
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 

 

Μαθήματα προπτυχιακά :   

• Διαχείριση Άγριας Πανίδας  (υποχρεωτικό):    Εισαγωγή στη διαχείριση της άγριας 

πανίδας. Αξίες- οφέλη άγριας πανίδας. Αφθονία πληθυσμού. Έννοιες - ορισμοί. 

Εκτίμηση αφθονίας. Απογραφικές μέθοδοι. Δειγματοληπτικές μέθοδοι ( άμεσες και 

έμμεσες δειγματοληπτικές μέθοδοι, έμμεσες μέθοδοι εκτίμησης  πυκνότητας ). 

Ρυθμός αύξησης πληθυσμού, εκτίμηση ρυθμού γεννητικότητας και θνησιμότητας. 

Στρατηγικές αύξησης πληθυσμού. Τροφικές συνήθειες. Μέθοδοι εκτίμησης 

τροφικών συνηθειών, τεχνικές ανάλυσης τροφικών συνηθειών. Προστασία 

απειλούμενων ειδών. Προβλήματα των πληθυσμών άγριας πανίδας. Αίτια εξάλειψης 

πληθυσμών και ειδών. Ανάλυση βιωσιμότητας πληθυσμών. Διαχείριση των 

απειλούμενων ειδών. Κάρπωση θηραματικών ειδών. Εκτίμηση της κάρπωσης. 

Πρακτική εφαρμογή των εκτιμήσεων της κάρπωσης. Συστήματα κάρπωσης. Έλεγχος 

ανεπιθύμητων ειδών. Σκοπός ελέγχου. Μέθοδοι ελέγχου (μέθοδοι ρύθμισης 

θνησιμότητας  και γεννητικότητας, έμμεσες μέθοδοι ελέγχου). Κριτήρια επιλογής 

μεθόδων ελέγχου. Ανθρωπογενείς  επιδράσεις στην άγρια πανίδα. Ρύπανση, 

υπερθέρμανση του πλανήτη, αυτοκινητόδρομοι, ανεμογεννήτριες, ηλεκτροπληξίες 

και εισαγωγή ξενικών ειδών. 

• Βιολογία Άγριας Πανίδας (επιλογής): Στοιχεία γενικής οικολογίας, εισαγωγή στην 

οικολογία των ζώων, ενδιαιτήματα άγριας πανίδας, μετακινήσεις, αναπαραγωγή και 

θνησιμότητα των ειδών, βιολογία των  κυριότερων σπονδυλωτών της Ελλάδας  

(θηλαστικά, πτηνά, ερπετά, αμφίβια ) . 

• Εκτροφή θηραμάτων και Οργάνωση κυνηγετικών περιοχών (επιλογής): 

Φυσιολογία πτηνών. Σχεδιασμός –λειτουργία εκτροφείου πτηνών. Διατροφή των 

πτηνών. Εκτροφή φτερωτών θηραμάτων (φασιανού, ορτυκιού, πέρδικας τσούκαρ, 

πεδινής πέρδικας, παπιών). Ασθένειες πτερωτών θηραμάτων. Εκτροφή τριχωτών 

θηραμάτων (λαγού, μίνκ, αλεπούς, ελαφιού). Ασθένειες τριχωτών θηραμάτων. 

Απελευθερώσεις θηραμάτων (φασιανού, πεδινής πέρδικας, λαγού). Πληθυσμιακός 

έλεγχος αρπακτικών. Ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές.                                                                          

• Οικολογία πτηνών (επιλογής):  Εισαγωγή στην οικολογία των πτηνών, σχέση πτηνών 

ερπετών, προσαρμοστική ικανότητα των πτηνών, χωρακρατικότητα. Αποικισμός, 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του αποικισμού. Στρατηγική αναπαραγωγής, 

συστήματα αναπαραγωγής ( μονογαμία, πολυγυνία, πολυανδρία ). Παρασιτικά είδη 

και αναπαραγωγική στρατηγική των παρασιτικών ειδών.  Συνεργατική 

αναπαραγωγή, εξέλιξη και χαρακτηριστικά. Περίοδος αναπαραγωγής και 

παράγοντες που την επηρεάζουν. Μέγεθος φωλιάς και αριθμός αυγών, εξέλιξη του 

αριθμού των αυγών, αποκλίσεις στο μέγεθος της φωλιάς. Βιολογικοί κύκλοι και 

μελέτη των πληθυσμών, δυνατότητες ρυθμού αύξησης, ζωοχωρητικότητα και 

περιορισμός των πόρων, ρυθμοί επιβίωσης και πίνακες ζωής. Μετανάστευση 

(ενδημία, αποδημία). Κοινωνική ρύθμιση των πληθυσμών (προστασία ειδών, 



έλεγχος των ανεπιθύμητων, διαχείριση θηραματικών ειδών ). Κοινωνίες πτηνών, 

οικολογική φωλιά, ανταγωνισμός μεταξύ των ειδών,  παραδείγματα. Θεωρία για την 

τροφοληψία.  

• Οικολογία Υδροβιοτόπων (επιλογής): Ιστορική εξέλιξη των ελληνικών υγροτόπων.  

Ορισμοί, λειτουργίες - αξίες υγροτόπων. Κίνδυνοι και προβλήματα των υγροτόπων. 

Νομικό καθεστώς υγροτόπων. Ταξινόμηση των υγροτόπων. Εισαγωγή στην  

οικολογία των υδρόβιων. Τροφική συμπεριφορά των υδρόβιων πτηνών, ανάλυση 

ενδιαιτημάτων, αναπαραγωγή, μετανάστευση. Διαχειριστικά μέτρα. Διαχείριση 

λιμνών, διαχείριση δέλτα ποταμών . 

 

• Μαθήματα μεταπτυχιακά :   

• Ανάλυση σχέσεων ενδιαιτήματος Άγριας Πανίδας (υποχρεωτικό): Αρχές και 

εκτίμηση δημογραφικών παραμέτρων πληθυσμού. Εκτίμηση αφθονίας πληθυσμού, 

απογραφικές και δειγματοληπτικές μέθοδοι. Ανάλυση δεικτών αφθονίας 

πληθυσμού και εκτίμηση της μεταβολής του πληθυσμού. Εκτίμηση αφθονίας ειδών 

και παραμέτρων της ζωοκοινότητας. Εκτίμηση παραμέτρων ενδιαιτήματος σε 

επίπεδο μίκρο-κλίμακας και τοπίου. Στοιχεία διαχείρισης του ενδιαιτήματος για την 

άγρια πανίδα σε εξελικτικό και οικοσυστημικό πλαίσιο. Ολοκληρωμένα υποδείγματα 

διαχείρισης ενδιαιτήματος-άγριας πανίδας και συστήματα παρακολούθησης. 

• Οικολογία & διαχείριση σπάνιων ειδών Άγριας Πανίδας (επιλογής): Αναγνώριση 

και προσδιορισμός σπάνιων και απειλούμενων ειδών, των φυσικών 

οικοσυστημάτων (Χειρόπτερα, Σαρκοφάγα, Αρπακτικά πτηνά, Υδρόβια πτηνά ερπετά 

αμφίβια , κ.α.). Πειραματικός σχεδιασμός και ανάλυση δεδομένων. Τεχνικές 

απογραφής, μετακίνησης και παρακολούθησης πληθυσμών. Μελέτη συμπεριφοράς 

και τροφικών συνηθειών. Τεχνικές σύλληψης, σήμανσης και ράδιο-

παρακολούθησης. Εκτίμηση αναπαραγωγής. Φυσιολογία και Οικοτοξικολογία. 

Διαχείριση σπάνιων ειδών. Αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία, μέτρα προστασίας, 

Νομικό πλαίσιο. 


