
 

 
 

 

Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 

ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Άστρος, 16/01/2013 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού και ο Σύλλογος Προστασίας 

και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ANIMA απελευθερώνουν ένα νεαρό τσακάλι και δύο γερακίνες  

Μετά από 2 μήνες περίθαλψης στο σταθμό του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ANIMA, 

έφτασε η μεγάλη ώρα της απελευθέρωσης για το νεαρό αρσενικό τσακάλι (Canis aureus) που είχε εντοπιστεί και 

συλληφθεί στις 23 Νοεμβρίου του 2012 από τους φύλακες του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 

Μουστού κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους στην περιοχή του Υγροτόπου Μουστού. 

Το νεαρό Canis aureus ήταν γεμάτο πληγές από δαγκώματα άλλων ζώων- πιθανώς σκύλων- και πολύ 

ταλαιπωρημένο. Σύμφωνα με τους ειδικούς της Ομάδας Περίθαλψης του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης 

Άγριας Ζωής ANIMA, παρ΄ όλη την κακή του κατάσταση ανταποκρίθηκε πολύ γρήγορα στο πρόγραμμα 

περίθαλψης και η ανάρρωσή του ήταν γρήγορη. Θα παραμείνει ακόμη λίγο καιρό στη φροντίδα του Συλλόγου και 

θα γυρίσει στον τόπο του στα τέλη Ιανουαρίου. 

Το μικρό τσακάλι είναι πλέον έτοιμο να επιστρέψει στη φύση και προκειμένου να εξασφαλιστεί η άμεση και 

ασφαλής επιστροφή του άγριου ζώου, θα απελευθερωθεί στη θέση Χερονήσι, στην Προστατευόμενη Περιοχή 

Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού, την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013 στις 11:00 π.μ.  

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η απελευθέρωση πουλιών που αποθεραπεύτηκαν πρόσφατα, και ειδικότερα δύο 

γερακίνων που φιλοξενούνται μέχρι σήμερα στην ANIMA και είναι έτοιμες για να ακολουθήσουν τη διαδικασία 

επανένταξής τους στη φύση.  

Ο Φορέας Διαχείρισης, θέλοντας να ευαισθητοποιήσει μικρούς και μεγάλους σε θέματα που αφορούν το 

οικοσύστημα της περιοχής, προσκαλεί όλους τους φίλους της Προστατευόμενης Περιοχής, να παραβρεθούν στη 

μοναδική αυτή εμπειρία της απελευθέρωσης του τσακαλιού και των γερακίνων στη φύση. 

Οι απελευθερώσεις θα γίνουν από μαθητές που θα επιλεγούν μετά από κλήρωση, και θα συνοδεύονται από μία 

εκδήλωση ευαισθητοποίησης για την προστασία της βιοποικιλότητας και την περίθαλψη της άγριας ζωής στην 

Προστατευόμενη Περιοχή, που θα οργανωθεί από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης. 
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