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ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι μία αστική, μη κυβερνητική και μη 

κερδοσκοπική, περιβαλλοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το 
1992 κι έχει ως στόχο την προστασία της άγριας πανίδας και 
του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Αφορμή της ίδρυσής του ήταν η ανάγκη εύρεσης άμεσης 

λύσης στο τότε διαρκώς αυξανόμενο πρόβλημα της 
αιχμαλωσίας αρκούδων αλλά και λύκων. Μια αφορμή που 

οδήγησε σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων και 
ενεργειών.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σύμβολο δύναμης κι ελευθερίας, κομμάτι ιστοριών 
εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η αλήθεια είναι πώς ο «κακός 
λύκος» χρειάζεται πολύ περισσότερη προστασία από 
ότι εμείς. Κάποτε ήταν το θηλαστικό με τη μεγαλύτερη 
γεωγραφική εξάπλωση στον πλανήτη, καλύπτοντας 
σχεδόν όλο το βόρειο ημισφαίριο. Σήμερα, εξαιτίας 
της συστηματικής του εξόντωσης συναντάται σε 
μικρούς πληθυσμούς στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, 
στην Ιταλία, στις σκανδιναβικές χώρες και στα 
ανατολικά της Ευρώπης. Πρόσφατα επανεμφανίστηκε 
στην Γαλλία, στην Ελβετία και στην Γερμανία. Στην 
Ελλάδα η εξάπλωσή του εκτείνεται σε όλο σχεδόν το 
ηπειρωτικό ανάγλυφο της χώρας, βόρεια της 
Βοιωτίας. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 700 άτομα σε 
πολλές μικρές και απομονωμένες μεταξύ τους ομάδες, 
με εντονότερη παρουσία σε σημεία όπου υπάρχει 
νομαδική κτηνοτροφία ή όπου υφίστανται ακόμη 
μεγάλα ορεινά συγκροτήματα χωρίς έντονη 
ανθρώπινη παρουσία.



ΑΠΕΙΛΕΣ
Η ελάττωση της φυσικής λείας του (ελάφι, ζαρκάδι, 
αγριογούρουνο) από ανθρωπογενείς παράγοντες, τον 
στρέφει προς τα κτηνοτροφικά ζώα και σε συνδυασμό 
με τη σταδιακή χαλάρωση πρόληψης των ζημιών από 
το κράτος, επιτείνουν τη σύγκρουση του με τον 
άνθρωπο. Οι μαγγάνες και τα δηλητηριασμένα 
δολώματα συνεχίζουν να αποτελούν ευρύτατα 
διαδεδομένες πρακτικές θανάτωσης λύκων αν και ο 
νόμος, ήδη από το 1991, απαγορεύει αυστηρά τη 
χρήση τους.

Η επέκταση της ανθρώπινης δραστηριότητας ακόμα 
και στις δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες περιοχές, τα 
μεγάλα τεχνικά έργα, η διάνοιξη ανεξέλεγκτου 
δικτύου δασικών δρόμων, η επέκταση των 
βοσκοτόπων κι η μείωση των δασικών εκτάσεων, 
οδηγούν σταδιακά στην υποβάθμιση των βιοτόπων 
και θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωση του.



ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Ο ΛΥΚΟΣ
Τρέχει πολύ γρήγορα (έως 45 χλμ/ώρα) και κολυμπά 
καλά;

Μπορεί να φτάσει το 1,5 μέτρο μήκος.

Ζει σε αγέλες για καλύτερα αποτελέσματα στο κυνήγι.

Αρχηγός είναι το πιο δυνατό ζώο της αγέλης (αρσενικό ή 
θηλυκό) και μαζί με το ταίρι του είναι το αναπαραγωγικό 
ζευγάρι της αγέλης.

Έχει εξελιχθεί ώστε να τρέφεται κυρίως με άγρια 
φυτοφάγα ζώα αλλά σε περίπτωση που αυτά εκλείπουν 
στρέφεται σε μικρότερα ζώα, κτηνοτροφικά ζώα, ή ακόμα 
και σε ανθρωπογενείς πηγές τροφής (σκουπίδια, νεκρά 
ζώα).

Οι λύκοι μπορούν να εντοπίσουν το θήραμά τους από 
απόσταση 3 χλμ. μόνο από τη μυρωδιά.

Ένας λύκος μπορεί να ακούσει το ουρλιαχτό ενός άλλου 
λύκου από απόσταση έως και 10 χλμ, όταν ο άνθρωπος 
αντιλαμβάνεται απόλυτη σιωπή.



ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Χάρη στη βοήθεια δεκάδων εθελοντών, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 
πραγματοποιεί δράσεις για την προστασία και τη διαχείριση 
της άγριας ζωής, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. 

Επίσης, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ συντονίζει προγράμματα ανταλλαγής 
εθελοντών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας 
Γενιάς και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντισμού EVS.

Αν θέλετε κι εσείς να συμμετέχετε στις δράσεις του 
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ή στα προγράμματα ανταλλαγής εθελοντών 
επικοινωνήστε μαζί μας. 



Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας

Τηλέφωνο:

+ 30 23860 31155

Fax:

+ 30 23860 41111

Email:

arcturos@arcturos.gr
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