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“75 per cent of all emerging infectious diseases are zoonotic. On average, 
one new infectious disease emerges in humans every four months 
 
Livestock often serve as an epidemiological bridge between wildlife and 
human infections, especially in the case for intensively reared livestock” 

ZOONOSES: BLURRED LINES OF EMERGENT DISEASE AND ECOSYSTEM HEALTH, World Bank  2012 



  

• Ολιγομελείς ομάδες; χωρίς μόνιμες εγκαταστάσεις  

• Χαμηλή γονιμότητα; χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού  

• Αξιοσημείωτη διαιτητική ποικιλία βάσει διαθέσιμης άγριας τροφής 

• Καλή διατροφική κατάσταση; ανάστημα συγκρίσιμο με αυτό του 

σύγχρονου ανθρώπου  

 
Gurven M, Kaplan H. Longevity among hunter‐gatherers. Pop Dem Rev 2007  



ΜΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
ΕΞΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  

 

Έλεγχος φωτιάς 

• μαγειρική 
• Εδώ και περίπου μισό 

εκατ. χρόνια 

 

Εξημέρωση 

• Ζωική παραγωγή & 
καλλιέργειες 

• Εδώ και 11.000  χρόνια 

 

Εξελιγμένη 
τεχνολογία 

• Αγροτικά συστήματα 
υψηλής απόδοσης 



  

• Αύξηση παραγόμενης τροφής; μείωση της διαιτητική ποικιλίας 

• Πληθυσμιακή έκρηξη; Δημιουργία μεγάλων οικιστικών κέντρων 

• Μεγάλοι πληθυσμοί οικόσιτων ζώων 

• Οι διατροφικές ανεπάρκειες και οι λοιμώξεις ήταν διαδεδομένες 

Schollmeyer and Turner, 2004; O’Donnell et al. 2020  

Αλλοιώσεις πορωτικής υπερόστωσης σε κρανίο 

 



ΖΩΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ 

Ημιάγρια 

Κατσίκες (μυζήθρα) 
 
Μελίσσια (μέλι) 

Άγρια 

Ορτύκια, Μπεκάτσες 

 

Ψάρια, Χταπόδια, Πεταλίδες, Μπομπόλια, Αχινοί 

Chicken, pig 

Οικόσιτα 
 

Κότες, Χοίρος 

Matalas A. Subsistence food patterns in the region of Mani, Greece. Unpublished data 





Περιστατικά εμφάνισης ζωονόσων, 1940-2012 
 

World Bank  2012 



OVERVIEW 

Average yearly meat consumption: 43 kg/ca 
Increased by  50%  since 1969 



  
Illegal  trade of wild animals 
(captured or bred in captivity), 
besides being a primary cause of 
biodiversity loss is also a 
mechanism for spreading zoonoses 

Governments and WHO face pressure to ban 
commercial trade in wild animals, but experts 
say this would criminalise the way of life of 
millions of people  
The Guardian, May 25 2020 
Coronavirus  latest updates 
 

Η διακίνηση κρέατος άγριων ζώων συνιστά 
μια πρακτική εξίσου επιβαρυντική με την 
κτηνοτροφία υψηλής απόδοσης 

https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-live/latest
https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-live/latest
https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-live/latest


  
In its recently adopted EU Biodiversity Strategy, the European 
Commission committed to revising the EU Action Plan against 
Wildlife Trafficking in 2021. However, in other regions, illegal 
trafficking remains uncontrolled 

The Guardian, Jan 13 2021 
 

VENG VIENG, LAOS - 1992/01/01: Freshly captured bats are 
laid out for sale and for subsequent consumption in a 
market in Veng Vieng, a province which lies just north of 
capital Vientiane.. (Photo by Yvan Cohen/LightRocket) 

Smuggling Pangolin To Malaysia Thwarted In Riau 
PEKANBARU, INDONESIA, OCTOBER 25 
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OECD/FAO (2020), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture 


