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Ζωολογικού Κήπου του Δήμου

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε Θεσσαλονίκης,
Κατόπιν του υπ΄ αριθμ. 165/14-10-2011 εγγράφου μας, με το οποίο σας θέσαμε
κάποια ερωτήματα που αφορούσαν την πρόθεσή σας να μετατρέψετε το Ζωολογικό
Κήπο σε χώρο φιλοξενίας οικόσιτης και ημιάγριας πανίδας και επειδή το τελευταίο
χρονικό διάστημα (από τα τέλη του 2012 μέχρι τώρα), ο Ζωολογικός Κήπος του Δήμου
Θεσσαλονίκης έγινε για άλλη μία φορά αποδέκτης, μέσω δημοσιευμάτων στον
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο αλλά και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
καταγγελιών από την Μ.Κ.Ο. «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» για : “ …απαράδεκτες συνθήκες
διαβίωσης, …κακοποίηση και ουσιαστική εγκατάλειψη στη μοίρα τους, …απουσία
ιατρικής επίβλεψης και ευζωίας κλπ,” για τις Αρκούδες και τους Λύκους που
φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του Ζωολογικού Κήπου του Δήμου Θεσσαλονίκης
καθώς επίσης και αιτημάτων “…να μεταφερθούν οι αρκούδες και οι λύκοι του
Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης στις εγκαταστάσεις του Περιβαλλοντικού Κέντρου
του «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» “(όπου σημειωτέον οι αρκούδες που φιλοξενούν
ΣΤΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ και η περίφραξη του φυλασσόμενου χώρου διαθέτει
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ χαμηλής τάσης), η Πενταμελής Επιτροπή του Κλάδου
των Κτηνιάτρων, ως επιστήμονες κτηνίατροι, ενός Επιμελητηρίου που είναι o
θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας και σε κτηνιατρικά θέματα,
πραγματοποίησε επίσκεψη και συνεδρίαση στον χώρο του Ζωολογικού Κήπου
προκειμένου να διαπιστώσει το βάσιμο των ως άνω αιτιάσεων και αποφάνθηκε τα
εξής :
1) Ο Ζωολογικός Κήπος λειτουργεί στις νέες του εγκαταστάσεις από το 1987.
Από το 1992 εργάζεται συνάδελφος Κτηνίατρος και από το 2000 προσλήφθηκε και
άλλη συνάδελφος οπότε και υπηρετούν μέχρι και σήμερα. Επίσης, υπηρετούν 3
ταϊστές – φροντιστές, για τα ζώα και τους χώρους φιλοξενίας τους. Στην επιτόπια
αυτοψία μας στους χώρους φιλοξενίας των Αρκούδων και των Λύκων
καταμετρήθηκαν 2 Αρκούδες (αδέλφια, ο Αλέξανδρος και η Σάσσα) ηλικίας 21 ετών
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και 2 Λύκοι ηλικίας 14 και 15 ετών. Ο χώρος φιλοξενίας των Αρκούδων εκτείνεται σε
730 περίπου τετραγωνικά μέτρα, είναι χωρισμένος στη μέση, στο ένα μισό διαθέτει
τάφρο – προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων με τους επισκέπτες του Κήπου –
πισίνα γεμάτη πάντοτε με ανανεούμενο νερό, 2 ευρύχωρες σπηλιές μια για κάθε
αρκούδα με ξεχωριστή παροχή πόσιμου νερού, ψυγείο συντήρησης για τις τροφές
τους, στο δε άλλο μισό του ο χώρος διαθέτει δένδρα, θάμνους, φυτά, αγριάδα και
υπαίθρια γούρνα. Ο χώρος φιλοξενίας των Λύκων εκτείνεται σε 280 περίπου
τετραγωνικά μέτρα, είναι χωρισμένος σε 4 διαμερίσματα, διαθέτει σπηλιά,
τρεχούμενο νερό, ξεχωριστό αναρρωτήριο και είναι διαμορφωμένος σε τρία επίπεδα.
2) Σύμφωνα με το πνεύμα και τη φιλοσοφία της ιδρυτικής πράξης του
Ζωολογικού Κήπου από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, η
λειτουργία του βασίζεται σε ανταλλαγές ειδών ή φυλών ζώων με άλλους
ζωολογικούς κήπους εσωτερικού ή εξωτερικού, σε δωρεές μεμονωμένων ή
τραυματισμένων ζώων που αφού τεθούν σε καραντίνα ολίγων ημερών με πλήρη
υλικοτεχνική ιατρική υποστήριξη τα οποία όταν αποκατασταθούν πλήρως
επανεντάσσονται στο ανάλογο φυσικό περιβάλλον ή εάν η ίαση τους δεν είναι
πλήρης εντάσσονται στους αντίστοιχους χώρους φιλοξενίας τους. Εκτός από τις
ανταλλαγές, η ανανέωση του ζωικού πληθυσμού εξασφαλίζεται από την εσωτερική
αναπαραγωγή καθόσον σε κανένα είδος ζώου δεν γίνεται στείρωση. Τέλος, δεν
επιτρέπεται οποιαδήποτε χρηματική συναλλαγή, όπως επίσης δεν επιτρέπεται το
κυνήγι στην φύση για να αιχμαλωτισθούν στον Ζωολογικό Κήπο. Επίσης, η
συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων καθώς και η διατροφή και οι
ιατροφαρμακευτικές ανάγκες των ζώων καλύπτονται οικονομικά από πόρους του
Δήμου.
3) Οι 2 Αρκούδες είναι αδέλφια που έχασαν τη μητέρα τους σε ναρκοπέδιο στην
Βοσνία το Φεβρουάριο του 1993. Αφού τα φρόντισαν για λίγο διάστημα Βόσνιοι
στρατιώτες, τις παρέδωσαν στον Ζωολογικό Κήπο του Βελιγραδίου απ΄ όπου – λόγω
της εμπόλεμης κατάστασης και της οικονομικής δυσχέρειας – δόθηκαν στο
Ζωολογικό Κήπο του Δήμου Θεσσαλονίκης με ΔΩΡΕΑ που έγινε αποδεκτή από το
Δημοτικό Συμβούλιο. Τα δύο αρκουδάκια εγκαταστάθηκαν στον Ζωολογικό Κήπο
στις 30 Νοεμβρίου 1993 και από τότε διαβιούν μαζί στο χώρο φιλοξενίας τους. Ο
Αλέξανδρος και η Σάσσα δεν είναι στειρωμένα, δεν παρουσίασαν προβλήματα
υγείας, ζουν αχώριστα 21 χρόνια, δεν περιέπεσαν σε χειμέριο ύπνο (επειδή δεν είχαν
αρνητικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος), σιτίζονται καθημερινά σε σταθερές ώρες με
άφθονη τροφή και καθαρίζεται ο χώρος φιλοξενίας τους και οι σπηλιές τους από τους
ταϊστές – φροντιστές τους.
4). Οι 2 εναπομείναντες Λύκοι γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και έζησαν μέχρι τώρα
μέσα στο χώρο φιλοξενίας τους. Κι αυτοί επίσης σιτίζονται καθημερινά την ίδια ώρα
με άφθονη τροφή και καθαρίζεται ο χώρος φιλοξενίας τους και οι σπηλιές τους από
τους ταϊστές – φροντιστές τους.
Μετά τις προαναφερθείσες διαπιστώσεις μας και συνεκτιμώντας τις πιθανές
επιπτώσεις στην υγεία σε ενδεχόμενη αλλαγή περιβάλλοντος και συνηθειών πολλών
ετών συνεχούς και αδιάλειπτης συμβίωσης των Αρκούδων και των Λύκων που
φιλοξενούνται στον Ζωολογικό Κήπο, η Πενταμελής Επιστημονική Επιτροπή του
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Κλάδου των Κτηνιάτρων του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,
διαπιστώνει ότι δεν ευσταθούν οι διάφορες αιτιάσεις του «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» και
ΔΙΑΦΩΝΕΙ πλήρως σε οποιαδήποτε μετακίνηση και απομάκρυνση των Αρκούδων και
των Λύκων από τον Ζωολογικό Κήπο του Δήμου Θεσσαλονίκης διότι η αλλαγή
περιβάλλοντος και συνθηκών διαβίωσης μετά από 21 χρόνια για τις μονογαμικές
αρκούδες (με προσδόκιμο επιβίωσης 31 – 32 χρόνια) και μετά από 14 και 15 για τους
εντός του ζωολογικού κήπου αναπαραχθέντες λύκους (με προσδόκιμο επιβίωσης 15 –
17 χρόνια) συνεχούς συμβίωσης και καθημερινής φροντίδας ως προς την ιατρική
κάλυψη, τη διατροφή και την καθαριότητα τους, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΒΕΙ ΜΟΙΡΑΙΑ ΓΙΑ
ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.
Επειδή θεωρούμε ότι στις πολύ δύσκολες για την πατρίδα μας στιγμές που
ζούμε, όπου καθημερινά αλλοιώνονται και καταρρακώνονται συνειδήσεις και αξίες,
όπου καθηλωνόμαστε αδρανείς και αποχαυνωμένοι μπροστά σε μια τηλεόραση ή σ'
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ξεχνώντας πώς να γράφουμε ή πώς να μιλάμε στο
διπλανό μας, είναι τουλάχιστον άστοχο και εν πολλοίς λανθασμένο, να στερηθούν το
μικρό παιδί ή οι γονείς ή και οι ηλικιωμένοι τη δυνατότητα και το δικαίωμα να
έρχονται κοντά στη φύση, να γνωρίζουν και να αναγνωρίζουν την ελληνική άγρια
πανίδα και χλωρίδα, να περνούν λίγες ώρες ξενοιασιάς και γαλήνης μέσα στον
μοναδικό αυτόν πνεύμονα οξυγόνου και γνώσης. Ίσα-ίσα θα πρέπει να αναβαθμισθεί
ο Ζωολογικός Κήπος ούτως ώστε να αυξηθεί σε έκταση, να εμπλουτισθεί σε αριθμό
ειδών ζώων και να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιότητα από τα ΜΜΕ, να γίνει ένα
aquarium με ελληνική ιχθυοπανίδα, να γίνει βοτανικός κήπος και γενικά κάθε τι που
θα βοηθήσει να ορθοποδήσει και όχι να ριφθεί στον Καιάδα ως άχρηστο ή αποπαίδι.
Θα σας παρακαλούσαμε λοιπόν να λάβετε υπόψη την ως άνω εισήγηση, η
οποία ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ κατά την συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του
Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. της 31–05-2013, να μας
γνωστοποιήσετε τις προθέσεις σας, ώστε το εξειδικευμένο προσωπικό του
Επιμελητηρίου μας να σταθεί αρωγός στις ενέργειες σας, ως σύμμαχος και
συμπαραστάτης της Διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, εφόσον οι ενέργειες αυτές
κατατείνουν προς θετική κατεύθυνση. Εφόσον και όταν διεξαχθεί σχετική συζήτηση
στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, επιθυμούμε να προσκληθούμε
για να τοποθετηθούμε σχετικά, στην αντίστοιχη συνεδρίαση.
Για την Διοικούσα Επιτροπή του
Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,
Ο Γεν. Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μάξιμος Α. Πετρακάκης

Δρ Αθανάσιος Σ. Σαρόπουλος
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