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Ηεκπαίδευση των χειριστών μαζί με τα σκυλιά έγι-
νε τον Φεβρουάριο του 2014 στην Ανδαλουσία 
της Ισπανίας. Διήρκεσε περίπου έναν μήνα και 

ήταν πολλές φορές απαιτητική και επίπονη. Οι Ομάδες 
γύρισαν πίσω στην Ελλάδα αρχές Μάρτη. Ο πρώτος 
μήνας θεωρητικά ήταν περίοδος προσαρμογής και 
«δεσίματος» σκύλου και χειριστή. Όμως οι υπηρεσίες 
τους στη βιοποικιλότητα της χώρας ήταν αναγκαίες 
από τις πρώτες κιόλας μέρες. Έτσι, το πρώτο περιστατι-
κό που κλήθηκε να ερευνήσει ο Κούκι έλαβε χώρα στις 
7 Μαρτίου της ίδιας χρονιάς. Η υπόθεση διαλευκάνθη-
κε με την ανεύρεση 8 ποιμενικών σκύλων και 8 κιλών 
δηλητηριασμένων δολωμάτων. Ο Κίκο επίσης διαλεύ-
κανε το πρώτο του περιστατικό στις 4 Απριλίου. Σε αμ-
φότερες τις περιπτώσεις τα περιστατικά συνέβησαν σε 
κοντινές αποστάσεις από ενεργές φωλιές Ασπροπάρη. 
Δυστυχώς, από την πρώτη στιγμή ήταν προφανές ότι 
οι Ομάδες θα είχαν πολύ δουλειά!
Από εκείνα τα πρώτα περιστατικά έχουν περάσει σχε-
δόν τρία χρόνια. Από τότε, οι Ομάδες τόσο στα Μετέω-
ρα, όσο και στη Δαδιά, έχουν ερευνήσει 39 διαφορετικά 
περιστατικά δηλητηρίασης, ενώ έχουν πραγματοποιή-
σει 207 περιπολίες, καλύπτοντας 481 χλμ. Σε 49 από 
αυτές τις περιπολίες έχουν βρεθεί 91 δηλητηριασμένα 
ζώα και 72 δηλητηριασμένα δολώματα. Προσπαθούν 
να περιπολούν όσο πιο συχνά γίνεται τις περιοχές του 

Ασπροπάρη αλλά και να δημιουργούν ένα ανεπίσημο 
δίκτυο ανθρώπων τις υπαίθρου ενάντια στα δηλητηρι-
ασμένα δολώματα. Έτσι, μόλις συμβαίνει κάποιο περι-
στατικό, να φτάνουν το συντομότερο δυνατό, ώστε να 
«καθαριστεί» η περιοχή και να χάνονται όσες λιγότερες 
ζωές γίνεται.
Η καθημερινότητα της κάθε Ομάδας περιλαμβάνει τη 
φροντίδα του σκύλου, την άσκηση και την εκπαίδευσή 
του. Σε περίπτωση περιστατικού δηλητηρίασης, μετά 
από συνεννόηση με τις τοπικές αρμόδιες αρχές και τη 
συλλογή πληροφοριών, η επέμβαση είναι όσο πιο άμε-
ση γίνεται. Πραγματοποιούνται επαναληπτικές περι-
πολίες, ώστε να συλλεχθούν αν είναι δυνατό το 100% 
των δηλητηριασμένων δολωμάτων και ζώων.
Μια πρόσθετη αξία της συνεχούς παρουσίας στην 
ύπαιθρο των Ομάδων, εκτός από τα άμεσα αποτελέ-
σματα που προσφέρουν, είναι η «δύναμή» τους στην 
τοπική κοινωνία. Μιας και από τα δηλητηριασμένα 
δολώματα πλήττονται όλες οι κοινωνικές ομάδες χρη-
στών γης (κτηνοτρόφοι, κυνηγοί, τρουφοσυλλέκτες 
κ.ά.) η δράση των Ομάδων τους προσφέρει μια απτή 
βοήθεια σε ένα πρόβλημα που παλιότερα δεν είχαν 
τρόπο να αντιμετωπίσουν. Και βέβαια δεν πρέπει να 
παραβλέπεται η δύναμη των ομάδων ως αποτρεπτικό 
εργαλείο.
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Τρία χρόνια με τον Κούκι και τον Κίκο
Τον Μάρτιο του 2014 στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ «Η επιστροφή του Ασπροπά-
ρη» δημιουργήθηκαν δύο Ομάδες Ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Η κάθε ομάδα 
αποτελείται από έναν ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο και τον χειριστή του. Για την Ορνιθολογική 
«δουλεύει» ο Κούκι με περιοχή δράση κυρίως στα Μετέωρα, ενώ για το WWF Ελλάς «δου-
λεύει» ο Κίκο στην περιοχή του δάσους της Δαδιάς.
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