
γία προσδιορίζει τη ράτσα. Έτσι, ένας σκύλος εκτός προτύπων, δεν
είναι τίποτε άλλο παρά μονάχα ένας ημίαιμος σκύλος. Επίσης ένας
σκύλος με μορφολογικά και ανατομικά
ελαττώματα, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει
στις δυσκολίες ενός εξαντλητικού κυνηγιού
ή σε συνεχόμενα κουραστικά κυνήγια. Για
παράδειγμα, ρουθούνια που δεν είναι καλά
ανοιχτά και εμποδίζουν την ελεύθερη ανα-
πνοή του σκύλου στις πολύωρες καταδιώ-
ξεις, στήθος που δεν είναι κατεβασμένο κα-
λά και δεν έχει την κατάλληλη χωρητικότη-
τα, γωνιώσεις και κλίσεις των βασικών αρ-
θρώσεων και της σπονδυλικής στήλης που
δε βοηθούν την ελεύθερη ώθηση του σώμα-
τος, λάθος κατασκευή ρύγχους, πελμάτων,
κ.λπ., αναγκάζουν το σκύλο να καταβάλει
μεγαλύτερες προσπάθειες και να εξαντλεί-
ται γρηγορότερα. Ειδικότερα στην γενέτει-
ρα των σκυλιών την Κροατία, λόγω των
ολοήμερων κυνηγίων, τα μορφολογικά και
ανατομικά χαρακτηριστικά τους έχουν ιδι-
αίτερα βαρύνουσα σημασία στην επιλογή των κουταβιών και των
γεννητόρων.
Ο εισηγητής επισήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό για τον νεοϊδρυ-
θέντα όμιλο, να τεθούν και να τηρηθούν αυστηροί κανόνες στην

αναπαραγωγή των σκυλιών. Η εισαγωγή κουταβιών υψηλής γενε-
αλογίας κατ’ ευθείαν από τη γενέτειρά τους την Ίστρια, είναι επιτα-

κτική ανάγκη, παρά το υψηλό κόστος της
αγοράς και της μεταφοράς τους. Η ράτσα
έχει εξειδικευμένο τρόπο εργασίας, που
αναλλοίωτο μπορεί να βρει κανείς μόνο σε
σκυλιά καθαρής Κροατικής εκτροφής (Βο-
ρειοδυτικής Κροατίας).
Στη συνέχεια, έδωσε εξηγήσεις και συμ-
βουλές για την αναπαραγωγική καταλλη-
λότητα, τουλάχιστον από μορφολογικής
πλευράς, στους ιδιοκτήτες – μέλη 30 περί-
που σκυλιών οι οποίοι είχαν φέρει μαζί
τους. Πολλά από αυτά τα σκυλιά ο κ. Radu-
lovic τα έχει δει και στον κυνηγότοπο σε
κυνήγια που έχει κάνει με τους ιδιοκτήτες
τους. Κάποια από αυτά ξεχώρισαν και εγ-
γράφηκαν στο «Μητρώο Επιλεγμένων
Γεννητόρων» του ομίλου, το οποίο θα απο-
τελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο στο οικοδό-
μημα της επιλεκτικής αναπαραγωγής της

ράτσας στην Ελλάδα.  
Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του Ο.Φ.Ι.Ι.Ε., επισημαίνουν, ότι ο
Έλληνας κυνηγός – εκτροφέας πρέπει επί τέλους να ξεφύγει από
την προχειρότητα και τον ωχαδερφισμό, όσον αφορά το τόσο πολύ

Σαν χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης διάλεξε τις εγκα-
ταστάσεις του γνωστού sfakia-hunting στο Ασκύφου
Χανίων. Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο διεθνής
κριτής για τους ιχνηλάτες της πρώην Γιουγκοσλαβίας
Radulovic Branimir, καταγόμενος από το Knin της
Δαλματίας, που τα τελευταία 15 χρόνια διαμένει μόνι-

μα στην Κρήτη.
Ο κ. Radulovic Branimir (ο αγαπητός Μπράνκο, ή Στέλιος των Κρη-
τικών), ιδρυτικό μέλος του Ο.Φ.Ι.Ι.Ε., τον οποίο με ομόφωνη από-
φασή του το Δ/Σ του ΟΦΙΙΕ πρόσφατα ανακήρυξε Επίτιμο Μέλος
του Ομίλου, στην εισαγωγική του ομιλία αναφέρθηκε ιστορικά και
γεωγραφικά στην εκτροφή της ράτσας των Ιστριακών ιχνηλατών.
Επισήμανε με ιδιαίτερη έμφαση το γεγονός, ότι η μυοσκελετική κα-
τασκευή και τα κυνηγετικά χαρακτηριστικά των ιχνηλατών της
Ίστριας, ταιριάζουν ιδανικά στους ανοιχτούς κυνηγότοπους της
Ελλάδας και ιδιαίτερα των νησιών της. Να σημειωθεί, ότι ο ίδιος ο
Μπράνκο κυνηγά με τα σκυλιά αυτά στους πετρώδεις και δύσβα-

τους κυνηγότοπους στις Χανιώτικες Μαδάρες (Λευκά Όρη) για πα-
ραπάνω από μια δεκαετία και γνωρίζει πολύ καλά και πρακτικά την
Ελληνική πραγματικότητα και τις ιδιαιτερότητες του κυνηγιού του
λαγού εδώ.
Έδωσε πολύ μεγάλη σημασία στην επεξήγηση των ιδιαίτε-
ρων μορφολογικών χαρακτηριστικών των Ιστριακών ιχνη-
λατών, στις σωστές γωνίες και γενικά στη σωστή σκελετική
κατασκευή του σκύλου. Ανάλυσε και εξήγησε τον τρόπο με
τον οποίο αυτά επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την απόδο-
σή του. Η σωματική καταπόνηση στα δύσκολα ορεινά εδά-
φη, εξαρτάται απόλυτα από την όλη δομή του μυοσκελετι-
κού συστήματος του σκύλου, γιατί είναι απόλυτα φυσικό
και κατανοητό ότι, όσο λιγότερη προσπάθεια πρέπει να
καταβάλει ένας σκύλος για να τρέξει, τόσο λιγότερο κουρά-
ζεται. 
Είναι λοιπόν πολύ μεγάλο λάθος αυτό που πολλοί ισχυρίζονται ότι
«η μορφολογία δεν ξεφωλιάζει λαγούς», γιατί αρχικά η μορφολο-
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Ο νεοϊδρυθείς Όμιλος Φίλων Ιστριακών Ιχνηλατών Ελλάδας, πραγματοποίησε, την Κυριακή 27
Μαρτίου 2011, με μεγάλη επιτυχία, εκδήλωση με θέμα «Μορφολογικά πρότυπα Ιστριακών
Ιχνηλατών».

(Όμιλος Φίλων Ιστριακών Ιχνηλατών Ελλάδας) 
Σεμινάριο Μορφολογίας
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λιγότερο κουράζεται. Ο.Φ.Ι.Ι.Ε. 



σημαντικό θέμα της αναπαραγωγής των καθαρόαιμων λαγόσκυ-
λων. Η μόρφωση και η επιμόρφωσή του στα θέματα προτύπων των
φυλών και επιλογής γεννητόρων, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για
την αλλαγή της κυνοφιλικής και κυνολογικής παιδείας του: 
«Πως είναι δυνατόν να κάνει επιλογή γεννητόρων και κουταβιών
ένας κυνηγός – εκτροφέας, τη στιγμή που δε
γνωρίζει βασικά σημεία των εργασιακών
και μορφολογικών προτύπων μιας ράτσας;
Ο κυριότερος σκοπός του ομίλου μας, όπως
εξάλλου και όλων των ομίλων κυνηγετικών
φυλών, είναι η καλλιέργεια και η συνεχής
βελτίωση της φυλής μέσα από επιλεκτική
αναπαραγωγή.
Λέει ένα ρητό ότι: «αν δεν ξέρεις που θέλεις
να πας, δε θα φτάσεις ποτέ εκεί».
Εμείς όλοι, τα μέλη του Ο.Φ.Ι.Ι.Ε., όσον
αφορά την αναπαραγωγή των σκυλιών μας,
έχουμε στηρίξει το βασικό σχεδιασμό της
δραστηριότητας και της πορείας μας, σε
τρία στάδια.
•Το πρώτο στάδιο είναι η καταγραφή της

παρούσας κατάστασης.
•Το δεύτερο είναι οι στόχοι που έχουμε θέ-

σει για την επόμενη πενταετία (για πρώτη
φάση), που θέλουμε δηλαδή να φτάσουμε

•Και το τρίτο είναι οι κανόνες που έχουμε
θέσει για να πετύχουμε τους στόχους μας και το πώς ακριβώς, με
τι γενετικό υλικό κ.λπ θα το πετύχουμε αυτό.

Ο νόμος της Φύσης είναι ξεκάθαρος: «ότι σπέρνεις, θερί-
ζεις». 
Στην υπό κατασκευή ιστοσελίδα μας www.ofiie.gr μπορεί κανείς να
ενημερωθεί για τα εργασιακά και μορφολογικά πρότυπα των ιχνη-
λατών μας, για στοιχεία του αναπαραγωγικού σχεδιασμού μας, κα-
θώς και για πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα και δραστηριότητές
μας, όπως η παραπάνω εκδήλωση. 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη μας για την ανταπόκρισή τους
στην εκδήλωση αυτή και να πούμε, ότι στο άμεσο μέλλον θα σχεδιά-
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σουμε αφ’ ενός παρόμοια εκδήλωση εκτός Κρήτης για να συμμετέ-
χουν τα μέλη μας από την υπόλοιπη Ελλάδα που σήμερα δεν κατά-
φεραν να έρθουν, αφ’ ετέρου σε συνεννόηση με τον ΚΟΕ να διορ-
γανώσουμε ή να συμμετέχουμε σε έκθεση μορφολογίας για την
αξιολόγηση των σκυλιών μας. Να ευχαριστήσουμε ξανά το Επίτιμο

μέλος του Συλλόγου μας τον κύριο Radulo-
vic Branimir που αφιλοκερδώς μας μετέφε-
ρε τις πολύτιμες γνώσεις του και τις συμβου-
λές του για την επιτυχία των σκοπών και των
στόχων μας, τους ιδιοκτήτες του sfakia-hun-
ting κυρίους Βαλυράκη Γιώργο και Κουφό
Παράσχο για το μεγάλο ενδιαφέρον και τη
βοήθειά τους σε όλες τις φάσεις της εκδήλω-
σής μας, από το καλοσώρισμα μέχρι το
πλούσιο μενού στους χώρους των εγκατα-
στάσεών τους. 
Ο κύριος Γιάννης και η κυρία Ιωάννα δε χρει-
άστηκε να καταβάλουν ιδιαίτερες προσπά-
θειες για την υπέροχη «Κρητική τους κουζί-
να», γιατί η τέχνη της μαγειρικής είναι σαν το
βήχα και βγαίνει μόνη της, δεν κρύβεται.
Κάτι που συζητήθηκε πολύ από τα μέλη
μας και βεβαίως συμφωνούμε και εμείς
ως ΔΣ, είναι η καταλληλότητα των εγκα-
ταστάσεων του sfakia-hunting (www.sfa-
kia-hunting.com) για την διοργάνωση

αγώνων εργασίας ιχνηλατών, όποτε φυσικά «ο νόμος το επιτρέ-
ψει». Πρόκειται για ανοιχτή και ορεινή κυνηγετική ρεζέρβα με
πολλές εκατοντάδες στρέμματα καθαρού κυνηγότοπου, με
εκτροφείο θηραμάτων, σκοπευτήριο, ξενώνα, κυνηγετικό κατά-
στημα – χώρο εστίασης κ.λπ. και αποτελεί μια ολοκληρωμένη
λύση στο θέμα αγώνων εργασίας ιχνηλατών. Πιστεύουμε ότι με
συλλογική προσπάθεια όλων των Ελληνικών κυνοφιλικών ομί-
λων ιχνηλατών, θα καταφέρουμε σύντομα να ξεπεράσουμε τα
νομικά προβλήματα και να βρούμε 2-3 παρόμοιες ολοκληρωμέ-
νες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και κατάλληλες για τους αγώνες
αυτούς».
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