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Πεξίιεςε
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ ιηβαδηθώλ εθηάζεσλ απαηηείηαη ε γλώζε ησλ ρξεζεώλ
ηνπο. Μηα ρξήζε ησλ εθηάζεσλ απηώλ είλαη ε ζήξα ηνπ ιαγνύ, ηνπ ζπνπδαηόηεξνπ επηδεκεηηθνύ
ζεξάκαηνο ηεο Διιάδαο. θνπόο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ ησλ ιαγνθπλεγώλ θαη
ε πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ζεκαζίαο ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο. Γηα ηε ζπιινγή ησλ
ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. πκπιεξώζεθαλ 120
εξσηεκαηνιόγηα ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. Βξέζεθε όηη ε ζήξα ηνπ ιαγνύ αζθείηαη
θπξίσο ζηηο ιηβαδηθέο εθηάζεηο. Οη ιαγνθπλεγνί ραξαθηεξίδνπλ ηε δξαζηεξηόηεηά απηή σο
αλαληηθαηάζηαηε γηα ηα νθέιε πνπ ηνπο πξνζθέξεη, αθηεξώλνπλ πνιύ ρξόλν (69 εκεξήζηεο
εμνξκήζεηο/ιαγνθπλεγό/έηνο) θαη δαπαλνύλ 1660 €/ιαγνθπλεγό/έηνο. Οη ιαγνθπλεγνί σο νκάδα
ρξεζηώλ ησλ ιηβαδηώλ, ππνζηεξίδνπλ όηη απαηηείηαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο
ζήξαο ηνπ ιαγνύ. Πξσηαξρηθή κέξηκλα πξέπεη λα δνζεί ζηε δηαρείξηζε ησλ πεξηαζηηθώλ
θπλεγνηόπσλ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ, νη ιαγνθπλεγνί δειώλνπλ «πξνζπκία πιεξσκήο» θαη
θαηαδεηθλύνπλ ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο απνηειεζκαηηθώλ κεραληζκώλ γηα ηελ νξζή επέλδπζε ησλ
ρξεκάησλ ηνπο.

Λέξεις κλειδιά: θνηλσληθννηθνλνκηθή ζεκαζία ηεο ζήξαο, πξνζπκία πιεξσκήο, δηθαίσκα
ζήξαο, ιαγνθπλεγόο

Δηζαγσγή
Ζ ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο ηεο βόζθεζεο ησλ αγξνηηθώλ δώσλ θαη ηεο άγξηαο παλίδαο
ζπλερώο απμάλεηαη (Bernardo et al. 1994). Οη δηαρεηξηζηέο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ
αεηθνξία, πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο βόζθεζεο ησλ αγξνηηθώλ
δώσλ, ηεο δηαηήξεζεο ησλ πιεζπζκώλ ησλ εηδώλ ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ηεο ζεξεπηηθήο
πίεζεο (Matulich and Adams 1987). Ζ ζήξα απνηειεί ρξήζε ησλ ιηβαδηώλ (Παπαλαζηάζεο
θαη Νντηζάθεο 1992), θαη αλαθέξεηαη ζηνλ Καλνληζκό 882 (1987) ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπξώπεο σο αμηνζεκείσηεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο δξαζηεξηόηεηα πνπ κπνξεί λα έρεη
νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
ηελ Διιάδα ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο ην ζήξακα αλήθεη ζε απηόλ πνπ ην
ζπιιακβάλεη θαη όρη ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο γεο. Σν δηθαίσκα ζήξαο απνθηάηαη κε ηελ εηήζηα
έθδνζε άδεηαο (κπνξεί λα ηζρύεη γηα ηελ έθηαζε ηνπ λνκνύ, ηεο θπλεγεηηθήο πεξηθέξεηαο ή
όιεο ηεο ρώξαο), απνηειώληαο ην ζύζηεκα ζήξαο κε ηε κεγαιύηεξε παξνρή δηθαησκάησλ
όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ θπλεγνηόπσλ κεηαμύ ησλ θξαηώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
(FACE 2000). Σν επηδεκεηηθό ζήξακα ηεο Διιάδαο γηα ην νπνίν πξαγκαηνπνηνύληαη νη
πεξηζζόηεξεο θπλεγεηηθέο εμνξκήζεηο είλαη ν ιαγόο (Lepus europaeus) (Θσκαΐδεο θαη ζπλ.
2002). ηε Θεζζαιία θαη Ήπεηξν βξέζεθε όηη ν ιαγόο δηαηεξεί ηηο κεγαιύηεξεο

πιεζπζκηαθέο ππθλόηεηεο ζηηο ιηβαδηθέο εθηάζεηο θαη ηηο κηθξόηεξεο ζηηο γεσξγηθέο
(Sfougaris et al. 1999).
Πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πιεζπζκώλ ηνπ ιαγνύ αλαθέξνληαη από ην 1895 κε
ηελ απαγόξεπζε ηεο ζύιιεςεο κε παγίδεο. Με ην Ννκνζεηηθό Γηάηαγκα ηνπ 1923
ζεκειηώζεθαλ θπξίσο νη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί ηεο ζήξαο (Παπαζπύξνπ 1972). Από ην 1969
κέρξη θαη ζήκεξα νη θπλεγνί πιεξώλνπλ εηήζηεο εηζθνξέο. Σα ρξήκαηα απηά
ζπγθεληξώλνληαη ζην Κεθάιαην Θήξαο κε απνθιεηζηηθό ζθνπό ηε ρξεκαηνδόηεζε έξγσλ γηα
ηελ αλάπηπμε ηεο ζήξαο (ην έηνο 2000 ηα έζνδα αλήξζαλ ζε 6,45 εθαηνκκύξηα επξώ). Αλ θαη
ηα έζνδα ηνπ Κεθαιαίνπ Θήξαο δελ αμηνπνηνύληαη πιήξσο γηα ην ζθνπό πνπ εηζπξάηηνληαη
(Αξακπαηδήο 2000), κε επηπιένλ εηζθνξά ησλ θπλεγώλ ηδξύζεθε από ηηο Κπλεγεηηθέο
Οξγαλώζεηο ην ώκα ηεο Οκνζπνλδηαθήο Θεξνθπιαθήο ην 2000.
Από ηελ άζθεζε ηεο ζήξαο ηνπ ιαγνύ πξνθαινύληαη δεηήκαηα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη
πεξηβαιινληηθά ε εμέηαζε ησλ νπνίσλ απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνύζαο εξγαζίαο.

Μέζνδνη
Γηα λα αμηνινγεζεί έλα πεξηβαιινληηθό αγαζό πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε όιεο νη
επηκέξνπο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ρξήζηε αλαθέξνληαο ηελ επέλδπζε ζε ρξήκα, ρξόλν θαη
πξνζπάζεηα όπσο θαη ηελ ελόριεζε πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζηέξεζε ηνπ αγαζνύ (Fischhoff
and Furby 1988). ηελ έξεπλα απηή σο αγαζό ζεσξήζεθε ε ζήξα ηνπ ιαγνύ θαη νη θπλεγνί
πνπ είλαη νη ρξήζηεο εξσηήζεθαλ γηα ηηο εμνξκήζεηο, ηα έμνδα, ηελ πξνζπκία πιεξσκήο θαη
ηα δηαρεηξηζηηθά κέηξα πνπ επηζπκνύλ λα ιεθζνύλ.
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνύλην θαη Ηνύιην ηνπ 2001. Ωο πιεζπζκόο νξίζηεθαλ νη
θπλεγνί πνπ θαηνηθνύλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη είλαη θάηνρνη
θπλεγεηηθώλ ζθύισλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε ζήξα ηνπ ιαγνύ (ιαγνθπλεγνί). Με
πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζπγθεληξώζεθαλ 120 εξσηεκαηνιόγηα ησλ 25 εξσηήζεσλ.
Χξεζηκνπνηήζεθε ε δεηγκαηνιεςία ρηνλνζηηβάδαο (snowball sampling), ζύκθσλα κε ηελ
νπνία εληνπίδνληαη ηα κέιε ηνπ δείγκαηνο θαηόπηλ ππόδεημεο. Ζ κέζνδνο επηιέρζεθε ιόγσ
απνπζίαο δεηγκαηνιεπηηθνύ πιαηζίνπ (ηάξδνο 1997).
Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ εμόδσλ έγηλαλ ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ην θόζηνο
αγνξάο θαη εθηξνθήο ησλ θπλεγεηηθώλ ζθύισλ, θαηαγξάθεθε ν αξηζκόο ησλ εμνξκήζεσλ, ε
ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε πνπ δηαλύεηαη ζπλήζσο θαη ν ηύπνο ηνπ απηνθηλήηνπ. Σα ινηπά έμνδα
ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ην θόζηνο ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ θαη ηνλ θπλεγεηηθό εμνπιηζκό.
Με ηε κέζνδν ηεο ελδερόκελεο εθηίκεζεο (contingent valuation method) ππνινγίζηεθε ε
πξνζπκία πιεξσκήο (willing to pay). Οη ιαγνθπλεγνί εξσηήζεθαλ γηα ην κέγηζην ρξεκαηηθό
πνζό πνπ πξνηίζεληαη λα πιεξώλνπλ εηεζίσο (επηπιένλ ηνπ πνζνύ πνπ πιεξώλνπλ θαηά ηελ
έθδνζε ησλ αδεηώλ ζήξαο) κε ζθνπό ηε ρξεκαηνδόηεζε έξγσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο
πνηόηεηαο ζήξαο ηνπ ιαγνύ. Ο ηξόπνο πιεξσκήο ζα ήηαλ ίδηνο κε ηνλ ππάξρνληα ηξόπν
έθδνζεο ησλ αδεηώλ ζήξαο. Χξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο αλνηθηήο εξώηεζεο (open –
ended question) θαηά ηελ νπνία δελ πξνηείλεηαη θάπνηα ηηκή (Bjornstad and Kahn 1998).
Καηά ηε δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βξέζεθε όηη νη ιαγνθπλεγνί
ππνζηεξίδνπλ πσο ηα απνηειεζκαηηθόηεξα κέηξα γηα ηελ αύμεζε ησλ πιεζπζκώλ ηνπ ιαγνύ
είλαη ε ζεξνθύιαμε θαη ε ξύζκηζε ησλ πιεζπζκώλ ηεο αιεπνύο (Vulpes vulpes). Γηα ην ιόγν
απηό εξσηήζεθαλ πνην κέηξν ζα επέιεγαλ γηα ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ ρξεκάησλ ηνπο
κεηαμύ ηεο βειηίσζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπ ιαγνύ, ηεο θπλεγεηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο
απειεπζέξσζεο εθηξεθόκελσλ ιαγώλ.
Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS 11.
Μειεηήζεθαλ νη ζρέζεηο ησλ κεηαβιεηώλ κε ην t θξηηήξην, ηε δνθηκαζία ησλ Mann-Whitney
U test, θαη ηνλ έιεγρν αλεμαξηεζίαο (x²) ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 0,05.

Απνηειέζκαηα - ζπδήηεζε
Ο κέζνο όξνο ηεο ειηθίαο ησλ ιαγνθπλεγώλ ήηαλ 46,7 ± 10,3 εηώλ (ειάρηζηε 24, κέγηζηε
79) θαη αζρνινύληαλ κε ηε ζήξα ηνπ ιαγνύ 23,2 ± 10,8 έηε (ειάρηζην 3, κέγηζην 53), από ηελ
ειηθία ησλ 23,5 ± 6,2 εηώλ. Ζ εθπαίδεπζε ηνπο ήηαλ ηξηηνβάζκηα (8,4%), δεπηεξνβάζκηα
(55,7%) θαη πξσηνβάζκηα (29,2%), ελώ δελ είραλ ηειεηώζεη δεκνηηθό ην 6,7%. Οη
ιαγνθπλεγνί ήηαλ ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο (59%), δεκόζηνη ππάιιεινη (17%), ηδησηηθνί
ππάιιεινη (11%), αγξόηεο (5%) θαη ινηπνί (8%).
Η ζήξα ηνπ ιαγνύ
Ο αξηζκόο ησλ εκεξήζησλ εμνξκήζεσλ αλά ιαγνθπλεγό ήηαλ 68,7 ± 25,6 εηεζίσο. Από
απηέο 38,6 ± 9 ήηαλ γηα ηε ζήξα ηνπ ιαγνύ θαη 30,1 ± 22,2 ήηαλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ
θπλεγεηηθώλ ζθύισλ εθηόο θπλεγεηηθήο πεξηόδνπ. Σν 92,5% ησλ ιαγνθπλεγώλ
πξαγκαηνπνηνύλ ηηο θπλεγεηηθέο εμνξκήζεηο ζε παξέεο, θαηά θαλόλα ησλ δύν έσο ηεζζάξσλ
αηόκσλ.
Οη πεξηζζόηεξνη ιαγνθπλεγνί απάληεζαλ πσο ν ζπλσζηηζκόο είλαη ε βαζηθόηεξε αηηία
απνκάθξπλζεο ηνπο πάλσ από 50 ρηιηόκεηξα από ηνλ ηόπν θαηνηθίαο κέρξη ηνλ θπλεγόηνπν,
ελώ ιηγόηεξνη είλαη εθείλνη πνπ αλαθέξνπλ σο θύξηα αηηία ηελ αλαδήηεζε κεγαιπηέξσλ
πιεζπζκώλ ιαγνύ (Πίλαθαο 1). Απηό ζπκθσλεί κε ηνπο Lee and Chun (1999) νη νπνίνη
βξήθαλ πσο ν ζπλσζηηζκόο επεξεάδεη πεξηζζόηεξν ηελ πνηόηεηα ζήξαο ζε ζρέζε κε ηνλ
πιεζπζκό ηνπ ζεξάκαηνο. Μηα από ηηο αηηίεο ηνπ ζπλσζηηζκνύ είλαη όηη ην 94% ησλ
ιαγνθπλεγώλ εμνξκνύλ ζπλήζσο ζηηο ιηβαδηθέο εθηάζεηο, νη νπνίεο ζηνλ λνκό Θεζζαινλίθεο
θαηαιακβάλνπλ ην 32,6% ηεο έθηαζεο ηνπ.
Ζ γλώζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ θπλεγνηόπνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ ιαγνθπλεγό
(Πίλαθαο 1), απηό νθείιεηαη θπξίσο ζην όηη έρεη πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο επηηπρίαο, αιιά
θαη απνιακβάλεη ηελ ελζύκεζε παιαηνηέξσλ εκπεηξηώλ (Pinet 1995). Ζ γλώζε ηνπ
θπλεγνηόπνπ είλαη ζεκαληηθή θαη γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδύλνπ θινπήο ή ζαλάησζεο (από
δειεηεξίαζε ή πνηκεληθά ζθπιηά) ησλ θπλεγεηηθώλ ζθύισλ.
Πίνακαρ 1. Καηανομή ηων λαγοκςνηγών ωρ ππορ ηην απομάκπςνζη ή μη από ηον ηόπο
καηοικίαρ πάνω από 50 σλμ. μέσπι ηον κςνηγόηοπο και με βάζη ηο κςπιόηεπο αίηιο (n=120).
Σπρλά απνκαθξύλνληαη πάλσ από 50 ρικ. Γελ (ή ζπαλίσο) απνκαθξύλνληαη πάλσ
κέρξη ηνλ θπλεγόηνπν (36%)
από 50 ρικ. κέρξη ηνλ θπλεγόηνπν (64%)
Ο ζπλσζηηζκόο ησλ θπλεγώλ ζηηο πεξηνρέο
Οη ηθαλνπνηεηηθνί πιεζπζκνί ηνπ ιαγνύ
γύξσ από ηε Θεζζαινλίθε (22,7%)
θνληά ζηνλ ηόπν θαηνηθίαο (27,5%)
Ο κεγαιύηεξνο πιεζπζκόο ιαγώλ ζηελ
Ζ κε γλώζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο
πεξηνρή πνπ ζα επηζθεθηνύλ (6,7%)
θαη ν θίλδπλνο γηα ηελ θινπή ή ζαλάησζε
Ζ γλώζε ηεο πεξηνρήο (2,5%)
ησλ ζθύισλ (16%)
Ζ παξέα (2,5%)
Ο πεξηνξηζκέλνο ρξόλνο (12,5%)
Ζ θπζηθή νκνξθηά ηεο πεξηνρήο (1,6%)
Σν θόζηνο (7,4%)
Ζ απνπζία απηνθηλήηνπ (0,6%)
Ο ηόπνο θαηνηθίαο εληόο ή εθηόο ηνπ πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο
επεξεάδεη ηελ απόζηαζε θαηά ηηο εμνξκήζεηο (x²=7,507>x².05=3,84, Ρ<0,05). Σν 43,5% ησλ
ιαγνθπλεγώλ πνπ θαηνηθνύλ εληόο ηεο πόιεο απνκαθξύλεηαη ζπρλά πάλσ από 50 ρικ. κέρξη
ηνλ θπλεγόηνπν, ελώ ην αληίζηνηρν πνζνζηό γηα εθείλνπο πνπ θαηνηθνύλ εθηόο ηεο πόιεο
κεηώλεηαη ζην 17%.
Σν 95% ησλ ιαγνθπλεγώλ απάληεζαλ όηη δελ ππάξρεη θάπνηα άιιε δξαζηεξηόηεηα (π.ρ.
πνδόζθαηξν, πεδνπνξία) πνπ λα ηνπο πξνζθέξεη νθέιε ζηνλ ίδην βαζκό κε ηε ζήξα. Σν

ππόινηπν 5% αλαθέξεη ζπλήζσο σο ελαιιαθηηθή δξαζηεξηόηεηα ηελ αιηεία. Δληζρύεηαη ε
άπνςε ινηπόλ, όηη ε ζήξα σο ρξήζε ηεο άγξηαο παλίδαο είλαη δξαζηεξηόηεηα πνπ πξνζθέξεη
πνιιαπιά νθέιε ζηνλ άλζξσπν (Gilbert and Dodds 1992), μεπεξλώληαο ηα πιαίζηα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο ή ησλ αζιεκάησλ.
Τα έμνδα γηα ηε ζήξα ηνπ ιαγνύ
Ο ιαγνθπλεγόο πξαγκαηνπνηεί ηα πεξηζζόηεξα έμνδα γηα ηα θπλεγεηηθά ζθπιηά θαη ην
απηνθίλεην. Σα έμνδα απνθιεηζηηθά γηα ηε ζήξα ηνπ ιαγνύ ππνινγίζηεθαλ ζε 1537,7
€/ιαγνθπλεγό/έηνο (Πίλαθαο 2). πλππνινγίδνληαο ην θόζηνο ηεο άδεηαο ζήξαο θαη γεληθά
έμνδα, ζπλάγεηαη όηη ην ζπλνιηθό πνζό πνπ δαπαλάηαη αλέξρεηαη ζε 1660 €/ιαγνθπλεγό/έηνο.
Πίνακαρ 2. Καηανομή ηων εξόδων ανά καηηγοπία πος ππαγμαηοποιεί καηά μέζο όπο (±s) ο
λαγοκςνηγόρ για ηη θήπα ηος λαγού (n=120).
Καηεγνξία εμόδσλ
Πνζό (€/έηνο)
Πνζό (δξρ./έηνο)
Κπλεγεηηθά ζθπιηά (εθηξνθή θαη αγνξά)
704,3 ± 719
240.000 ± 245.000
Καύζηκα θαη θζνξά απηνθηλήηνπ
663,2 ± 560,5
226.000 ± 191.000
Λνηπά (εμνπιηζκόο, δηαλπθηεξεύζεηο, θιπ.)
170,2 ± 85,1
58.000 ± 29.000
Έμνδα γηα ηε ζήξα ηνπ ιαγνύ
1537,7 ± 1097,6
524.000 ± 324.000
H εκπνξηθή θαηαλάισζε ζε επίπεδν ρώξαο από ηε ζήξα ηνπ ιαγνύ εθηηκάηαη όηη
αλέξρεηαη εηεζίσο ζε δεθάδεο εθαηνκκύξηα επξώ. Σα επαγγέικαηα πνπ ζηεξίδνληαη θπξίσο
αλήθνπλ ζην ρώξν ηεο παξαγσγήο θαη πώιεζεο ζθπινηξνθώλ, πώιεζεο θαη
ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θπλεγεηηθώλ ζθύισλ, δηαθίλεζεο θαπζίκσλ, πώιεζεο θαη
επηζθεπήο απηνθηλήησλ.
ηελ Διιάδα ε δαπάλε γηα ηελ απόθηεζε άδεηαο ζήξαο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 100
επξώ/έηνο. Σν αληίζηνηρν πνζό γηα ηνλ Δπξσπαίν θπλεγό θαηά κέζν όξν είλαη 150 επξώ γηα
ηελ άδεηα ζήξαο θαη επηπιένλ 225 επξώ γηα ην δηθαίσκα ζήξαο (Pinet 1995). Σα ζπλνιηθά
έμνδα ηνπ κέζνπ Δπξσπαίνπ θπλεγνύ πνπ θπλεγά ζπλήζσο πιεζίνλ ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο
εθηηκνύληαη από ηνλ Pinet (1995) ζε 1200 €/θπλεγό/έηνο (Πίλαθαο 4).
Πίνακαρ 4. Καηανομή ηων εξόδων ανά καηηγοπία για ηον μέζο Εςπωπαίο κςνηγό (Pinet 1995)
και ηον λαγοκςνηγό ηος δείγμαηορ.
Καηεγνξία εμόδσλ
Δπξσπαίνο θπλεγόο
Λαγνθπλεγόο
Κπλεγεηηθά ζθπιηά
30%
42,5%
Απηνθίλεην
25%
40%
Λνηπά
20%
11,5%
Άδεηα (θαη δηθαίσκα) ζήξαο
25%
6%
Σα έμνδα ησλ ιαγνθπλεγώλ ηνπ δείγκαηνο ζην ρώξν ηνπ απηνθηλήηνπ ππνινγίζηεθαλ ζε
9,6 €/εμόξκεζε. Σν αληίζηνηρν πνζό ην 1991 γηα ηνπο θπλεγνύο ηνπ κηθξνύ ζεξάκαηνο
(ιαγώλ, πεξδίθσλ θ.α.) ζηηο ΖΠΑ ππνινγίζηεθε ζε 4,2 €/εμόξκεζε (U.S. Department of
Commerce 1993). Ζ δηαθνξά απηή νθείιεηαη θπξίσο ζην όηη νη ιαγνθπλεγνί πξαγκαηνπνηνύλ
ειάρηζηεο εμνξκήζεηο κε δηαλπθηέξεπζε, αλ θαη θαηνηθνύλ εληόο ή πιεζίνλ ελόο κεγάινπ
αζηηθνύ θέληξνπ. Δπηπηώζεηο ηεο απμεκέλεο ρξήζεο ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη ε θαηαλάισζε
θαπζίκσλ, ε κε αμηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ, ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, αιιά θαη ε κε
δηαλπθηέξεπζε ησλ ιαγνθπλεγώλ ζηελ πεξηνρή πνπ δηεμάγεηαη ε ζήξα, κε απνηέιεζκα λα
κεηώλνληαη ηα νθέιε γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Δθηηκώληαο όηη 20.000 ιαγνθπλεγνί
θαηνηθνύλ ζηα αζηηθά θέληξα ηεο ρώξαο, ηόηε γίλεηαη αληηιεπηή ε αλάγθε ιήςεο

λνκνζεηηθώλ θαη δηαρεηξηζηηθώλ κέηξσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ρξήζεο ηνπ
απηνθηλήηνπ.
Πξνζπκία πιεξσκήο

αξηζκόο θπλεγώλ (%)

Σν 94,2% ησλ ιαγνθπλεγώλ δήισζαλ πξνζπκία πιεξσκήο γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε έξγσλ
βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ζήξαο ηνπ ιαγνύ. Ζ δηάκεζνο ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο είλαη 20.000
δξρ./έηνο (58,7 €) (αλώηεξν ηεηαξηεκόξην 50.000 δξρ., θαηώηεξν ηεηαξηεκόξην 10.000 δξρ.)
(Δηθόλα 1).
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Εικόνα 1. Καηανομή ηων λαγοκςνηγών με βάζη ηην πποθςμία πληπωμήρ (n=113).
Οη ιαγνθπλεγνί ειηθίαο έσο 40 εηώλ δήισζαλ κεγαιύηεξε πξνζπκία πιεξσκήο από
εθείλνπο ειηθίαο 41 – 60 εηώλ (Mann–Whitney U test, P=0,011<0,05). Απηό πξέπεη λα
απνδνζεί ζηε δεκηνπξγία κηαο δηαθνξεηηθήο λννηξνπίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζεξακάησλ
ζηνπο λεόηεξνπο ιαγνθπλεγνύο. Δπηά ιαγνθπλεγνί ειηθίαο 51 – 66 εηώλ δελ δήισζαλ
πξνζπκία πιεξσκήο. Απηό νθείιεηαη, όπσο δηαπηζηώζεθε θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, ζηελ επί ζεηξά εηώλ δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ
πνπ ήδε δίλνπλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ζήξαο (θπξίσο όζνλ αθνξά ην Κεθάιαην ζήξαο).
Οη ιαγνθπλεγνί πνπ πξαγκαηνπνηνύλ έμνδα πάλσ από 800.000 δξρ. δήισζαλ κεγαιύηεξε
πξνζπκία πιεξσκήο από εθείλνπο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ έμνδα 201.000 – 400.000 δξρ.
(Mann–Whitney U test, P=0,003<0,05) θαη 401.000 – 600.000 δξρ. (Mann–Whitney U test,
P=0,004<0,05).
Γηαρεηξηζηηθά κέηξα
Καλέλαο από ηνπο ιαγνθπλεγνύο ηνπ δείγκαηνο δελ αζρνιείηαη κε ηε ζήξα ηεο αιεπνύο.
Σν 42,5% ησλ ιαγνθπλεγώλ απάληεζαλ πσο δελ ππξνβνινύλ ηελ αιεπνύ εάλ ηνπο δνζεί ε
επθαηξία γηα λα κελ κάζνπλ ηα θπλεγεηηθά ζθπιηά λα ηελ θπλεγνύλ. Οη ιαγνθπλεγνί
ππνζηεξίδνπλ όηη πξέπεη λα εθαξκνζηεί ε ξύζκηζε ησλ πιεζπζκώλ ηεο αιεπνύο. Απηό
εμεγείηαη από ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ πξνθαιεί ε αιεπνύ ζηελ εθπαίδεπζε θαη επίδνζε
ησλ θπλεγεηηθώλ ζθύισλ θαη ζην όηη νη επηπηώζεηο ηεο αιεπνύο ζηνλ πιεζπζκό ηνπ ιαγνύ
γίλνληαη εύθνια θαηαλνεηέο ζηνπο ιαγνθπλεγνύο. ηελ Διιάδα δελ πξαγκαηνπνηνύληαη
νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηε ξύζκηζε ησλ πιεζπζκώλ ηεο αιεπνύο (ζε αληίζεζε κε άιια
επξσπατθά θξάηε), αλ θαη έρεη απνδεηρζεί όηη ε αξπαθηηθόηεηα ηεο κπνξεί λα κεηώζεη
ζνβαξά ηνλ πιεζπζκό ηνπ ιαγνύ (Reynolds and Tapper 1995).

Οη πεξηζζόηεξνη ιαγνθπλεγνί επέιεμαλ σο απνηειεζκαηηθόηεξν κέηξν γηα ηελ αύμεζε ησλ
πιεζπζκώλ ηνπ ιαγνύ ηε βειηίσζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ θπλεγεηηθή
εθπαίδεπζε θαη ηελ απειεπζέξσζε ιαγώλ. Ο ηόπνο θαηνηθίαο εληόο ή εθηόο ηνπ
πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο επεξεάδεη ηελ επηινγή ηνπ δηαρεηξηζηηθνύ
κέηξνπ (x²=6,07>x².05=5,99, Ρ<0,05) (Πίλαθαο 3).
Πίνακαρ 3. Καηανομή ηων λαγοκςνηγών με βάζη ηον ηόπο καηοικίαρ και ηην επιλογή ενόρ από
ηα ηπία διασειπιζηικά μέηπα (n=120).
Καηνηθία
Βειηίσζε
Κπλεγεηηθή
Απειεπζέξσζε
ελδηαηηεκάησλ
εθπαίδεπζε
ιαγώλ
Δληόο ηεο πόιεο (n=85)
42,4%
24,7%
32,9%
Δθηόο ηεο πόιεο (n=35)
60%
28,6%
11,4%
ύλνιν ιαγνθπλεγώλ (n=120)
47,5%
26%
26,5%
Οη ιαγνθπλεγνί πνπ επέιεμαλ ηε βειηίσζε ησλ ελδηαηηεκάησλ:
α) Άξρηζαλ από κηθξόηεξε ειηθία λα αζρνινύληαη κε ηε ζήξα ηνπ ιαγνύ (Σ test,
P=0,033<0,05) θαη δήισζαλ κεγαιύηεξε πξνζπκία πιεξσκήο (Mann–Whitney U test,
P=0,028<0,05) ζε ζύγθξηζε κε εθείλνπο πνπ επέιεμαλ ηελ απειεπζέξσζε εθηξεθόκελσλ
ιαγώλ. Απηό κπνξεί λα απνδνζεί ζην κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ θαη ελεκέξσζε.
β) Πξαγκαηνπνηνύλ πεξηζζόηεξεο εμνξκήζεηο ζε ζύγθξηζε κε εθείλνπο πνπ επέιεμαλ ηελ
θπλεγεηηθή εθπαίδεπζε (Mann–Whitney U test, P=0,03<0,05). Κάηη πνπ κπνξεί λα εμεγεζεί
από ηηο πεξηζζόηεξεο εκπεηξίεο ηνπο.
γ) Καηνηθνύλ εθηόο ηεο Θεζζαινλίθεο (Πίλαθαο 3). Απηό κπνξεί λα απνδνζεί ζην όηη
εμνξκνύλ ζπρλόηεξα ζε ζπγθεθξηκέλνπο θπλεγνηόπνπο.
ε άιια επξσπατθά θξάηε, ε ζύλδεζε ηνπ θπλεγνύ κε ηνλ θπλεγόηνπν είλαη πην έληνλε κε
ηελ απόθηεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζήξαο. Απηό ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ
θπλεγνηόπνπ. Ζ επίηεπμε θαιύηεξεο πνηόηεηαο ζήξαο απνηειεί ηελ αληακνηβή ησλ θπλεγώλ
γηα ηελ πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο θαη ρξεκάησλ (Pinet 1995).
Σα ηειεπηαία έηε νη θπλεγεηηθέο νξγαλώζεηο ζηελ Διιάδα έρνπλ μεθηλήζεη ηελ εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ βειηίσζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπ ιαγνύ. Σξνρνπέδε ζηελ πξνζπάζεηα απηή
απνηειεί ην θνηλόρξεζην θαζεζηώο ησλ ιηβαδηώλ, έηζη ζπνξέο, θπηεύζεηο θαη κηθξά
θξάγκαηα ζηα ιηβάδηα ηνπ λνκνύ Θεζζαινλίθεο δελ είραλ ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα
εμαηηίαο ηεο αλεμέιεγθηεο βόζθεζεο.
Ζ απειεπζέξσζε εθηξεθόκελσλ ιαγώλ επηιέγεηαη από αξθεηνύο ιαγνθπλεγνύο (26,5%),
αλ θαη έρεη απνδεηρζεί όηη δελ αλήθεη ζηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ αύμεζε ησλ
πιεζπζκώλ ηνπ ιαγνύ (Lemnell and Lindlof 1982, Angelici et al. 2000, Mamuris et al. 2001,
Καξκίξεο 2002). Απηό εμεγείηαη από ηελ ακεζόηεηα ηνπ κέηξνπ ηεο απειεπζέξσζεο θαη ηελ
πεξηνξηζκέλε ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ ιαγνθπλεγώλ.

Σπκπεξάζκαηα - πξνηάζεηο
1) Ζ ζήξα ηνπ ιαγνύ είλαη ζεκαληηθή θνηλσληθννηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ ιηβαδηθώλ
εθηάζεσλ. Ζ ξύζκηζε ηνπ θαζεζηώηνο ρξήζεο ησλ ιηβαδηώλ ζα δηεπθνιύλεη ηελ εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ βειηίσζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπ ιαγνύ.
2) Οη ιαγνθπλεγνί δειώλνπλ πξνζπκία πιεξσκήο θαη θαηαδεηθλύνπλ ηελ αλάγθε ιήςεο
δηαρεηξηζηηθώλ κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ζήξαο. Ζ πνιηηεία θαη νη
θπλεγεηηθέο νξγαλώζεηο πξέπεη λα μεθηλήζνπλ πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία
θαηάιιεισλ κεραληζκώλ (ίδξπζε Οξγαληζκνύ Θήξαο, βειηίσζε λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ),
ώζηε λα ραξάδεηαη ζπγθεθξηκέλε ζεξεπηηθή πνιηηηθή θαη λα αμηνπνηνύληαη ηα

3)

4)

5)

6)
7)

εηζπξαρζέληα ρξήκαηα. Έσο ηόηε επηβάιιεηαη ε πιήξεο αμηνπνίεζε ηνπ Κεθαιαίνπ Θήξαο
ζύκθσλα κε ην άξζξν 265 ηνπ Ν.Γ. 86/69.
Σα πεξηζζόηεξα έμνδα ησλ ιαγνθπλεγώλ βξέζεθε όηη πξαγκαηνπνηνύληαη ζηνλ ηόπν
θαηνηθίαο (απηνθίλεην, ζθπιηά) θαη όρη ζηνλ θπλεγόηνπν (δηαλπθηέξεπζε, δηαρεηξηζηηθά
κέηξα). Πξέπεη λα απμεζνύλ νη δπλαηόηεηεο θαη ηα θίλεηξα δηαλπθηέξεπζεο ησλ
ιαγνθπλεγώλ θαη λα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ζήξαο ζηνπο
πεξηαζηηθνύο θπλεγνηόπνπο.
Γηα ηνλ ιαγνθπλεγό ε γλώζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ θπλεγνηόπνπ είλαη επηζπκεηή, ε
ζύλδεζε ηνπ κε ηνλ θπλεγόηνπν απνηειεί θίλεηξν γηα ηελ εθαξκνγή δηαρεηξηζηηθώλ
κέηξσλ. Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή, πξέπεη λα ιεθζνύλ λνκνζεηηθά κέηξα πνπ αθνξνύλ
ην δηθαίσκα ζήξαο.
Ο ζπλσζηηζκόο ησλ ιαγνθπλεγώλ απνηειεί ηε βαζηθόηεξε αηηία κείσζεο ηεο πνηόηεηαο
ζήξαο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε θξηηεξίσλ θαη δεηθηώλ ζα βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκό ησλ
πεξηνρώλ πνπ πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηελ εθαξκνγή κέηξσλ αύμεζεο ησλ
πιεζπζκώλ ηνπ ιαγνύ θαη πεξηνξηζκνύ ησλ ρσξηθώλ απαγνξεύζεσλ ηεο ζήξαο.
Αλαγθαία είλαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ιαγνθπλεγώλ.
Ζ αιεπνύ απνηειεί αηηία κείσζεο ηεο πνηόηεηαο ζήξαο ηνπ ιαγνύ, ε ξύζκηζε ησλ
πιεζπζκώλ ηεο είλαη κέηξν πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε επηζηεκνληθή βάζε.
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Θεξκέο επραξηζηίεο εθθξάδνληαη ζηνλ πξόεδξν ηνπ Κπλεγεηηθνύ πιιόγνπ Ακπεινθήπσλ
θ. Νηθόιαν Καινγεξάθν, ζηνλ επηζηεκνληθό ζπλεξγάηε ηεο Σ’ ΚΟΜΑΘ θ. Πέηξν Πιαηή
θαη ζηνπο ιαγνθπλεγνύο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα.
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Valuation of hunting and management of brown hare
(Lepus europaeus) in rangelands
C.Κ. Sokos, Κ.Δ. Skordas, P.Κ. Birtsas
Hunting Federation of Macedonia – Thrace, Euripidou 4, P.O.box 18447, 540 03 Thessaloniki
e-mail: sokos@hunters.gr
The full understanding of rangelands uses is needed for achieving the integrated management. One of
these uses is hare hunting, the most important sedentary quarry species in Greece. Aim of this study
was to determine hare hunters opinions and the socio-economic importance of their activity. There
were completed 120 questionnaires with personal interviews. The population was hare hunters, which
are living at the region of the city of Thessaloniki. Hare hunting takes place mainly in rangelands.
Hare hunters characterize their activity as irreplaceable because of the benefits which creates to them,
they dedicate a lot of time (69 daily excursions/hunter/year) and spend 1660 €/hunter/year. Hare
hunters, as users of rangelands, answer that is required to take measures for the improvement of
quality of hare hunting. Priority must be given for the management of hunting grounds around cities.
For the fulfilment of these, hare hunters declare “willing to pay” and demonstrate the need of proper
existing mechanisms for the investment of these “payments”.

Key words: socio-economic importance of hunting, willing to pay, hunting rights, hare hunter

