Λύκοι ρήμαξαν κοπάδια σε ορεινή Ναυπακτία και Θέρμο
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
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Σε απελπισία βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι της Ορεινής Ναυπακτίας, του Θέρμου και
της ευρύτερης περιοχής, από τις επιθέσεις λύκων στα κοπάδια τους.

Η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο, όπως υπογραμμίζει ο κτηνοτρόφος, Φίλιππος
Θεοδωρόπουλος, που δραστηριοποιείται στην Ορεινή Ναυπακτία. Αν δεν υπήρχε
υπερπληθυσμός λύκων, οι κτηνοτρόφοι θα είχαν περισσότερα ζώα, οι νεότεροι δεν θα
φοβόντουσαν να ασχοληθούν με αυτό το επάγγελμα και οι εισαγωγές κρεάτων θα ήταν
λιγότερες. Επιπλέον από τους λύκους κινδυνεύουν ακόμα και οι οδηγοί αυτοκινήτων που
κινούνται στο ορεινό οδικό δίκτυο, καθώς πολλές φορές τα ζώα αυτά πέφτουν στις ρόδες
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των αυτοκινήτων τους. Προκειμένου να σωθούν από την λαίλαπα των λύκων, κάποιοι
κτηνοτρόφοι, όπως υποστηρίζει ο κ. Θεοδωρόπουλος, βάζουν δηλητήριο στα θανατωμένα
ζώα, ώστε να τα φάνε οι λύκοι και να εξοντωθούν. Όμως έτσι διαταράσσουν την πανίδα,
αφού από τις σάρκες των ψόφιων ζώων τρέφονται και πολλά πτηνά, όπως είναι ο κόρακας,
ο μαυρόγυπας, τα όρνεα και άλλα, ενώ πεθαίνουν ακόμα και σκυλιά. Έτσι ο πληθυσμός τους
ελαττώνεται, ενώ άλλα είναι υπό εξαφάνιση, με αποτέλεσμα να απειλείται η ισορροπία της
φύσης.

Οι κτηνοτρόφοι και μέσω του δικηγόρου τους, έχουν αποστείλει έγγραφα προς τον
Αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος, Σωκράτη Φάμελο και προς κάθε άλλη αρμόδια
κατεύθυνση, όπως είναι η Διεύθυνση Δασών και το Δασαρχείο, αλλά οι απαντήσεις δεν τους
ικανοποίησαν. Μάλιστα καταθέτουν και προτάσεις που έχουν να κάνουν με την ελεγχόμενη
ελάττωση του πληθυσμού των λύκων, βάσει συγκεκριμένου νόμου, να αποζημιωθούν οι
κτηνοτρόφοι που έχασαν τα ζώα τους και να ληφθούν μέτρα προστασίας των κοπαδιών. Η
απάντηση του υπουργείου ήταν ότι δεν μπορεί να γίνει ελεγχόμενη μείωση των λύκων, ενώ
η αύξηση τους αριθμού τους οφείλεται στην παράλληλη αύξηση των αγριόχοιρων που
αποτελούν την βασική λεία τους. Επιπλέον στην απάντηση γίνεται λόγος για αποζημίωση
των κτηνοτρόφων μέσω ΕΛΓΑ, καθώς και για επιδότηση για την προμήθεια και τοποθέτηση
ηλεκτροφόρων φρακτών στους χώρους των ποιμνιοστασίων και την αγορά ειδικών
ποιμενικών σκύλων ως μέτρα προστασίας. Επιπλέον το υπουργείο απαντά ότι προκειμένου
οι λύκοι να μην επιτίθενται στα αιγοπρόβατα, μπορεί μελλοντικά να συζητηθεί η πιθανότητα
απελευθέρωσης οπληφόρων ζώων, όπως είναι τα ζαρκάδια, για να αποτελέσουν την τροφή
τους. Περίπου ίδια ήταν η απάντηση του υπουργείου και στην σχετική ερώτηση που
κατέθεσαν οι βουλευτές Αιτ/νίας, Μαρία Τριανταφύλλου και Γιώργος Βαρεμένος.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος και οι άλλοι κτηνοτρόφοι, θεωρούν ότι η απάντηση του υπουργείου
υποτιμά την νοημοσύνη τη δική τους και του δημάρχου Θέρμου, Σπύρου Κωνσταντάρα, που
ζητούν συνάντηση με τον κ. Φάμμελο, αλλά δεν έχει καταστεί εφικτό. Εκείνο που θέλουν
είναι η λήψη αποτελεσματικών μέτρων, ώστε να σώσουν τις περιουσίες τους και να μείνουν
στα χωριά τους οι νέοι κτηνοτρόφοι που βρίσκονται σε αδιέξοδο…
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