
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΑΛΕΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ
Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές για την ημερομηνία και τον τόπο της θανάτωσης των αλεπούδων.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ

ΕΦΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Είναι απαραίτητο να έχετε:
 Μεταφορικό μέσο
  Πυροβόλο κυνηγετικό όπλο
 Χάρτη των περιοχών

ΕΦΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Είναι απαραίτητο να έχετε:
 Διπλά γάντια μιας χρήσης
 Μάσκα μιας χρήσης 
 Ποδιά μιας χρήσης
 Προστατευτικά γυαλιά
 Πλαστικές σακούλες αντοχής

ΕΦΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ
Είναι απαραίτητο να έχετε:
 Διπλά γάντια μιας χρήσης
 Μάσκα μιας χρήσης 
 Ποδιά μιας χρήσης
 Προστατευτικά γυαλιά
 Φιαλίδια χωρίς αντιπηκτικό
 Σύριγγες, βελόνες

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
1. Μετά από τον πυροβολισμό άμεση συλλογή αίματος από την καρδιά του ζώου (αιμοληψία).
2. Στη συνέχεια τοποθέτηση της αλεπούς με προσοχή σε πλαστική σακούλα αντοχής.
3.  Κλείσιμο της σακούλας με σφιχτό κόμπο και τοποθέτησή της σε δεύτερη πλαστική σακούλα. Κλείσιμο αυτής με τον ίδιο τρόπο.  
4.  Μεταφορά του νεκρού ζώου όσο το δυνατόν συντομότερα σε κατάλληλο χώρο για την αποκοπή της κεφαλής από τον εξουσιοδοτημένο 

κτηνίατρο ή υπάλληλο. 
5.  Αποστολή των δειγμάτων αίματος και κεφαλών με την κατάλληλη επισήμανση και τα κατάλληλα μέτρα βιοασφάλειας άμεσα στο εργαστήριο.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΕΠΟΥΔΕΣ
  ΑΙΜΑ: για την αξιολόγηση του βαθμού 

ανοσοποίησης
  ΚΕΦΑΛΙ-ΔΟΝΤΙΑ: Για την ανίχνευση 

της τετρακυκλίνης στα δόντια της 
αλεπούς που θα επιβεβαιώνει την 
κατανάλωση του δολώματος

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΖΩΟΥ = ΑΛΕΠΟΥ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Να είστε προσεκτικοί για το τι υπάρχει 
πίσω από το στόχο σας 

  Πυροβολήστε μόνον όταν είστε 
 σίγουροι για τη θέση του ζώου

Η κυνηγετική συνομοσπονδία Ελλάδος με τη  συνεργασία των τοπικών Κτηνιατρικών 

και Δασικών Αρχών συμβάλλει στο έργο της συλλογής δειγμάτων αλεπούδων και της 

έγκαιρης αποστολής τους στην τοπική Κτηνιατρική υπηρεσία και στη συνέχεια στο Εθνικό 

Εργαστήριο Αναφοράς για τη λύσσα στα ζώα.

Ένα μήνα μετά τον εμβολιασμό των αλεπούδων από το στόμα θα πρέπει να 

συλλέγονται δείγματα (δύο αλεπούδες ανά 100 τετρ. χλμ. ανά εμβολιακή 

εκστρατεία) προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση του εμβολιασμού.


