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Ποια είναι η ΑΝΙΜΑ
Η ΑΝΙΜΑ είναι σωματείο που κατά κύριο λόγο
ασχολείται με την περίθαλψη και επανένταξη
άγριων ζώων.
Έχει πλέον αναδειχθεί στον μεγαλύτερο φορέα
περίθαλψης και επανένταξης άγριων ζώων στη
χώρα μας.
Κάθε χρόνο
Περιθάλπουμε 3.000-4.000 άγρια ζώα

Ανταποκρινόμαστε σε χιλιάδες πολίτες για ζητήματα
που σχετίζονται με την άγρια ζωή
Συνεργαζόμαστε με φορείς και οργανώσεις για την
αντιμετώπιση απειλών της άγριας ζωής

Κινητοποιούμε δεκάδες εθελοντές

Ερευνητική δραστηριότητα
Η ΑΝΙΜΑ έχοντας ως βασική της δραστηριότητα την περίθαλψη
άγριων ζώων αλλά και περιορισμένους πόρους και προσωπικό δεν
είχε μέχρι σήμερα τη δυνατότητα να αναπτύξει τον τομέα της
έρευνας.
Παρόλα αυτά, η περίθαλψη ζώων από όλη την Ελλάδα που
περιλαμβάνει πάνω από 160 διαφορετικά είδη πτηνών,
θηλαστικών και ερπετών/αμφιβίων κάθε χρόνο παρέχει πολλές
δυνατότητες για συλλογή πρωτογενών στοιχείων/δειγμάτων που
σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να
αποκτηθούν. Πολλά από τα είδη αυτά προστατεύονται από την
ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία ή/και είναι απειλούμενα.
Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με διάφορους φορείς
υποστηρίζοντας τις ερευνητικές τους δραστηριότητες κύρια μέσα
από τη συλλογή και αποστολή δειγμάτων φτερών/ιστών/αίματος
για γενετικές αναλύσεις και έρευνα παθογόνων οργανισμών, τη
συμμετοχή σε τοποθέτηση πομπών, tag, δακτυλιδιών σε πουλιά
ειδών ενδιαφέροντος κ.α.

Ερευνητική δραστηριότητα

Κύριοι συνεργαζόμενοι φορείς της ΑΝΙΜΑ στον τομέα αυτό είναι:
- Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), Πανεπιστήμιο
Κρήτης
- Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης (ΕΚΔ)
- Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ)
- WWF Ελλάς
- Πανεπιστήμιο Λωζάνης, Ελβετία

Ενδεικτικά κάποιες ερευνητικές δραστηριότητες στις οποίες
συμμετέχει σε εθελοντική βάση η ΑΝΙΜΑ:
- Τοποθέτηση πομπών, tag και δαχτυλιδιών για παρακολούθηση
μετακινήσεων πουλιών
- Ιστολογικές γενετικές αναλύσεις πουλιών
- Αναλύσεις δειγμάτων δηλητηριασμένων ζώων
- Γενετικές αναλύσεις και άλλες αναλύσεις για απειλούμενα είδη
- Μελέτη για την παρουσία χλαμυδίων σε ιστούς πτηνών

Ερευνητική δραστηριότητα
Λήψη δειγμάτων αίματος,
μορφομετρικών στο πλαίσιο του
LIFE για τον Ασπροπάρη

Τοποθέτηση tag και δακτυλίωση
ειδών ενδιαφέροντος

Έρευνα για την εποίκιση της
Ευρώπης από την Τυτώ (Tyto alba),
Πανεπιστήμιο Λωζάνης

Ερευνητική δραστηριότητα
Έρευνα για τις Τυτώ (Tyto alba), Πανεπιστήμιο Λωζάνης
- Eποίκιση της Ευρώπης
Η εποίκιση της Ευρώπης από την Τυτώ μετά τους παγετώνες
έγινε από πληθυσμούς που ακολούθησαν δύο διαφορετικές
διαδρομές. Με την αρωγή δειγμάτων αίματος από την
ΑΝΙΜΑ ανακαλύφθηκε ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια ζώνη
όπου απαντώνται οι πληθυσμοί και των δύο διαδρομών.
Γενετικές αναλύσεις έχουν δείξει πιθανότητα γενετικής
ασυμβατότητας μεταξύ τους, που είναι ιδιαίτερης σημασίας
για την πληθυσμιακή κατάσταση της Τυτώ στην Ελλάδα.
- Λειτουργία του χρωματικού πολυμορφισμού
Μεγάλο τμήμα της έρευνας αφορά και την εξέλιξη,
διατήρηση και προσαρμοστική λειτουργία του χρωματικού
πολυμορφισμού στην Τυτώ, και την υποκείμενη γενετική
βάση της μελανογένεσης. Η ΑΝΙΜΑ συμβάλει μέσα από την
παροχή δειγμάτων πούπουλων.

Burri et al., 2015

Ερευνητική δραστηριότητα
Εθνικό Δίκτυο Παρατηρητών Άγρια Ζωής
Η ΑΝΙΜΑ από το 2014 υλοποιεί πρόγραμμα
επιστήμης των πολιτών (citizen science) για τη
συλλογή στοιχείων από πολίτες για περιστατικά
τραυματισμένων και νεκρών άγριων ζώων σε όλη
την Ελλάδα, που αποτελεί και το μόνο πρόγραμμα
με ερευνητικό ενδιαφέρον για το οποίο έχει λάβει
χρηματοδότηση.
Μέσα από τη λειτουργία του προγράμματος
αυτού έχουν συλλεχθεί και συλλέγονται
σημαντικά στοιχεία για τα αίτια άμεσης
θανάτωσης/τραυματισμού άγριων ζώων στην
Ελλάδα.

www.paratiro.gr

Ερευνητική δραστηριότητα

Η ΑΝΙΜΑ μέσα από την αξιοποίηση των στοιχείων που συλλέγονται στη βάση
δεδομένων της, αλλά και μέσω του προγράμματος επιστήμης των πολιτών έχει
πραγματοποιήσει επιστημονικές αναρτήσεις που σχετίζονται κύρια με τα αίτια
εισαγωγής άγριων ζώων προς περίθαλψη.

Πηγές Πόρων

Η κύρια πηγή πόρων της ΑΝΙΜΑ προέρχεται από δωρεές από ιδρύματα,
υποστηρικτές, μέλη και εταιρείες, και από την πραγματοποίηση μικρής διάρκειας
στοχευμένων προγραμμάτων.
Φέτος για πρώτη φορά συμμετείχε στην υποβολή προγραμμάτων LIFE ως εταίρος.

Επιστημονικό προσωπικό
Η ΑΝΙΜΑ
 Διαθέτει έναν εργαζόμενο επιστήμονα (περιβαλλοντολόγος).
 Διαθέτει Επιστημονική Επιτροπή, τα μέλη της οποία την υποστηρίζουν σε εθελοντική
βάση σε εξειδικευμένα θέματα, όπως κτηνιατρικά, ορνιθολογικά, νομικά κ.α.
 Διαθέτει ευρύ δίκτυο εθελοντών επιστημόνων, όπως κτηνίατρους, δασολόγους,
περιβαλλοντολόγους, ορνιθολόγους, ειδικούς σε χειρόπτερα, μεγάλα θηλαστικά και
ερπετά/αμφίβια, ειδικούς στην περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.α. που συνδράμουν
ανάλογα με τις ανάγκες που ανακύπτουν.
 Κατά περίπτωση και για τις ανάγκες υλοποίησης συγκεκριμένων προγραμμάτων ή
δράσεων συνεργάζεται με επιστήμονες – εξωτερικούς συνεργάτες.

Στο μέλλον…
Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα επιδιώξει να απαντήσει την επόμενη 5ετία η
ΑΝΙΜΑ αφορούν:
 Βασικές αιτίες ατυχημάτων άγριας ζωής στην Ελλάδα
 Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη καλή φυσική κατάσταση των
ζώων με έμφαση σε ρύπους
 Αναπαραγωγή ειδών πουλιών σε αιχμαλωσία για επανεισαγωγή σε περιοχές όπου
δεν απαντώνται πλέον
 Παράσιτα άγριων πουλιών

Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε ιδέες/προτάσεις για συμμετοχή
στη διερεύνηση ερευνητικών ερωτημάτων και την από κοινού
υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την έρευνα πάνω
στην άγρια ζωή με φορείς και επιστήμονες.
Επικοινωνήστε μαζί μας!

www.wild-anima.gr
www.facebook.com/anima.gr

τηλ. 210-9510075 [10.00-19.00]

