 Ιχνηλάτες 

Μερικά απο τα βραβευμένα istarski της έκθεσης του Sinj,
που κάποια από αυτά βρίσκονται σήμερα στην Ελλάδα στα
μέλη του ΟΦΙΙΕ.

Όμιλος
Ιστριακών
ιχνηλατών

Ο

Ταξίδι στην Κροατία

● του Μανούσου Χαλκιαδάκη: Προέδρου του Ο.Φ.Ι.Ι.Ε

ι ιχνηλάτες της Ίστρια είναι αρχαία, γηγενής ράτσα ιχνηλατών, που καλλιεργήθηκε στις παράκτιες κυρίως ζώνες της Ίστριας και της Δαλματίας, της σημερινής Κροατίας. Σ’ αυτά τα πετρώδη και άγονα εδάφη με το
έντονα μεσογειακό κλίμα,
αναπτύχθηκε η ράτσα και προσάρμοσε το
κυνηγετικό της στυλ. Σήμερα, σε όλη την
παράκτια ζώνη της Κροατίας και της Σλοβενίας, ο λαγός κυνηγιέται σχεδόν αποκλειστικά με τους λειότριχους Ιχνηλάτες
της Ίστρια.
Πρόκειται για κορυφαίους ιχνηλάτες του
λαγού, κοντινής έρευνας με γρήγορο ξεφώλιασμα και μεσαίας καταδίωξης, ιδανικοί
για το κυνήγι κοντά στα σκυλιά ή για το κυνήγι με κοντινά εναλλασσόμενα καρτέρια.
Αυτά τα εργασιακά τους προσόντα,
καθώς και το λευκό του χιονιού χρώμα τους, το πολύ κοντό τρίχωμά τους
σε συνδυασμό με την έλλειψη υπομανδύα, και η μεγάλη ανθεκτικότητα
των πελμάτων τους, τους κατατάσσει στους αποτελεσματικότερους ιχνηλάτες της σκληρής ξηροθερμικής ζώνης
της Μεσογείου.
Στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα που οι εισαγωγές ιχνηλατών γίνον-
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ταν και συνεχίζουν να γίνονται από τις γειτονικές χώρες των βόρειων συνόρων μας, οι ιχνηλάτες της Ίστρια δεν ήταν στις προτιμήσεις των «εισαγωγέων» γιατί, αφ’ ενός αυτοί ζητούσαν ιχνηλάτες μεγάλης έρευνας και πολύωρης καταδίωξης, αφ’ ετέρου τα
δείγματα των Ιστριακών ιχνηλατών στις
περιοχές αυτές ήταν ελάχιστα και αλλοιωμένα (μορφολογικά και εργασιακά) λόγω
της κυνοφιλικής νοοτροπίας και της διαφορετικότητας των εδαφών και του κλίματός
τους.
Την τελευταία δεκαετία, στην Κρήτη
κυρίως, εισήχθησαν άριστοι Ιστριακοί ιχνηλάτες από Κροάτες που διαμένουν και εργάζονται εδώ, με αποτέλεσμα να εκτιμηθούν πολύ από τους
λαγάδες για τον πολύ καλό χαρακτήρα τους και για τα εργασιακά τους
προσόντα και παράλληλα να υπάρξει
έντονο ενδιαφέρον για τη ράτσα αυτή.
Το ενδιαφέρον αυτό ήταν η αιτία της ίδρυσης του κυνοφιλικού Ομίλου Φίλων Ιστριακών Ιχνηλατών Ελλάδας, το 2010, με ιδρυτικά μέλη από όλη σχεδόν την Ελλάδα και την Κύπρο.
Ο κυριότερος σκοπός του ΟΦΙΙΕ, όπως και όλων των ομίλων κυνηγετικών φυλών, είναι η καλλιέργεια και η συνεχής βελτίωση της

Πρόκειται για κορυφαίους
ιχνηλάτες του λαγού,
κοντινής έρευνας με
γρήγορο ξεφώλιασμα και
μεσαίας καταδίωξης,
ιδανικοί για το κυνήγι κοντά
στα σκυλιά ή για το κυνήγι
με κοντινά εναλλασσόμενα
καρτέρια.

φυλής μέσα από επιλεκτική αναπαραγωγή. Στην πρώτη Γενική
Συνέλευση του ΟΦΙΙΕ, τον Ιανουάριο του τρέχοντος χρόνου, είχε
συζητηθεί με μεγάλο ενδιαφέρον από όλα τα μέλη, το θέμα της
επιλεκτικής αναπαραγωγής των Ιστριακών ιχνηλατών στην Ελλάδα και την Κύπρο, με δεδομένο το πρόβλημα των περιορισμένων επιλογών στα επιλεκτικά ζευγαρώματα, εξ’ αιτίας του μικρού
αριθμού εγγεγραμμένων σκυλιών στο Μητρώο Εγγραφής των Επιλεγμένων Γεννητόρων που τηρεί ο ΟΦΙΙΕ και πάνω σ’ αυτούς τους γεννήτορες στηρίζεται η επιλεκτική αναπαραγωγή της ράτσας στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, ζητήθηκε από το
Δ/Σ να μεριμνήσει, ώστε να εισαχθούν
αξιολογημένα σκυλιά εξαίρετης μορφολογίας και εργασίας, απ’ ευθείας από τη γενέτειρά τους την Κροατία, με σκοπό τη διεύρυνση της βάσης του Μητρώου Εγγραφής
Επιλεγμένων Γεννητόρων.
Είναι ευτύχημα για τον ΟΦΙΙΕ, να έχει ως
επίτιμο μέλος του τον καταγόμενο από τη
Δαλματία διεθνή κριτή κ. Branimir Radulovic, στον οποίο ανατέθηκε η δύσκολη δουλειά της έρευνας των παραπάνω σκυλιών
στην Κροατία. Τα καλύτερα δείγματα Ιστριακών ιχνηλατών προέρχονται από την περιοχή της Ίστριας και της Δαλματίας κυρίως
στις περιοχές γύρω από το Ζαντάρ, οι οποίες περιοχές επιλέχτηκαν για την παραπάνω αναζήτηση. Μετά από οκτάμηνη έρευνα

Η ανάδειξη κορυφαίων εργασιακά και
μορφολογικά ιχνηλατών από καθαρόαιμες
φυλές, είναι μονόδρομος για την αλλαγή της
νοοτροπίας και του κατεστημένου για τα
ημίαιμα στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί να γίνει
μέσα από τους αυστηρούς και ξεκάθαρους
κανόνες αναπαραγωγής, που θέτουν οι όμιλοι
καθαρόαιμων φυλών.
και με τη βοήθεια πολλών Κροατών κυνοφίλων και του επίσης διεθνή κριτή κ. Ante Udovicic, βρέθηκαν οι καλύτερες γέννες Ιστριακών ιχνηλατών. Στη συνέχεια ο ΟΦΙΙΕ διοργάνωσε το ταξίδι στο
οποίο συμμετείχαν όλα τα μέλη του, που επιθυμούσαν να προμηθευτούν τα παραπάνω σκυλιά. Στο ταξίδι αυτό που είχε διάρκεια
10 ημερών, συμμετείχαν 12 ιδρυτικά μέλη (ως αποστολή) τα οποία
επιβαρύνθηκαν όλα τα προσωπικά τους
έξοδα (διαμονή διατροφή και μετακίνηση
οδικώς με τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα).
Το πρόγραμμα του ταξιδιού, εκτός
της επιλογής των κουταβιών και των
σκυλιών, περιελάμβανε επίσκεψη σε
δύο εκθέσεις μορφολογίας σκυλιών
που διοργάνωνε ο Κυνολογικός Όμιλος Κροατίας κατά τη διάρκεια της
παραμονής της αποστολής στην Κροατία, συμμετοχή των μελών της αποστολής σε εκπαιδευτικά μεγάλων λαγόσκυλων στα Κροατικά κυνηγοτόπια και επίσκεψη στο πανέμορφο ορθόδοξο μοναστήρι του Krka.
Για τη διαδρομή, να πούμε ότι είναι απολαυστική η οδήγηση στο
άριστο οδικό δίκτυο της Κροατίας, ακόμα και μέχρι το τελευταίο
χωριό. Χαρακτηριστικό είναι το σύστημα διοδίων, όπου κάθε
όχημα εισερχόμενο στο εθνικό δίκτυο της Κροατίας παίρνει κάρτα και πληρώνει αθροιστικά μόνο όταν εξέρχεται χωρίς χρονοτρι-

Ο κυριότερος σκοπός του
ΟΦΙΙΕ, όπως και όλων των
ομίλων κυνηγετικών φυλών,
είναι η καλλιέργεια και η
συνεχής βελτίωση της
φυλής μέσα από επιλεκτική
αναπαραγωγή.
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Τα μέλη της αποστολής του ΟΦΙΙΕ, σε αναμνηστική φωτογραφία με τα κορυφαία σκυλιά της έκθεσης.
βές και συνωστισμούς οχημάτων. Έτσι ένα όχημα μπορεί να διασχίσει ολόκληρη την Κροατία με μόνο δύο στάσεις σε διόδια, γιατί
αυτά είναι επί των εισόδων και εξόδων προς και από τις εθνικές
οδούς και όχι επί αυτών.
Η διαδρομή, από άποψη φυσικής ομορφιάς, είχε δύο εντελώς διαφορετικές όψεις. Η πρώτη είναι η κλασική εικόνα της κεντρικής
Ευρώπης με τις απέραντες πεδιάδες, τα πανύψηλα δένδρα τα μεγάλα ποτάμια και τα καταπράσινα χωματοβούνια. Η δεύτερη όψη
είναι αυτή όταν μετά από τα τούνελ των Δειναρικών Άλπεων,
απλώνεται μπροστά σου το Αδριατικό πέλαγος. Έτσι ξαφνικά, ξεφυτρώνει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Η πέτρα παίρνει
τη σκυτάλη από το χώμα, τα δέντρα χαμηλώνουν και γίνονται χαμόθαμνοι μέχρι τις
βραχώδεις και δαντελωτές Δαλματικές
ακτές με τα εκατοντάδες νησιά, με τα ψαρολίμανα και το συνωστισμό των σκαφών
αναψυχής. Μπερδεύεσαι. Δεν ξέρεις αν
βρίσκεσαι στη νησιωτική Ελλάδα, ή στη
Δαλματία. Πραγματικά, είναι πανέμορφη
η διαδρομή κατά μήκος των Δαλματικών
ακτών, που όλα τα μέλη της αποστολής του
ΟΦΙΙΕ υποσχέθηκαν να την ξανακάνουν,
απ’ άκρη σ’ άκρη αυτή τη φορά μαζί με τις
οικογένειές τους.

Η επίσκεψη στις εκθέσεις μορφο
λογίας

Στην έκθεση συμμετείχαν
εκθέτες από 10 χώρες και
κρίθηκαν περίπου 290
σκυλιά από 81 φυλές.
Εντυπωσίασε ιδιαίτερα η
κοινωνικότητα και η
περιποίηση όλων των
σκυλιών, πράγμα που
δείχνει την αγάπη που
έχουν οι άνθρωποι εκεί για
τα σκυλιά.

Η πρώτη διεθνής έκθεση μορφολογίας έγινε στην πόλη Sinj, το Σάββατο 6 Αυγούστου. Η διοργάνωση της έκθεσης ήταν πολύ επιτυχημένη και μάλιστα έβγαινε η εικόνα μιας πολύ γνωστής διαδικασίας, δεδομένου ότι στην Κροατία ακόμα και στις μικρές πόλεις γίνονται πολλές τοπικές και διεθνείς εκθέσεις μορφολογίας. Έτσι ο κάθε ιδιοκτήτης σκύλου, έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει το σκύλο του σε
πολλές εκθέσεις μορφολογίας, προκειμένου αυτός να αξιολογηθεί
από επίσημους κριτές μορφολογίας και όχι από την «ιδία του κρί64 Κυνηγεσία και Κυνοφιλία

ση», όπως συμβαίνει συχνά στην Ελλάδα από τους περιστασιακούς εμπόρους σκυλιών. Στην έκθεση συμμετείχαν εκθέτες από
10 χώρες και κρίθηκαν περίπου 290 σκυλιά από 81 φυλές. Εντυπωσίασε ιδιαίτερα η κοινωνικότητα και η περιποίηση όλων των
σκυλιών, πράγμα που δείχνει την αγάπη που έχουν οι άνθρωποι
εκεί για τα σκυλιά. Οι εκθέσεις μορφολογίας είναι γιορτές
για όλους, με τα μικρά παιδιά και τους εφήβους να υπερτερούν αριθμητικά από τους μεγάλους. Τη συγκεκριμένη
έκθεση παρακολούθησαν περισσότεροι από τρεισήμισι
χιλιάδες κυνόφιλοι.
Από την ομάδα 6 παρουσιάστηκαν όλες οι
φυλές των Βαλκανίων καθώς και ευρωπαϊκές φυλές. Οι λειότριχοι ιχνηλάτες της
Ίστρια συμμετείχαν με τα περισσότερα
σκυλιά.
Με το καλοσώρισμα και το άνοιγμα της έκθεσης, οι διοργανωτές επεσήμαναν το γεγονός της παρουσίας των Ελλήνων μελών
του ΟΦΙΙΕ. Μάλιστα στο τέλος, στις απονομές, έγινε ξανά αναφορά από την εκπρόσωπο του Κυνολογικού Ομίλου Κροατίας,
μιλώντας με κολακευτικά λόγια για την
προσπάθεια και το μεγάλο ενδιαφέρον, για
τον ιχνηλάτη της Ίστριας, μιας ομάδας κυνόφιλων από την Ελλάδα, με την ίδρυση
επίσημου κυνοφιλικού ομίλου. Ανάφεραν
επίσης ότι θα στηρίξουν με μεγάλο ενδιαφέρον την προσπάθεια του ΟΦΙΙΕ, γιατί
θεωρούν τιμή για τους ιχνηλάτες τους να
υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον από άλλη χώρα, ειδικά από την Ελλάδα, για την επιλεκτική τους αναπαραγωγή. Κάλεσαν μάλιστα όλη την αποστολή του ΟΦΙΙΕ, κατά την βράβευση των κορυφαίων σκυλιών της έκθεσης, για μια αναμνηστική
φωτογραφία.
Ο δημοσιογράφος και αρθρογράφος του κυνηγετικού περιοδικού
Dobra kob της Κροατίας και γραμματέας του κυνοφιλικού ομίλου
του Sinj, Dragan Milanovic, σε μια ανάπαυλα της έκθεσης, κάλεσε

Τα αυτόχθονα σκυλιά της Κρήτης έχουν πολύ
μικρότερη ακτίνα έρευνας και είναι πολύ γρήγορα σκυλιά που έζησαν στην Κρητική γη, ένα
απομονωμένο μέρος με μακρά ιστορία. Στην
Κρήτη έχουν εισαχθεί πολλές ξένες ράτσες
ιχνηλατών, όμως καμία από αυτές δεν αποδείχθηκε τόσο παθιασμένη εργατικά και αποτελεσματική, όσο οι λειότριχοι ιχνηλάτες της
Ίστρια».

Ο Γραμματέας του κυνοφιλικού ομίλου Sinj και αρθρογράφος του περιοδικού Dobra kob, Dragan Milanovic, με τον πρόεδρο του
ΟΦΙΙΕ Μανούσο Χαλκιαδάκη και τους διεθνείς κριτές Milan Culinovic, Ante Udovicic και Branimir Radulovic.
τον πρόεδρο του ΟΦΙΙΕ Μανούσο Χαλκιαδάκη και τους διεθνείς
κριτές κ. Milan Culinovic, κ. Ante Udovicic και κ. Branimir Radulovic, προκειμένου να συντονίσει μια βραχύχρονη ανταλλαγή
απόψεων σχετικά με τους Κροατικούς ιχνηλάτες και το μέλλον της
εκτροφής τους. Ζήτησαν επίσης να ενημερωθούν για την κατάσταση του κυνηγιού στην Ελλάδα.
Οι κριτές κ. Milan Culinovic και κ. Ante Udovicic προφανώς ευχαριστημένοι, μας είπαν ότι, στη σημερινή έκθεση, η ποιότητα όλων
των ιχνηλατών της ομάδας 6 (ιχνηλάτες) ήταν πολύ υψηλή, ιδιαίτερα αυτή των λειότριχων ιχνηλατών της Ίστριας. Μας μετέφεραν επίσης την ανησυχία τους, ότι τα τελευταία χρόνια, κυρίως οι
Ιταλοί κυνοτρόφοι, ασκούν μεγάλη πίεση
στην περιοχή της Ίστριας (που εκεί έχουν
ευκολότερη πρόσβαση) αγοράζοντας όλα
τα κουτάβια και τα καλά σκυλιά Ιστριακών
ιχνηλατών, με αποτέλεσμα να διαφαίνεται
κάποιο πρόβλημα στην μελλοντική αναπαραγωγή τους στην περιοχή. Προς το τέλος
του μηνός Σεπτεμβρίου λάβαμε, στα γραφεία του ΟΦΙΙΕ, το κυνηγετικό περιοδικό
της Κροατίας Dobra Kob, που μας έστειλαν
οι διοργανωτές της έκθεσης.
Στο άρθρο του περιοδικού περί της έκθεσης μορφολογίας στο Sinj, γίνεται μεγάλη
αναφορά για την Ελληνική επίσκεψη του
ΟΦΙΙΕ με υπότιτλους όπως:
● «Οι επισκέπτες από την Ελλάδα, μέλη του κλαμπ φίλων των
Ιστριακών ιχνηλατών, ενθουσιάστηκαν από τον μεγάλο αριθμό λειότριχων Ιστριακών ιχνηλατών που παρουσιάστηκαν
στην έκθεση».
● «Συγχαρητήρια στην Κροατική Κυνολογία».
● «Έλληνες κυνηγοί και κυνόφιλοι επισκέφτηκαν την έκθεση
μορφολογίας σκυλιών στο Sinj».
● «Ιστριακοί ιχνηλάτες για πάντα!».
● «Έλληνες κυνόφιλοι ήρθαν για να δουν από κοντά μέσα από
μεγάλο αριθμό σκυλιών τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του
Ιστριακού ιχνηλάτη, ένα εξαιρετικό λαγόσκυλο που τα προσόντα του ξεπερνούν τα Κρητικά λαγόσκυλα στο κυνήγι του
λαγού».

Στο κείμενο του άρθρου, αναφέρονται μεταξύ άλλων:
«Στην παραδοσιακή έκθεση μορφολογίας σκυλιών στο Sinj, οι
πάντα φιλόξενοι κυνηγοί και κυνόφιλοί μας, καλωσόρισαν
τους συναδέλφους του κλαμπ με έδρα το Ρέθυμνο, του Ελληνικού νησιού της Κρήτης. Οι Έλληνες κυνόφιλοι ήθελαν να δουν
ένα μεγάλο αριθμό ιχνηλατών για να εμπεδώσουν τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του λειότριχου ιχνηλάτη της Ίστρια στην περιοχή της Δαλματίας. Με την προσφορά στα διεθνή δρώμενα
του κριτή Branimir Radulovic απο το Knin της Δαλματίας,
ιδρύθηκε το κλαμπ φίλων Ιστριακών ιχνηλατών Ελλάδας. Σε
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έφερε σε επαφή τους κορυφαίους εκτροφείς μας όπως οι Radan, Domazet, Milanovica κ.λπ αλλά και με την μεγάλη βοήθεια του κριτή Ante Udovicic, με
τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους από
την Ελλάδα, για την αμοιβαία ανταλλαγή
εμπειριών και γνώσης. Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε πως καθιερώθηκε η ράτσα στην Κρήτη, αν και ο Radulovic από το
1992 εισήγαγε εκπροσώπους των αυτοχθόνων φιλών μας εκεί. Ο πρόεδρος του Ομίλου Φίλων Ιστριακών ιχνηλατών Ελλάδας
κ. Μανούσος Χαλκιαδάκης, μας είπε ότι
δεν ήταν εύκολη η δημιουργία ενός τέτοιου
κλαμπ, γιατί χρειαζόταν η έγκριση του Ελληνικού κράτους. Τελικά ο σύλλογος ιδρύθηκε τον Μάρτιο του
2010 και σήμερα έχει περίπου 35 μέλη και 40 σκυλιά.
Σκοπός τους σήμερα είναι να αγοράσουν εξαιρετικούς ιχνηλάτες από την Ίστρια και τη Δαλματία, με τις σημαντικές υποδείξεις του κριτή Ante Udovicic. Οι Έλληνες κυνόφιλοι, οι οποίοι
είναι επίσης κυνηγοί, μας είπαν μεταξύ άλλων ότι στην Ελλάδα
καταβάλλουν ετήσια τέλη στο Κράτος για το κυνήγι και είναι
ελεύθεροι να επιλέξουν το έδαφος που θα κυνηγήσουν. Το κύριο θήραμά τους είναι ο λαγός όπως και στη Δαλματία. Για παράδειγμα ανέφεραν ότι το κυνήγι του λαγού επιτρέπεται περίπου 48 ημέρες το χρόνο και μπορεί να καρπωθούν ακόμα και
60 λαγούς. Σημείωσαν ότι αυτό είναι μια εξαιρετική επιτυχία
στο κυνήγι του λαγού και πραγματικά ευθύνονται γι’ αυτό τα
σκυλιά τους, οι λειότριχοι ιχνηλάτες της Ίστρια.

Ο κυριότερος σκοπός του
ΟΦΙΙΕ, όπως και όλων των
ομίλων κυνηγετικών φυλών,
είναι η καλλιέργεια και η
συνεχής βελτίωση της
φυλής μέσα από επιλεκτική
αναπαραγωγή.
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Τα μέλη του ΟΦΙΙΕ είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν με όλους τους Κροάτες κυνηγούς – εκτροφείς Ιστριακών ιχνηλατών που παρουσίασαν τα
σκυλιά τους στην έκθεση. Κάποιοι από αυτούς
ήταν ήδη στο πρόγραμμα της επίσκεψης των μελών του ΟΦΙΙΕ, για την επιλογή κουταβιών από
κορυφαίες γέννες των σκυλιών τους.
Μιλώντας μαζί τους, εκτίμησαν το γεγονός της
σοβαρής προσπάθειας για προσεγμένη αναπαραγωγή της φυλής που γίνεται στην Ελλάδα από
τα μέλη του ΟΦΙΙΕ, και υποσχέθηκαν αμέριστη
βοήθεια. Αυτό βέβαια φάνηκε και στην πράξη τις
επόμενες ημέρες
όπου κατέβαλαν
κάθε δυνατή προσπάθεια, δίνοντας
πληροφορίες και
ακολουθώντας τα
μέλη του ΟΦΙΙΕ
στην
περιοδεία
τους για την επιλογή των καλύτερων
κουταβιών.
Επίσης,
μερικά
από τα βραβευμένα σκυλιά της έκθεσης αυτής βρίσκονται σήμερα
στα χέρια μελών
του ΟΦΙΙΕ, τα
οποία μάλιστα δε
συνάντησαν κανένα πρόβλημα στην
προσαρμογή τους
στα εδάφη μας,
γιατί δε διαφέρουν
από αυτά της Δαλματίας.
Η δεύτερη έκθεση μορφολογίας έγινε το βράδυ
της ίδιας ημέρας στο στάδιο Dinara της πόλης
Knin. Ήταν μικρότερη έκθεση σε αριθμό σκυλιών, αλλά είχε κι αυτή την εικόνα της γιορτής.
Και σ’ αυτήν την έκθεση η παρουσία των Ιστριακών ιχνηλατών ήταν καταλυτική.

Τα μέλη του ΟΦΙΙΕ είχαν την
ευκαιρία να γνωριστούν με
όλους τους Κροάτες κυνηγούς
– εκτροφείς Ιστριακών
ιχνηλατών που παρουσίασαν
τα σκυλιά τους στην έκθεση.
Κάποιοι από αυτούς ήταν ήδη
στο πρόγραμμα της επίσκεψης
των μελών του ΟΦΙΙΕ, για την
επιλογή κουταβιών από
κορυφαίες γέννες των σκυλιών
τους.

Συνεχίζεται…

