16 Αυγούστου 2022

Αγριογούρουνα στην Λεωφόρο Αθηνών – Αττικής
Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Οικολογία, Αρχιτεκτονική & Περιβάλλον (χλωρίδα-πανίδα)
και Κλιματική αλλαγή

Κείμενο – Φωτογραφίες: Σπύρος Θεοδ. Κουτσοχρήστος

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Οι πράσινοι παπαγάλοι, που εμφανίστηκαν την δεκαετία του ΄90 στα Νότια
προάστια των Αθηνών ( Βούλα, Γλυφάδα…) εξαπλώθηκαν στα Βόρεια Προάστεια,
την Αγία Παρασκευή το Χαλάνδρι, την Ραφήνα, είναι μέρος της καθημερινότητας
των κατοίκων και έχουν τόσο εξοικειωθεί με τους ανθρώπους, που κάποιες φορές
αναζητούν τροφή στα μπαλκόνια των σπιτιών.
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Τα αγριογούρουνα όμως, έχουν διαφορετική συμπεριφορά και όπως κάθε άγριο
θηλαστικό είναι δυνητικά επικίνδυνα, για τον άνθρωπο καθώς διασχίζουν
ανεξέλεγκτα, και δρόμους ταχείας κυκλοφορίας!
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Στην Κηφισιά, την Πεντέλη, τον Διόνυσο, το Ντράφι, την Μάνδρα – Αγία Σωτήρα
και τα Βίλια, κάνουν συχνές εμφανίσεις στον αστικό ιστό, με τα γνωστά σε όλους
προβλήματα στην οδική ασφάλεια και την δημόσια υγεία, καθώς τα οικιακά
απορρίμματα που βρίσκονται εκτός των κάδων είναι μέρος της διατροφής τους.
Στην περιοχή της Ιεράς Μονής Δαφνίου ( Δήμος Χαϊδαρίου ) τα αγριογούρουνα
διασχίζουν την Λεωφόρο Αθηνών, κάτι που βεβαιώνουν και οι προειδοποιητικές
πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί για την ενημέρωση των οδηγών – 3 πινακίδες
στο ρεύμα προς Αθήνα, μέχρι το Ψ.Ν.Α .
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Τα ελάφια της Πάρνηθας, διασχίζουν κάθετα το οδόστρωμα, στην περιοχή της
Χασιάς – Δήμος Φυλής , στην Οινόη Αττικής ( Επαρχιακή οδός Οινόης – Πάνακτου )
και σε περιοχές που βρίσκονται στις υπώρειες του όρους Κιθαιρώνας.
Τα ελάφια στην φύση, δεν είναι τα ” ελάφια των παραμυθιών ” και χρειάζεται
ιδιαίτερη προσοχή όταν τα συναντάμε!
Δεν τα ταΐζουμε και δεν τα χαϊδεύουμε, καθώς τσιμπούρια που έχουν στο σώμα
τους, μπορεί να είναι φορείς της νόσου του Lyme.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι οποιοδήποτε άγριο θηλαστικό είναι απρόβλεπτο και
είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο κάτω από ορισμένες συνθήκες, όπως την εποχή
του ζευγαρώματος, κατά την διάρκεια του θηλασμού, αν εγκλωβιστούν σε
ανθρώπινη κατασκευή ( περίφραξη οικίας, δεξαμενή άρδευσης… ), αν νιώσουν
κάποια απειλή, ή είναι τραυματισμένα.
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