάδες νεκρά πουλιά. Εκτιμή-
σεις κάνουν λόγο για πάνω από 30.000 νεκρά πουλιά από 39 είδη, μεταξύ
των οποίων πολλά σπάνια και απειλούμενα: περισσότεροι από 230 αργυ-
ροπελεκάνοι και άλλα είδη όπως αβοκέτες, καλαμοκανάδες, γλαρόνια, γλά-
ροι και πάπιες. Η έλλειψη οξυγόνου μέσα στο νερό της λίμνης και η μικρή
ποσότητα νερού ευνόησαν την παραγωγή της τοξίνης της αλλαντίασης,
από την οποία προσβλήθηκαν και πέθαναν ψάρια και πουλιά που ζούσαν
στη λίμνη. Αντίστοιχοι μαζικοί θάνατοι ψαριών και πουλιών είχαν σημει-
ωθεί στην Κορώνεια και τον Αύγουστο του 1995, ως αποτέλεσμα της μεί-
ωσης της στάθμης σε συνδυασμό με περιστατικά οξείας βιομηχανικής
ρύπανσης και μεγάλο φόρτο από ακατέργαστα αστικά λύματα. Επιπλέον,
το 2007, δηλαδή τρία χρόνια μετά τους μαζικούς θανάτους του 2004, ε-
ντοπίστηκαν και πάλι τοξίνες στο νερό της λίμνης σε εξαιρετικά υψηλές
συγκεντρώσεις με αποτέλεσμα για μια ακόμη φορά να συμβούν μαζικοί
θάνατοι ψαριών και πουλιών, κυρίως φοινικόπτερων, αβοκετών και βου-
τηχταριών. Η αλλαντίαση των πτηνών αναφέρεται ως πιθανή αιτία μαζικών
θανάτων ψαριών και πουλιών και σε άλλους υγρότοπους της χώρας, όπως
η λίμνη της Καστοριάς και ο ταμιευτήρας της Κάρλας.
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Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ
ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ / ΧΕΙΜΩΝΑΣ – ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

Τι είναι η γρίπη των πτηνών;

Η γρίπη πτηνών είναι μια μεταδοτική ασθένεια πτηνών που οφείλεται σε
ιούς. Η ασθένεια εμφανίζεται σε όλο τον κόσμο και δεν είναι κάτι νέο: πε-
ριγράφηκε πρώτη φορά το 1878 και οι επιζωοτίες (αντίστοιχος όρος της
επιδημίας για τα ζώα) στα πτηνά είναι σχετικά συχνές. Τα τελευταία χρόνια
υπάρχει μια αναζωπύρωση που άρχισε από την Άπω Ανατολή με το στέ-
λεχος του ιού Η5Ν1 που είναι πολύ παθογόνο για τα πτηνά. Ωστόσο, μέχρι
σήμερα έχουν διαπιστωθεί πολλές διαφορετικές μορφές του ιού (ονομά-
ζονται υπότυποι και συμβολίζονται με διαφορετικούς αριθμητικούς συν-
δυασμούς των γραμμάτων Η και Ν) που προκαλούν γρίπη των πτηνών.

Ποια είδη πτηνών είναι ευάλωτα στη γρίπη των πτηνών;

Όλα τα είδη πτηνών θεωρούνται ευάλωτα και σύμφωνα με τις επίσημες
αναφορές έχει εμφανιστεί σε περισσότερα από 140 είδη. Πολλά είδη
υδρόβιων πουλιών (ειδικά χήνες, πάπιες και κύκνοι) φέρουν τον ιό αλλά
γενικά δεν παρουσιάζουν συμπτώματα της ασθένειας. Αντίθετα, τα κα-
τοικίδια πουλερικά είναι πολύ ευάλωτα, εμφανίζουν ποικίλα συμπτώματα
και αυξημένη θνητότητα.

Πώς μεταδίδεται και εξαπλώνεται η γρίπη των πτηνών;

Μεταδίδεται μέσω του σάλιου, περιττωμάτων και ρινικών εκκρίσεων, από
τα άγρια στα οικόσιτα πουλερικά. Η μετάδοση γίνεται με άμεση επαφή
των πτηνών με τις μολυσμένες εκκρίσεις ή επιφάνειες που έχουν μολυν-
θεί, π.χ. κατά τη διάρκεια της ελεύθερης βοσκής. Εξαπλώνεται από χώρα
σε χώρα με τις μετακινήσεις των αποδημητικών πουλιών και με το εμπό-
ριο ζωντανών πουλερικών. Οι ιοί της γρίπης των πτηνών επιζούν για με-
γάλο χρονικό διάστημα στο περιβάλλον και ιδίως όταν η θερμοκρασία
είναι χαμηλή.
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Μεταδίδεται η γρίπη των πτηνών στον άνθρωπο;

Κατά κανόνα δεν μεταδίδεται. Έχουν καταγραφεί όμως ορισμένες περι-
πτώσεις που ο ιός έχει προσβάλλει τον άνθρωπο, κυρίως σε χώρες της
Νοτιοανατολικής Ασίας. Τα κρούσματα που έχουν ως σήμερα καταγραφεί
σε ανθρώπους αφορούσαν αποκλειστικά άτομα τα οποία βρίσκονταν σε
στενή επαφή με πουλερικά, όπως εργαζόμενοι σε πτηνοτροφικές εγκα-
ταστάσεις και κτηνίατροι. Η γρίπη των πτηνών μεταδίδεται από τα πτηνά
στον άνθρωπο με την άμεση επαφή με μολυσμένα πουλερικά ή με επι-
φάνειες λερωμένες με κόπρανα ή εκκρίματά τους.

Ποια είναι η ανθεκτικότητα των ιών αυτών στο περιβάλλον;

Οι ιοί της γρίπης των πτηνών ζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε πολύ
χαμηλές θερμοκρασίες. Στην κοπριά των μολυσμένων πτηνών μπορεί να
επιβιώσουν μέχρι και 105 ημέρες το χειμώνα. Παραμένουν μολυσματικοί
για 30-35 ημέρες στους 4°C και 7 ημέρες στους 20°C.

Πόσος χρόνος μεσολαβεί από τη στιγμή που μολύνεται ένα πτηνό
μέχρι την εκδήλωση των πρώτων συμπτωμάτων
της νόσου (χρόνος επώασης);

Μπορεί να περάσουν μερικές ώρες έως 3 ημέρες το ελάχιστο ή 14 μέρες
το αργότερο.

Πώς καταλαβαίνουμε αν ένα άγριο πτηνό έχει προσβληθεί από τη
γρίπη των πτηνών;

Τα άγρια πτηνά που έχουν προσβληθεί συνήθως δεν παρουσιάζουν συ-
μπτώματα κι επομένως δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, παρά μόνο αν
γίνει εργαστηριακός έλεγχος. Μαζικοί θάνατοι άγριων πτηνών εν μέσω
χειμώνα ή αρχών άνοιξης μπορεί να είναι ένδειξη γρίπης των πτηνών,
αλλά σε κάθε περίπτωση απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις για την
επιβεβαίωση του κρούσματος.
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Τι μπορώ να κάνω για να αποφύγω την εξάπλωση του ιού από έναν
υγρότοπο σε ένα άλλο;

Προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού χρειάζεται ιδιαίτερη
προσοχή από τους μόνιμους χρήστες ενός υγροτόπου, αλλά και τους πε-
ριστασιακούς (επισκέπτες, επιστήμονες), ειδικά όταν αυτοί μετακινούνται
και σε άλλες περιοχές. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που βρεθούμε σε
υγρότοπο όπου έχει πρόσφατα επιβεβαιωθεί κρούσμα γρίπης των πτη-
νών και κινηθούμε στην παραλίμνια ζώνη ή μέσα στο νερό (π.χ. με μπότες)
είναι απαραίτητο να καθαρίσουμε και να απολυμάνουμε προσεκτικά τις
μπότες μας ή τον εξοπλισμό μας πριν εισέλθουμε σε άλλον υγρότοπο.

Ποια απολυμαντικά καταστρέφουν τον ιό της γρίπης των πτηνών;

Όλα τα απλά απολυμαντικά οικιακής χρήσης καταστρέφουν τον ιό.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τη διατήρηση οικόσιτων
πουλερικών;

Η διατήρηση οικόσιτων πουλερικών απαγορεύεται σε μη πε-
ριφραγμένους χώρους σε όλη την επικράτεια. Ειδικά σε περι-
οχές της χώρας που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2
χλμ. από λίμνες, ποταμούς και κάθε είδους υδατοσυλλογές α-
παγορεύεται η διατήρηση πουλερικών σε ανοιχτούς χώρους
(προαύλια, αυλές, αγρούς κ.λπ.) Αυτά πρέπει να διατηρούνται
ΜΟΝΟ σε κλειστούς χώρους και να λαμβάνονται μέτρα που
αποκλείουν την επαφή τους με άγρια πτηνά. Οι πάπιες και οι
χήνες των οικόσιτων εκτροφών πρέπει να διατηρούνται ξεχω-
ριστά από άλλα είδη πουλερικών (κότες, γαλοπούλες κλπ.). Οι
ιδιοκτήτες των οικόσιτων εκτροφών πρέπει να παρατηρούν και
να καταγράφουν καθημερινά την υγιεινή κατάσταση των που-
λερικών και να ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες κτηνιατρι-
κές αρχές για τυχόν ύποπτα συμπτώματα (π.χ. μεγάλος αριθμός
ασθενών και νεκρών πτηνών).



Ποια μέτρα λαμβάνονται σε περίπτωση εμφάνισης της γρίπης
των πτηνών σε εκτροφές πουλερικών (οικόσιτες ή εμπορικές);

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η παρουσία της γρίπης των πτηνών σε
οικόσιτη ή εμπορική εκτροφή, επιβάλλεται η άμεση θανάτωση όλων των
πουλερικών. Επιπλέον, πραγματοποιείται καταστροφή των προϊόντων
τους, των ζωοτροφών, της στρωμνής και όλων των υλικών και απορριμ-
μάτων που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, ενώ στο τέλος, εκτελούνται ερ-
γασίες καθαρισμού και απολύμανσης. Επίσης, στην μολυσμένη εκτροφή
και σε όλες τις εκτροφές εντός συγκεκριμένης ζώνης επιβάλλονται περιο-
ρισμοί στη διακίνηση πουλερικών και προϊόντων τους.

Κινδυνεύει ο άνθρωπος από την κατανάλωση κρέατος ή αυγών
πουλερικών που πιθανώς να έχουν εκτεθεί στον ιό της γρίπης
των πτηνών;

Το μαγειρεμένο κρέας και τα μαγειρεμένα αυγά είναι ακίνδυνα για τους
καταναλωτές. O ιός καταστρέφεται στους 70° C για 2-3 δευτερόλεπτα και
άρα με το καλό ψήσιμο ο ιός καταστρέφεται. Πρέπει πάντα να γίνεται καλό
πλύσιμο χεριών μετά από την επαφή με τέτοια ακατέργαστα προϊόντα.

Κινδυνεύει ο άνθρωπος από την κατανάλωση ψαριών
σε περίπτωση κρούσματος γρίπης των πτηνών σε υγρότοπο
που υπάρχει αλιευτική δραστηριότητα;

Όχι, δεν υπάρχει κίνδυνος. Ωστόσο συνιστάται τα ψάρια να μαγειρεύονται
σε θερμοκρασία τουλάχιστον 70° C το λιγότερο επί 10 λεπτά.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κυνηγοί για τη γρίπη των πτηνών;

Οι κυνηγοί που κατά την κυνηγετική περίοδο έρχονται σε επαφή με άγρια
πτηνά, δυνητικά μολυσμένα με ιούς της γρίπης των πτηνών θα πρέπει:

α) να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής υγιεινής κατά τον καθαρισμό,
την προετοιμασία και το μαγείρεμα πτερωτών θηραμάτων,
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β) να καθαρίζουν και να απολυμαίνουν τα οχήματα και τον κυνηγετικό
τους εξοπλισμό (ενδύματα, υποδήματα κ.λπ.) προκειμένου να απο-
φευχθεί η διασπορά ιών της γρίπης των πτηνών από τα άγρια πτηνά
στα πουλερικά,

γ) να μην σιτίζουν πουλερικά ή κατοικίδια (σκύλους, γάτες) με ωμά πτε-
ρωτά θηράματα ή υπολείμματα αυτών,

δ) να μην απορρίπτουν στο ύπαιθρο πτώματα ή υπολείμματα άγριων
πτηνών.
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ΑΛΛΑΝΤΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ
ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ / ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ – ΑΡΧΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ

Τι είναι η αλλαντίαση των πτηνών;

Η αλλαντίαση των πτηνών είναι μια από τις τρεις σημαντικότερες νόσους
που αφορούν τα άγρια πτηνά. Είναι μια παραλυτική και τοξική δηλητη-
ρίαση, η οποία οφείλεται στην ανάπτυξη ενός βλαβερού βακτηρίου στο
νερό. Πρόκειται για το κλωστρίδιο της αλλαντίασης Clostridium botuli-
num, το οποίο παράγει μια ισχυρή τοξίνη. Τα βακτήρια αυτά είναι πολύ
συνηθισμένα στους υγροτόπους χωρίς να προκαλούν πρόβλημα. Μόνο
σε ειδικές συνθήκες μπορούν να αναπτυχθούν και να παράγουν την επι-
κίνδυνη τοξίνη: η αλλαντίαση συνδέεται με χαμηλά επίπεδα οξυγόνου
στο νερό, υψηλές θερμοκρασίες και ευτροφισμό (δηλαδή αφθονία θρε-
πτικών στοιχείων στα νερά). Περιστατικά αλλαντίασης συμβαίνουν κατά
κανόνα τους καλοκαιρινούς μήνες όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές.

Ποια είδη επηρεάζονται από την αλλαντίαση των πτηνών;

Μεταξύ των άγριων πτηνών, επηρεάζονται συχνότερα οι πάπιες, χήνες και
κύκνοι και τα παρυδάτια (σφυριχτές, τρίγγες, σκαλίδρες κλπ.)

Πώς μολύνονται τα πουλιά;

Τα πτηνά είτε καταπίνουν άμεσα την τοξίνη από τον υγρότοπο είτε μπορεί
να φάνε προνύμφες (σκουλήκια) μύγας που γεννιούνται σε πτώματα ήδη
νεκρών από την νόσο πτηνών, που περιέχουν την τοξίνη. Οι προνύμφες
δεν επηρεάζονται από την τοξίνη και την αποθηκεύουν στο σώμα τους.
Σε ένα ξέσπασμα της αλλαντίασης των πουλιών δημιουργείται ο εξής κύ-
κλος: προνύμφες μύγας τρέφονται με πτώματα υδρόβιων πουλιών (π.χ.
πάπιες) και απορροφούν τοξίνη. Κατόπιν, άλλες πάπιες μπορεί να αναπτύ-
ξουν αλλαντίαση καταπίνοντας απλώς 3-4 από αυτές τις προνύμφες.
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όπως πάπιες, πελεκάνοι, κορμοράνοι) είναι υποτονικά, με σημάδια πα-
ράλυσης στα πόδια και στα φτερά και με αδυναμία να κρατήσουν το κε-
φάλι τους όρθιο.

Μέσα σε πόσο χρόνο από τότε που θα δηλητηριαστεί ένα πτηνό
με την τοξίνη της αλλαντίασης εκδηλώνονται τα πρώτα
συμπτώματα (χρόνος επώασης);

Η περίοδος επώασης διαρκεί 2-10 ημέρες και η όλη διάρκεια της νόσου
είναι από λίγες ώρες έως 5 ημέρες.

Πώς προλαμβάνεται και ελέγχεται η αλλαντίαση των πτηνών;

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστεί πριν από την εκδήλωση των μα-
ζικών θανάτων. Για την έγκαιρη ανίχνευσή της απαιτείται συχνή παρακο-
λούθηση των υγροτόπων που βρίσκονται σε κίνδυνο, προκειμένου να
αναληφθεί δράση και να αφαιρεθούν τα τυχόν νεκρά πουλιά ώστε να προ-
ληφθεί η εξάπλωση.

Ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες μπορούν να συμβάλλουν
στην εμφάνιση αλλαντίασης των πτηνών στους υγροτόπους;

Δραστηριότητες που είτε οδηγούν άμεσα σε θάνατο υδρόβιων οργανι-
σμών όπως η ανεξέλεγκτη εισροή φυτοφαρμάκων και άλλων χημικών
από τη γεωργία σε έναν υγρότοπο ή δραστηριότητες που οδηγούν σε αύ-
ξηση των θρεπτικών ουσιών και συνεπακόλουθη μείωση του οξυγόνου
σε έναν υγρότοπο, όπως η εισροή αστικών λυμάτων που δεν έχουν υπο-
στεί επεξεργασία.

Υπάρχει κίνδυνος για τον άνθρωπο από την αλλαντίαση
των πτηνών;

Γενικώς όχι. Οι άνθρωποι και τα κατοικίδια ζώα κινδυνεύουν μόνο εάν
φάνε μολυσμένα πουλιά ή ψάρια. Τα βοοειδή που πίνουν νερό από τη
λίμνη σπανίως διατρέχουν κίνδυνο.
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Είναι ασφαλές το ψάρεμα κατά τη διάρκεια εμφάνισης
αλλαντίασης των πτηνών;

Γενικά, δε συνιστάται το ψάρεμα ή το κυνήγι σε υγρότοπο κατά τη διάρ-
κεια εμφάνισης αλλαντίασης ή σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα από
την εμφάνιση αλλαντίασης. Σχετική ενημέρωση γίνεται από τις αρμόδιες
κτηνιατρικές αρχές.

\
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