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Ευχαριστίες
Η παρούσα έκδοση αποτελεί μία φιλόδοξη αλλά και δύσκολη προσπάθεια για πληρέστερη
ενημέρωση σχετικά με τα ζητήματα της Θήρας.
Το αποτέλεσμα είναι προϊόν της αγαστής συνεργασίας μεταξύ του προέδρου και όλων των
μελών του Α ιοικητικού Συμβουλίου της Σ Τ’ΚΟΜΑΘ, και των στελεχών και εξωτερικών
συνεργατών της Ομοσπονδίας.
Η έκδοση αυτή αποτελεί την αφετηρία μιας προσπάθειας που επιθυμούμε να έχει συνέχεια.
Η προθυμία με την οποία οι αρθρσγράφοι ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας για συμβολή στην εν
λόγω έκδοση είναι αξιοσημείωτη και αποδεικνύει την ανάγκη για τη δημιουργία του

“ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ.
Τα πάντα περί Θήρας”.
Ιδιαίτερες λοιπόν ευχαριστίες εκφράζονται τόσο στον Πρόεδρο και το Δ ιοικητικόΣυμβούλιο της
ΚΟΜΑΘ για την ιδέα αλλά και για τη συμβολή τους στην εν λόγω έκδοση, καθώς και σε όλους
τους αρθρογράφσυς.
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ΠΆΝ-ΘΗΡΑΣ

Τα πάντα περί Θήρας

Εισαγωγικό Σημείωμα
Η επικοινωνία ανάμεσα στον κυνηγό και στις κυνηγετικές οργανώ σεις έχει επισημανθεί
εύλογα ως ένα πεδίο εκατέρωθεν παραλείψεων στις οποίες, κατά την άποψή μας, οφείλεται
μεγάλο μέρος των δεινών του κυνηγετικού κόσμου. Η έλλειψη ενημέρωσης της κυνηγετικής
βάσης σε βάθος για τα ζητήματα του περιβάλλοντος και τις απειλές που διαφαίνονται για το
κυνήγι και τη ζωή στη φύση αποτελούν απαράδεκτο κενό γ ια μια κοινωνική ομάδα που στα
επόμενα χρόνια θα αναγκασθεί να αγωνιστεί με επιχειρήματα για τη διατήρηση του τρόπου
ζωής της.
Μ ια ελάχιστη συμβολή στην κάλυψη του κενού αυτού επιχειρείται με την ανά χείρας
έκδοση. Π ρ έπ ει όμως να επισ η μ ανθεί με έμφαση ότι κ α νένα έντυπο δεν μπορεί να
υποκαταοτήσει την πρωτόγονη πληροφόρηση, που μόνο η άμεση και τακτική επαφή του
κυνηγού με τον Κυνηγετικό Σύλλογο της περιοχής του μπορεί να εξασφαλίσει.
Η παρούσα έκδοση φ ιλοδοξεί να έχει ετήσιο χαρακτήρα, με στόχο να συγκεντρώνει τα
δρώ μενα της κάθε κυνηγετικής χρονιάς, τις διαμορφούμενες νέες συνθήκες, καθώς και τις
επιστημονικές, νομοθετικές, διοικητικές και άλλες εξελίξεις που αφορούν τη δραστηριότητα
της Θήρας στην Ελλάδα.
Στον πρώτο αυτό τόμο έγινε πρ ο σ π ά θεια ώστε να παρουσιαστεί μια ευρύτητα θεμάτων
κ α ι κ ατ'επ έκ τασ η α π ό ψ εω ν μέσω της α ρ θ ρ ο γ ρ α φ ία ς ειδικώ ν επισ τημ όνω ν τόσο εντός
όσο κ α ι εκτός της Κ υνη γετικής μας Ο μ ο σ πο νδίας. Τ α ε ν υ π ό γ ρ α φ α ά ρ θ ρ α εκφ ράζουν
τους σ υγγρ α φ είς τους κ α ι όχι α π α ρ α ίτη τα τις απόψ εις του Δ ιοικητικ ού Συμβουλίου και
τω ν στελεχών της Κ υνηγετικής Ο μ ο σ πο νδία ς Μ ακεδονία ς Θ ράκης. Κ α ι τούτο επειδή η
σωστή ενημέρωση δεν μ πο ρ εί να σ υνίσ τα ται σε επανάληψη δ ο γμ α τικ ώ ν θέσεω ν, αλλά
α π ο τ ελ ε ί σύνθετη δ ιε ρ γ α σ ία που α ν α γ κ α ία π ερ νά μέσα α π ό το ν δ ιά λ ο γο κ α ι την
αντιπα ρά θεσ η απόψ εω ν. Έ τ σ ι καταβλήθηκε πρ οσ πά θεια ώστε η ο μ ά δ α αρχισυντα ξία ς
της π α ρ ο ύ σ α ς έκδοσ ης ν α μην π ρ ο β ε ί σε ουσ ιαστικές α λ λ α γές στα κ είμ ενα , τόσο των
εκπροσ ώ πω ν της Κ Ο Μ Α Θ , όσο κ α ι σε αυτά των ειδικ ώ ν επισ τημ όνω ν, κ α ι λοιπώ ν
εξω τερικώ ν σ υνεργα τώ ν του τόμου αυτού.
Τ α θέματα που παρουσιάζονται κινούνται στην κατεύθυνση πληροφόρησης όχι μόνο του
κυνηγού αλά και του κοινωνικού συνόλου για την προώθηση και εδραίωση της κυνηγετικής
ιδέας. Για τον λόγο αυτό στην πρώτη μας έκδοσή δεν υπάρχουν ειδικές αναφ ορές σε θέματα
κυνηγετικής πρακτικής, τεχνικής, όπλων και άλλου εξοπλισμού, κυνηγετικών σκύλων κλπ.
Τ α θέματα αυτά εξάλλου καλύπτονται με τον καλύτερο τρόπο από το σύνολο του ειδικού
κυνηγετικού Τύπου
Ο ι π ρ ο σ δ ο κ ίες του κυνη γετικ ο ύ κόσμου γ ια έγκυρη κ α ι ουσ ιασ τική ενημέρωση
είνα ι μεγάλες. Ευελπιστούμε ότι μέσω των σελίδων του Π Α Ν -Θ Η Ρ Α Σ θα προσφέρουμε
π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς , α π ό ψ ε ις , σ χ ό λ ια κ α ι σ τ ο ιχ ε ία , π ου ν α ικ α ν ο π ο ιο ύ ν , ή έστω να
προβληματίζουν θετικά τον σύγχρονο Έ λ λ η να κυνηγό. Α υτός που επ ιθυ μ εί να συμβάλει
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στον α ν ο ιχτό διά λο γο αλληλοενημ έρω σης κ α ι α ντα λ λα γή ς απόψ εω ν δεν έ χε ι π α ρ ά να
ε π ισ κ ε φ θ ε ί κ α ι ν α ε κ φ ρ ά σ ε ι τις θ έ σ ε ις του στο site της Ο μ ο σ π ο ν δ ία ς μας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.hunters.gr
Επιζητώ ντας την κατανόησή σας για τυχόν παραλείψ εις ή ακόμη και λάθη στο πρώτο
αυτό εγχείρημα, δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε χω ρίς παρέκκλιση τις προσπάθειες για
διατύπωση συγκροτημένου λόγου και προτάσεων, για ενημέρωση του κυνηγετικού κόσμου
και του κοινού γενικότερα και για μία αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων της
Θήρας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Γ ιώργος Δέλλιος
Π ρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Κυνηγετικής Ο μοσπονδίας Μ ακεδονίας Θράκης

ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ

Τα πάντα περί Θήρας

Τι είναι η ΣΤ ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία
Μ ακεδονίας & Θράκης
Η Σ Τ ’ΚΟΜΑΘ είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο συνεργάζεται και
ελέγχεται από το Υπουργείο Γεωργίας. Ο έλεγχος αφορά τόσο τις δραστηριότητές της όσο και τη
διαχείριση των οικονομικών πόρων, που προέρχονται αποκλειστικά από τα χρήματα των περί
που 60.000 κυνηγών-μελών των 61 Κυνηγετικών Συλλόγων της Μακεδονίας και Θράκης.
Βασικός της σκοπός είναι η προστασία και η ορθολογική διαχείριση του θηραματικού
πλούτου της χώρας μας με βάση τις αρχές της αειφορίας. Για το λόγο αυτό, όπως ορίζει το καταστα
τικό της, είναι υποχρεωμένη να διαθέτει το μεγαλύτερο τμήμα των εσόδων της σε δραστηριότητες
που βο?]θούν τ ψ ανάπτυξη των ειδών της άγριας πανίδας είτε αυτά αποτελούν θηρεύσιμα είδη είτε
όχι, και στη βελτίωση των βιοτόπων τους.
Πως είναι οργανωμένη η Σ Τ ’ ΚΟΜ ΑΘ

Η Σ Τ ’Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης κατανοώντας την σοβαρότητα των
περιβαλλοντικών προβλημάτων στελεχώθηκε - εκτός των αιρετών μελών του 7μελούς Δ ιοικητικούΣυμβουλίου τη ς -μ ε επιστήμονες διαφόρων κλάδων (Δασολόγους, Θηραματολόγους, ΠεριβαλλοντολόγουςΝομικούς, κ.λπ), για την υλοποίηση των στόχων της.

"Π |

Γ εν ικ ό ς Διευθυντής
3υντής

Λογιστικό Γ ραφει'ο
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Συνεργάτες
Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης
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Ανατολικής
||
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_ _ _ _ _ _ _ _ _
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤ' Κ.Ο.ΜΑ.Θ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Δέλλιος Γεώργιος, Λέκτορας Νομικής Α.Π.Θ, Πρόεδρος.
Μαϊλιάνης Νικόλαος, Δικηγόρος - Οικονομολόγος, Αντιπρόεδρος.
Συρρής Δημήτριος, Οδοντίατρος, Ταμίας.
Πολύχρονης Ιωάννης, Επιχειρηματίας, Γενικός Γραμματέας.
Θωμαΐδης Χρηστός, Επ.Καθηγητής Θηραματοπονίας, Μέλος.
Νικολαΐδης Ευστράτιος, Δικηγόρος, Μέλος.
Φτάκας Αθανάσιος, Επιχειρηματίας, Μέλος.

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.

Χατζησταυρος Κων/νος
Ιορδανίδης Ιωάννης
Δημόπουλος Ελευθέριος
Πετρακόγιαννης Κων/νος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Δημητρακόπουλος Δημήτριος
2. Δημόπουλος Ελευθέριος
3. Ιωακειμίδης Ευάγγελος
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ΠΑΝ - Θ Η Ρ Α Σ

Τα πάντα περί Θήρας

Σ Τ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΥΡΙΠΙΔ Ο Υ 4, 54635 ΘΕΣΣΑΛ ΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 031-219656, 246640,218448 ΦΑΞ: 246640
e-mail: komath &spark net. gr. hunters@hunters.gr
www.hunters.gr

ΣΤΕΑΕΧΩΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜ ΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Περικλής Μπίρτσας
Δ ασολόγος - Θηραματόλο]'ος
Γενικός Δ ιευθυντής
e-mail: pbirtsas&hunters.gr
Όλγα Μασλαρινού
Δ ασολόγος - θηραματολόγος
Υπεύθυνος Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων
e-mail: maslarinou (cbhunters. gr
Ιωάννης Ρετζέπης
Λασοπόνος
Υπεύθυνος Σώματος Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής
e-mail: iretzepis(a>hunters. er

Κυριάκος Σκορδάς
Δ ασολόγος - Περιβαλλοντόλσγος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Τύπου
e-mail: kskordas&hunters. gr
Πέτρος Πλατής
Δ ασοπόνος - Θηραματοπόνος
Επιστημονικός Συνεργάτης
Χρηστός Σώκος
Δ ασολόγος - Θηραματόλογος
Επιστημονικός Συνεργάτης
Ιωάννα Γεροντοπούλου
Γραμματειακή Υποστήριξη
58 Ομοσπονδιακοί Θΐ]ροφύλακες
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Τι είναι οι Κ υνηγετικές Οργανώσεις
Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις είναι φιλοπεριβαλλοντικά σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρα 
κτήρα που έχουν ως σκοπό, ανάμεσα σε άλλους, την προστασία και ανάπτυξη τον Θηραματικού
πλούτου της χώρας μα ς και το συντονισμό της δράσης του κυνηγετικού κόσμου σε όλους τους
τομείς που τον αφορούν.
Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις στην Ελλάδα, ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, διαδραμάτισαν
σπουδαίο ρόλο στην προστασία και ανάπτυξη της πλούσιας φυσικής μας κληρονομιάς με ενιαία
καταστατικά λειτουργίας και τέθηκαν εξαρχής κάτω από τον έλεγχο και την επίβλεψη του Υπουρ
γείου Γεωργίας. Ή δη από τα χρόνια εκείνα, όπου οι λέξεις οικολογία και προστασία περιβάλλο
ντος δεν υπήρχαν ούτε στα λεξικά, πραγματοποιούνται οι πρώτες φιλοθηραματικές δράσεις:
-προσλαμβάνονται φύλακες Θήρας με ευρύτερες αρμοδιότητες προστασίας
- τίθενται υπό καθεστώς προστασίας είδη που κινδυνεύουν
- απαγορεύεται η χρησιμοποίηση διχτυών, παγίδων κ.λπ. για τη θανάτωση ή σύλληψη αγρίων ζώων
-απαγορεύεται η θανάτωση και εμπορία προστατευόμενων ειδών (Ελάφι, Αίγαγρος κ.λπ.)
- δημιουργσύνται θηρευτικά πάρκα - οι πρώτες προστατευόμενες περιοχές - και υιοθετούνται
μια σειρά άλλες πρωτοπόρες και καινοτόμες διατάξεις με ευεργετικά, για το περιβάλλον, αποτελέ
σματα.
Έτσι οι κυνηγοί κατακτούν δίκαια τον χαρακτηρισμό της πρώτης κοινωνικής ομάδας που
ασχολείται συντονισμένα με την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι κυνηγετικές οργανώσεις απέκτησαν την σημερινή τους μορφή το 1969μ έ το Νομοθετικό
Διάταγμα 86/1969 “Δασικό Κώδικα”, το οποίο συμπεριλαμβάνει προστατευτικές διατάξεις-αυ
τούσιες προτάσεις των Πανελλήνιων Κυνηγετικών Συναντήσεων που είχαν προηγηθεί. Μέσα από
τις διατάξεις του ιδρύονται στη συνέχεια 241 Κυνηγετικοί Σύλλογοι σε όλη τη χώρα, οι οποίοι
υπάγονται στη δικαιοδοσία των 7Κυνηγετικών Ομοσπονδιών (μια για σχεδόν κάθε γεωγραφική
περιφέρεια) και αυτές με τη σειρά τους στη δικαιοδοσία της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλά
δας. Με αυτό τον τρόπο διαμορφώνεται πλέον ένα δίκτυο οργανώσεων απόλυτα ελεγχόμενων
από την πολιτεία με κοινά καταστατικά λειτουργίας και κοινό σκοπό: ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙ
ΔΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
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ν xol χω ρίς λατινική επιστημονική ονομα

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ TOY
"

M ti11
- E
■~■
■·' - .· ·.·■■■-'■ ;·'■- ΚΥΝΗΓΟΥ,
Ε Ν Α Α ΓΜ

^

-----ULj

σία, πρόκειται για “είδος” που δεν είναι
ευρύτερα γνωστό, δεν έχει μελετηθεί συ

στηματικά, δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο ειδικών εκδό
σεων. Π αρόλα αυτά αποτελεί πάντα το εύκολο εξιλαστήριο
θύμα για όλα τα προβλήματα της ελληνικής πανίδας, ο μόνι

Κ Ε Φ Α Λ Α |0 ί

μος κατηγορούμενος και ο προδικασμένος “ένοχος”.
Σ τα δημοσιεύματα Τ ύπου κ α ι στις α να φ ο ρ ές τω ν η 
λεκτρονικώ ν μέσων για τον Έ λ λ η ν α κυνηγό κυριαρχούν
πάντα οι γνω στοί επιθετικ οί προσδιορισμ οί, αρκετά π ο 
μπώ δεις τις πιο πολλές φ ορές. Α συνείδητοι κυνηγοί, λα
θροκυνηγοί, π α ρ ά ν ο μ ο ι κ υνηγοί, α να ίσ θη τοι κυνηγοί,
δο λο φ ό νο ι κυνηγοί, κλπ. Π ά λ ι κ αλά που τα τελευτα ία
χρ ό νια προσ τέθηκαν κ α ι αυτά τα επ ίθ ετα θα επισήμαινε κάποιος, αφού πα λα ιότερ α γ ια όλα ευθύνονταν οι κυ
νηγοί. Τ ουλάχιστον τώ ρ α είνα ι οι λα θροκυνηγοί. Ό σ ο
κ α ι αν αυτό αποτελεί θετική δ ια φ ορ οποίη σ η , η ουσία
είν α ι ότι ποτέ δεν α ν α φ έρ ε τα ι ο Έ λ λ η ν α ς κυνηγός, ο
νομοταγής, ο οργανω μένος σε κυνηγετικούς συλλόγους,
ο εθελοντής που ταΐζει τα πουλιά κ αι τα ζώα, που συμμε
τ έ χ ε ι εθελοντικά σε α ν α δ α σ ώ σ εις, που π ερ ιπ ο λ εί γ ια
την πυροφ ύλαξη των δασώ ν, που α γ α π ά τη φύση, που
ε π ιδ ιώ κ ει να κρατήσει τους δεσ μ ούς με το φυσικό π ερ ι

Π ρο φ ίλ Ε λ λ η ν α Κ υ ν η γ ο υ
βάλλον, που α κ ο λ ο υ θ εί γρ α π το ύ ς κ α ι ά 
γ ρ α φ ο υ ς κυ νη γετικ ο ύ ς νόμους, που πλη
ρώ νει από τη τσέπη του γ ια τη προστασία
τω ν Θηραμάτων, γ ια τη θηρσφ ύλαξη, και
τόσα άλλα. Κ αι αυτός ο άγνω στος Έ λ λ η 
να ς κ υ νη γό ς α π ο τελ εί μια κοινω νική ο 
μάδα τουλάχιστον 250.000 ανθρώ πω ν.
Δυο είναι τα ζητήματα που πρέπει συ
στηματικά ν α εξετα σ θο ύ ν κ α ι ν α αναδειχθούν:
® Τι κάνει ο Έ λληνας κυνηγός; Τι φιλοθηραματικές και γενικά φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις αναπτύσσει, είτε μεμονωμένα
είτε κυρίως μέσω του Κυνηγετικού του Συλ
λόγου;
® Π οιο είναι το προφίλ του; Π οιος εί
ναι, με τι ασχολείται, πως είναι οργανω μέ
νος κοινωνικά, είναι οικογενειάρχης, έχει εισόδημα; Κ αι δεκάδες άλλα ερωτήματα.
Σ ε μια εποχή που η παρατήρηση κ α ι ενδελεχή ς ενασχόληση με τα οικ ολογικ ά ζητή
ματα έ χ ε ι ο δηγή σ ει ακόμη κ α ι στη σαφή γνώση ειδώ ν κ α ι οικ οτόπ ω ν, είνα ι κρίμα να
υ π ά ρ χ ε ι ά γ ν ο ια της φ υ σ ιο γνω μ ία ς του Έ λ λ η ν α κυνηγού, ενό ς βασικού “χρήστη” τω ν
φ υσικώ ν α νανεώ σ ιμ ω ν π όρω ν. Σε Π ανελλήνια Σ υνάντηση Κ υνη γετικώ ν Ο ρ γα νώ σεω ν
τονίστηκε ότι π ρ έπ ε ι να α να δ ειχ θ ο ύ ν οι κ υνη γετικ ο ί σύλλογοι, ώστε να αποτελέσουν
βασικό κύτταρο τω ν τοπ ικώ ν κοινω νιώ ν, αφού α να φ έρ θ η κ ε ότι ο κυνηγός δεν απ οτελεί
ένα περιθο^ριακό σ τοιχείο.
Στην Ε λλάδα το κυνήγι είνα ι μια αρχέγονη και πα ρ α δοσ ια κ ή δραστηριότητα, αλλά ο
κυνηγός π α ρ α μ έν ει άγνω σ τος πίσω από αυτή την πα ρ ά δ ο σ η . Η β ιβ λ ιο γρ α φ ία είνα ι ι
δ ια ίτε ρ α π λο ύ σ ια όσον α φ ο ρ ά τα θηράματα, τις κ υ νη γετικ ές π ρ α κ τικ ές κ α ι μ εθόδους
και πολλά βιβλία εισ ά γο ντα ι ή κ αι μ εταφ ράζονται στην ελληνική γλώσσα. Η νομ οθεσία
συνεχώ ς εμπλουτίζεται με ειδ ικ ά κ είμενα , αλλά οι β ιβ λ ιο γ ρ α φ ικ ές α να φ ο ρ ές γ ια το
π ρ ο φ ίλ του κυνηγού είνα ι ελάχισ τες Α π ο τελ εί κοινή δια πίστω ση ότι το κυνήγι στην
Ε λλάδα σ υ νδέετα ι άμ εσ α με τις ε ιδ ικ έ ς γ εω μ ο ρ φ ο λ ο γικ ές, κλιμ ατικ ές, π ερ ιβ α λ λ ο ν τι
κές, κ ο ινω νικ ές και π ολιτικές ακόμη συνθήκες. Η ανά δειξη όμως του Έ λ λ η να κυνηγού
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ως αυτόνομη κοινω νική κ α ι οικονομική οντότητα θα συμ βάλλει στον καλύτερο π ρ ο 
γραμματισμό της γενικ ότερη ς πολιτικής Θήρας, αλλά ακόμη κ αι της ανάπτυξης των το π ι
κών οικονομιώ ν. Τ α σ υμ περάσ μ ατα θα προκύψ ουν α π ό ειδ ικ ές έρευνες κ αι μελέτες, οι
οπ ο ίες σύμφωνα κ αι με τον Π ανευρ ω π αϊκ ό Ο ργανισμό της FA C E , θα π ρ έπ ε ι να εστιασθούν στις εξής ενότητες:
® Κ οινωνιολογικές έρευνες με στατιστική επεξεργασία στοιχείων σχετικά με ηλικία,
φύλο, οικογενειακή κατάσταση, σπουδές και εκπαίδευση, κοινωνικές και επαγγελματικές
δραστηριότητες, γεω γραφική κατανομή κατοικίας και δραστηριότητας, καθώς και κάθε άλλο
δημογραφικό στοιχείο.
° Κυνηγετικές πρακτικές, συχνότητα άσκησης του κυνηγιού, θηρευόμενα είδη, κατοχή
κυνηγετικών σκύλων, εξοπλισμός, κλπ.
Η εκπόνηση τέτο ιω ν ειδ ικ ώ ν μελετών και η συσχέτιση τω ν αποτελεσμ άτω ν με την
θηρευτική πίεση ανά π ερ ιο χή , τον αριθμό τω ν κυνηγώ ν κ α ι γ ε ν ικ ά με όλα τα σ τοιχεία
του π ρ ο γρ ά μ μ α το ς Ά ρ τεμ ις θα α π ο τελέσ ει τον σύγχρονο οδηγό γ ια την άσκηση της
π ολιτικής Θήρας. Α υτό είνα ι το ένα σκέλος. Η άλλη π λ ευ ρ ά είν α ι η σ κ ιαγράφ ηση της
π ρ οσω πικότητας του Έ λ λ η ν α κυνηγού κ αι η α ν ά δειξη της φ υσ ιογνω μ ία ς του, ώστε να
α π ο κ α τα σ τα θ εί αυτή η άδικη αντιμετώ πιση του από την κοινή γνώμη τω ν αστικώ ν κ έ 
ντρων.
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Μ ια τέτοια μελέτη πρέπει να πραγματοποιηθεί από τις κυνηγετικές οργανώσεις μέσω
ενός συντονισμένου προγράμματος. Το σίγουρο είναι, ότι μαζί με άλλες επικοινωνιακές δρά
σεις, θα προωθήσει τόσο τη σημασία του κυνηγιού όσο και το ρόλο του Έ λληνα κυνηγού, ως
έναν συνειδητοποιημένο και ενεργό πολίτη.
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Ο ΚΥΝΗΓΟΣ

αθένας από τους 60.000 κυνηγούς της Μ α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

κεδονίας και Θράκης έχει βρεθεί και βρί
σκεται για χιλιάδες ώρες κοντά στην ελ

ΚΑΙ

ληνική ύπαιθρο. Το γεγονός αυτό ανακηρύσσειτην οικογέ

ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ
ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑ/L

νεια των κυνηγών ως την κατεξοχήν κοινωνική ομάδα που
παρατηρείτο φυσικό περιβάλλον, τα φαινόμενα που συμ
βαίνουν ο' αυτό καθώς και τις επιπτώσεις από τις διάφορες
δραστηριότητες του ανθρώπου. Συγκεκριμένα οι κυνηγοί
μπορούν να διαπιστώσουν:

- την παρουσία σπανίων ειδών και δακτυλιωμένων πτηνών
- νεκρά ή ασθενή άτομα ειδών της πανίδας
- ασυνήθιστα βιολογικά φαινόμενα
- επεμβάσεις του ανθρώπου που οδηγούν σε μείωση
του πληθυσμού διαφόρω ν ζώων και πτηνών
- παράνομες πράξεις, όπως λαθροθηρία,
εκχέρσωση, ρύπανση υδάτων κ.α..

Στα παραπάνω ο κυνηγός επιβάλλεται να μην μένει α 
παθής, αλλά ως χρήστης του φυσικού περιβάλλοντος έχει
χρέος, αυτός περισσότερο α π ’ όλους, όχι μόνο να το γνωρί
ζει αλλά και να το διαφυλάξει.

Χ

(

§ j

J ασολόγυς
Θηραμc
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Ο Κ υν η γό ς Π αρατη ρη τη ς Κ αι Π ρο ςτατη ς
Π ρος την κατεύθυνση αυτή, ένα πρώτο βήμα είναι να καταγράφει την παρατήρηση του
και να την αποστέλλει στην Σ Τ ’ ΚΟΜ ΑΘ, η οποία με την σειρά της θα επιληφθεί του θέματος
μέσω του επιστημονικού προσωπικού και της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής που διαθέτει.
Ειδικότερα, στους στόχους της Σ Τ ’ ΚΟΜ ΑΘ είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο παρα
τηρητών (όπου δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο κυνηγοί), οι οποίοι θα στέλνουν εγγράφως επώνυμα ή ανώνυμα τις διαπιστώσεις τους ταχυδρομικά ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Ομοσπονδίας.
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/ - - ' - Ζ.ΖΖΖΙ ολλοί είνα ι αυτοί που επικαλούνται τα “εI
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^ πιστημονικά δ εδ ο μ έν α ” γ ια να τεκ μ ήρ ιώ 

ν^

σουν α π ο φ ά σ εις γ ια απαγόρευση του κυ-

νηγίου τον Φ εβρουάριο , γ ια ίδρυση καταφ υγίω ν ά γρ ια ς
ζωής , γ ια α π α γ ο ρ εύ σ εις Θήρας δια φ όρ ω ν ειδώ ν π α ν ί
δας κ.λ.π. Π ράγματι τα επιστημ ονικά σ τοιχεία θα έ π ρ ε 
πε ν α χρ η σ ιμ ο π ο ιο ύντα ι σαν ένα πρώ το βήμα γ ια την
κατάρτιση δια χειρ ισ τικού σχεδίου με σκοπό την επ ίτευ 
ξη της α ε ιφ ο ρ ία ς κάθε φ υσικού ανανεώ σιμου πόρ ου ό 
πω ς είνα ι τα θη ρ α μ α τικ ά είδη. Π ο ια όμως θεω ρ ούντα ι
“επισ τημ ονικά δ ε δ ο μ έ ν α ”; Ε ίν α ι όντω ς υ π α ρ κ τά κ αι
ποιος τα συνέλεξε;
Η Σ Τ ' Κυνηγετική Ο μοσπονδία Μ ακεδονίας & Θ ρ ά 
κης κ ατα νοώ ντα ς από το 1996 τη σημασία της π α ρ α κ ο 
λούθησης τω ν θηραματικών ειδών και των βιοτόπων τους
προχώ ρησε στο σχεδίασμά κ αι την υλοποίηση π ρ ο γρ ά μ 
ματος παρακολούθησης συγκεκριμένω ν υγροτόπ ω ν της
Κ εντρικής Μ α κ εδο νία ς κ α ι από το 2000 κ α ι της Α να το 
λικής Μ α κ εδο νία ς & Θ ρ άκ ης κ α θώ ς κ αι τω ν υδρ οβίω ν
θηραματικώ ν ειδώ ν που δια χειμ ά ζο υ ν , φιολιάζουν ή
σταθμεύουν σ ’ αυτούς.
Ο ι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν κατά τακτά χρονικά
διαστήματα στους υγροτόπους Λίμνες Βόλβη , Κορώνεια
και Βιστωνίδα , Δέλτα ποταμών Αξιού - Λ ουδία και Έ 
βρου, Λ ιμνοθάλασσες Νομών Ροδόπης και Κομοτηνής ,
Λιμνοθάλασσα Επανομής και Αλυκές Μ. Εμβόλου. Πλην

Περικλής
Μαίρτσας
-

Δασολόγος

θηραιιατολόγος
' .>'·\'νίΛ

Μασλαρινοΰ
1<( >ο?ά/οΠεριβί'· /ί'1■
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των παραπάνω υγροτόπων και κατά τη διάρκεια των ετήσιων μεσοχειμωνιάτικων μετρήσεων
υδροβίων πραγματοποιούνταν καταγραφές πληθυσμών υδροβίων θηραματικών ειδών και
στις λίμνες Κερκίνη και Δοϊράνη.
Για να έχουν αξία μια σειρά στοιχείων π ρ έ π ε ι, κατά την αξιολόγηση και εξαγωγή
συμπερασμάτων να συνυπολογιστούν παράγοντες όπως:
1. οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες στη χώρα μας αλλά και στις χώ ρες της Κεντρικής
Ευρώπης και των Βαλκανίων
2. η κατάσταση του υγροτόπου κάθε εποχή του έτους (ύπαρξη θέσεων τροφοληψίας και
ανάπαυσης κ.λ.π)
3. οι ενδεχόμενες πηγές όχλησης κ.λ.π.
Μ ετά το τέλος και της τέταρτης χρονιάς του προγράμματος των μετρήσεων υδροβίων
ειδών στους υγροτόπους της Κεντρικής Μ ακεδονίας παρουσιάζουμε συνοπτικά και ενδεικτι
κά κάποια από τα δεδομένα που προέκυψαν χωρίς περαιτέρω επεξεργασία.

Λίμνη Κορώνεια
Ανατολικά της πόληςτης Θεσσαλονίκης και σε μικρή απόσταση βρίσκεται η λίμνη Κορώνεια γνωστή και ως λίμνη Λ αγκαδά ή Αγίου Βασιλείου. Κάποτε αποτελούσε πηγή ζωής για
τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Νομού Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς τα τελευταία
χρόνια η λίμνη αντιμετωπίζει μια σειρά δυσεπίλυτων προβλημάτων (μείωση έκτασης και
βάθους του υδάτινου όγκου, υποβάθμιση υπογείου υδροφόρου ορίζοντα, εξαφάνιση ψαριών,
ευτροφισμός κ.λ.π). Ωστόσο αποτελεί ένα σημαντικό βιότοπο για τη διαχείμαση και τη στάθ-
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Αριθμός ατόμων

Πληθυσμιακές διακυμάνσεις της ΠρασινοκέφαΑης (Anas platyrhynchos) και
του Κιρκιριού (Anas crecca) στη Λίμνη Κορώνεια (1997-2000)

Μήνας

[

« Anas platyr

- ·° - Anas crec

Διάγραμμα 1

Διάγραμμα 2
Πληθυσμιακές διακυμάνσεις του Σφυριχταριοΰ (Anas penelope) και της Σαρσέλας
(Anas querquedula) στη Λίμνη Κορώνεια (1997-2000)

Μήνας

|—S—Anas penel - ° - Anas querql
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μευση των μεταναστευτικών και όχι μόνο πουλιών.
Η αύξηση της έκτασης των περιοχών με ρηχά νερά
και η αφ θονία τροφής οδήγησε στην σημαντική αύξη
ση των πληθυσμών της πρασινοκέφαλης και του κιρκιριού που επισκέπτονται τακτικά τη λίμνη κατά τους
φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες (Διάγραμμα 1).
Αυτές οι αλλαγές δε φάνηκε να επιδρούν θετικά στους
πληθυσμούς του σφυριχταριού το οποίο εμφανίζεται
σε μικρούς αριθμούς σποραδικά ενώ η σαρσέλα που
προτιμάει κυρίως παράκτιους υγροτόπους απαντά σπα
νιότερα στη λίμνη Κ ορώνεια (Διάγραμμα 2).

Δέλτα Αξιού - Λουδία
Νότια κ αι πολύ κοντά στην πόλη της Θεσσαλονί
κης βρίσκεται ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Κεντρικής Μ ακεδονίας. Στο
Δέλτα των ποταμών Αξιού - Λ ουδία φιλοξενούνται κάθε χειμώ να πολλές χιλιάδες υδροβίων
ενώ αρκετά είδη φωλιάζουν εκεί. Δυστυχώς και ο υγρότοπος αυτός αντιμετωπίζει μια σειρά
προβλημάτων για τη λύση τω ν οποίων φροντίζουν αρκετοί επιστήμονες και τοπικοί φορείς
Ωστόσο οι κυνηγοί ήταν αυτοί που πρώτοι κατανόησαν την σημασία του υγροτόπου και με
δική τους πρωτοβουλία, και τη συναίνεση του Δασαρχείου Θ εσσαλονίκης, χαρακτηρίστηκε

Διάγραμμα 3
Πληθυσμιακές διακυμάνσεις της πρασινοκέφαλης (Anas platyrhynchos) και
Κιρκιριού (Anas crecca) στο Δέλτα των ποταμών Αξιού - Λουδία κατά τα έτη 1997 2000

Ημερομηνία
•

■Anas platyr - « - Anas crec
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Σεπ-ΟΟ

Αριθμός ατόμων

Πληθυσμιακές διακυμάνσεις του σφυριχταριοΰ (Anas penelope) και της ψαλίδας
(Anas acuta) στο Δέλτα των ποτάμιόν Αξιού - Λουδία κατά τα έτη 1997 - 2000

Ημερομηνία
-

- Anas penel

— □— Anas acuta

Διάγραμμα 4
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ως καταφύγιο θηραμάτων την εποχή που κανένα καθεστοός προστασίας δεν ίσχυε.
Στα τέσσερα αυτά χρόνια του προγράμματος διαπιστώσαμε ότι για να πραγματοποιηθεί
μια μέτρηση σε δελταϊκό οικοσύστημα χρειάζεται καλή γνώση της περιοχής , προσεκτικός
σχεδιασμός κα ι κατάλληλα μέσα μετακίνησης (τετρακίνητο όχημα, ειδική βάρκα κ.λ.π). Στο
Δέλτα του Α ξιού ο μεγαλύτερος αριθμός υδροβίων συγκεντρώνεται τον μήνα Ιανουάριο στις
εκβολές των ποταμών Αξιού και Λουδία. Π αρατηρείται αυξομείωση στους πληθυσμούς των
επιφανειακών παπιών (Διαγράμματα 3,4) που φαίνεται να οφείλεται περισσότερο στις καιρι

κές συνθήκες και λιγότερο σε άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την κατάσταση του
υγροτόπου.

Η συλλογή και η επεξεργασία στοιχείων υπαίθρου που σχετίζονται με την αυξομείωση
των πληθυσμών ειδών άγριας πανίδας είναι μια ειδική και επίπονη εργασία η οποία απαιτεί
αρκετό χρόνο. Ωστόσο κρίνεται απαραίτητη πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε προσπάθειας
διαχείρισης βιοτόπων.
Συμπερασματικά, κάθε ενδεχόμενη ρύθμιση ανθρωπίνων δραστηριοτήτων πρέπει να
συνοδεύεται με την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση για να γίνει αποδεκτή από τις
κοινωνικές ομάδες που καλούνται να συμμορφωθούν με αυτή. Π ρος αυτή την κατεύθυνση
κινείται η Σ Τ ' ΚΟΜ Α Θ και οι συνεργάτες της.
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ι^έα ττ1ζ τήρησης αρχείων για την κυνηγετική
J t g \ κάρπωση ξεκινά από την Μ. Β ρετανία το 1880
( . β 1 / περίπου. Η σύγκριση των στοιχείων του κάθε
έτους μ’ αυτά των προηγουμένων έδειχνε την πορεία (αύ
ξηση ή μείωση) των πληθυσμών των άγριων θηραμάτων.
Από το 1937 τα πολιτειακά τμήματα Θήρας και αλιείας των
Η ΠΑ και αργότερα του Καναδά, άρχισαν να καταγράφουν
την κυνηγετική κάρπωση με τη χρήση ερωτηματολογίων.
Σήμερα η συμπλήρωση τέτοιων ερωτηματολογίων και
η τήρηση σ τατιστικοί στοιχείων για την κυνηγετική κάρ
πωση αποτελεί πλέον συνήθη πρακτική. Σχεδόν όλες οι
πολιτείες των Η Π Α και του Κ αναδά, καθώς επίσης και
πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως η Γαλλία (από το 1970), η
Ιταλία, η Ιρλανδία, η Γερμανία, η Ισπανία κ.α. ακολουθούν
τη μέθοδο αυτή για την καταγραφή της κυνηγετικής κάρπωσης, η οποία θεωρείται πλέον διεθνώς, η πιο ενδεδειγμένη.
Στην Ελλάδα, η μέθοδος αυτή ξεκίνησε το 1994 και συ
νεχίζεται μέχρι και σήμερα, στο πλαίσιο του προγράμμα
τος “Α ΡΤ Ε Μ ΙΣ ”.
Τα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού παρουσιάσθηκαν για πρώτη φ ορά στο 22ο Δ ιεθνές Συνέδριο της
Δ ιεθνούς Ε νω σης Θ ηραματοβιολόγω ν (In tern a tio n al
Union of Gam e Biologists) στη Σόφια (Βουλγαρία) τον Σ ε
πτέμβριο του 1995, όπου Γάλλοι ειδικοί του Εθνικού Γρα
φείου Θ ήρας (Office N ational de la Chasse) το αποκάλεσαν “... το τελειότερο σύστημα καταγραφής της κυνηγετι
κής κάρπωσης στην Ευρώπη...”. Ζητήθηκε μάλιστα ανάτυ
πο της εργασίας πριν ακόμη δημοσιευθεί στα Π ρακτικά
του Συνεδρίου.
Τον Μάρτιο του 1996, το Διεθνές Συμβούλιο για την Δ ια
τήρηση των Θηραμάτων και της Α γριας Π ανίδας (Interna
tional Council for Game and Wildlife Conservation - CIC),
προσκάλεσε την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος για
μιά παρουσίαση των αποτελεσμάτων του “Α ΡΤΕΜ ΙΣ” στο
Διεθνές Συνέδριό του με θέμα: “Από την έρευνα στα Σχέδια

Πρόγραμμα Άρτεμις
Δράσης: Προστασία και Διαχείριση των Αποδημητικών Πουλιών της Δυτικής Παλαιαρκτικής
μέχριτο 2000” (Μπολόνια, Ιταλία).
Συγκριτικά αποτελέσματα του προγράμματος παρουσιάστηκαν επίσης:
■στο 23ο Διεθνές Συνέδριο Θηραματοβιολόγων στη Λιόν της Γαλλίας, το Σεπτέμβριο του 1997,
•στο 7ο και στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας που έγιναν το 1995
στην Καρδίτσα και το 1998 στην Αλεξανδρούπολη αντίστοιχα,
• στη Συνάντηση της Μ εσογειακής Ομάδας των Κιχλιδών που οργάνο)σαν η Κ ΣΕ και η AACT
(Σύλλογος των φίλων του παραδοσιακού κυνηγιού) στην Αθήνα το 1998,
■στο 24ο Δ ιεθνές Συνέδριο Θηραματοβιολόγων στη Θεσσαλονίκη, το Σεπτέμβριο του 1999,
■στο Διεθνές Συνέδριο του CIC με θέμα: “Κατάσταση Πληθυσμών, Διαχείριση και Διατήρη
ση των περδίκων του γένους Alectoris, μαύρου φραγκολίνου, Κιχλιδών, Ορτυκιού και Τρυγο
νιού, στην περιοχή της Μ εσογείου”, στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 1999, που οργανώθηκε
από κοινού με το Ταμείο Θ ήρας της Κύπρου.
Η ΚΣΕ έδωσε στοιχεία για την κυνηγετική κάρπωση και για την κατάσταση των θηραματικών
πληθυσμών, που αντλήθηκαν από το πρόγραμμα “Αρτεμις”, ως η μοναδική έγκυρη Ελληνική
πηγή στους παρακάτω οργανισμούς:
• Ε Θ ΙΑ Γ Ε (Εθνικό Ιδρυμα Α γροτικής Ερευνας) για τις ανάγκες του προγράμματος που
εκπόνησε στα πλαίσια των υποχρεώσεων της χώρας μας που απορρέουν από την συμφωνία
του Ελσίνκι, “Κριτήρια και Δείκτες αειφορικής διαχείρισης των δασών της Ελλάδας”.
• O FFIC E N A TIO N A L D E LA CHASSE (Εθνικός Οργανισμός Θήρας της Γαλλίας) για
να τα χρησιμοποιήσει στα Action plans (Σχέδια δράσης) της μπεκάτσας, του τρυγονιού και
της σιταρήθρας.
■ ΟΜ ΡΟ (Ο μάδα για την μελέτη των αποδημητικών πτηνών της Δυτικής Παλαιαρκτικής)
για να τα δημοσιεύσει στο περιοδικό που εκδίδει τα οποία αφορούν τις τσίχλες.

II. Σκοποί του προγράμματος
Το πρόγραμμα “Αρτεμις” είναι μια διαρκής μελέτη παρακολούθησης των θηραματικών
πληθυσμών και καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης. Το πρόγραμμα αυτό διανύει τώρα
τον έκτο χρόνο της ζωής του, εκπονείται από την Κ.Σ.Ε. και ονομάστηκε “Α ρτεμις” προς
τιμήν της Θ εάς προστάτιδας του κυνηγίου, επειδή αποτελεί την πρώτη μελέτη εθνικής κλίμα
κας που εκπονείται με αντικείμενο το κυνήγι.
Σκοποίτης μελέτης αυτής είναι:
Η εκτίμηση κατ’ αρχάς της εθνικής κυνηγετικής κάρπωσης δηλ. του συνολικού αριθμού
των θηραμάτων κατά είδος, που θηρεύονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Στη συνέχεια η
εκτίμηση της κυνηγετικής κάρπωσης σε επίπεδο κυνηγετικών π εριφ ερειώ ν (εδαφική πε
ριοχή κυνηγετικών ομοσπονδιών) μέχρι να φθάσει στο επίπεδο νομού.
Η καταγραφή διαφόρω ν χαρακτηριστικών της κυνηγετικής δραστηριότητας, όπως η κυ
νηγετική ζήτηση κατά θήραμα και γεω γραφική ενότητα, ο συνολικός αριθμός των εξορ
μήσεων του μέσου κυνηγού τον χρόνο, ο μέσος χρόνος μιας κυνηγετικής εξόρμησης και
από ποιους παράγοντες επηρεάζεται, ποια είναι η διασποράτω ν κυνηγών στον Ελλαδικό
χώρο και πως αυτή διαφοροποιείται μεταξύ των κατοίκων των μεγάλων αστικών κέντρων
και της επαρχίας, πόσα φυσίγγια και πως, καταναλώνονται ανά εξόρμηση και συνολικά,
πως κυμαίνεται ο αριθμός των κυνηγών της παρέας σε σχέση με το θήραμα, κ.α.
Ο αριθμητικός προσδιορισμός των δεικτών θηραματικής αφθονίας, ώστε συγκρινόμενοι
στατιστικά από χρονιά σε χρονιά να εξάγονται συ μπεράσματα για την πορε ία των θηραμα
τικών πληθυσμών (τάση αύξησης ή μείωσης). Τέτοιοι δείκτες είναι: ο μέσος αριθμός των
θηραμάτων που συναντά ο κυνηγός σε μια του εξόρμηση και ο μέσος αριθμός των θηραμά
των που θηρεύει ο κυνηγός σε μια του εξόρμηση. Επίσης ο μέσος αριθμός των πουλιών του
κοπαδιού για τις πέρδικες, όταν υπολογιστεί για τις πρώτες μέρες της κυνηγετικής περιό
δου (' 15 Σεπτ.) είναι δείκτης επιτυχίας της αναπαραγω γής και όταν υπολογιστεί για το
τέλος της περιόδου (' 30 Νοεμβ.) δείχνει την ικανότητα επιβίωσης του κοπαδιού τον
χειμώνα.
Η μελέτη της εισόδου ορισμένων θηρεύσιμων αποδημητικών στη χώ ρα μας, όπως της
μπεκάτσας, της φάσσας, των τσιχλοίν, των παπιών κ.α., καθώς και η έξοδος κάποιων άλλων
όπο^ς το ορτύκι, το τρυγόνι κ.ά..
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III. Μ εθοδολογία
Για την συλλογή των στοιχείων τυπώνεται κάθε χρόνο ένα ειδικά σχεδιασμένο έντυπο το
“Στατιστικό ερωτηματολόγιο κυνηγού”, το οποίο διανέμεται στους κυνηγούς δια μέσου του
δικτύου των κυνηγετικών συλλόγων και απ ’ ευθείας με το ταχυδρομείο στις αρχές Αυγούστου
με την θεώρηση των αδειών Θήρας. Ετσι κάθε χρόνο διανέμονται 30000 ερωτηματολόγια,
αριθμός που αντιστοιχεί στο 10-12% του συνολικού αριθμού των Ελλήνων κυνηγών. Οι κυνη
γ ο ί το συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου και το επιστρέφουν στην
Κ.Σ.Ε., όπου μια ομάδα ειδικών επιστημόνων επεξεργάζονται με ηλεκτρονικό υπολογιστή τα
στοιχεία και εξάγουν τα αποτελέσματα. Μ έχρι σήμερα έχουν καταγραφεί πληροφορίες από
75000 περίπου ημερήσιες κυνηγετικές εξορμήσεις και έχουν εξαχθεί χρήσιμα αποτελέσματα,
μερικά από τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω.
Για να γίνει δυνατή η παρακολούθηση της εξέλιξης των διαφόρων κυνηγετικών μεταβλη
τών, κατά την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, η κυνηγετική περίοδος χωρίστηκε σε
εβδομάδες ως εξής:
1η εβδομάδα κυνηγετικής περιόδου: 20 - 26/8
2η εβδομάδα κυνηγετικής περιόδου: 27/8 - 2/9
3η εβδομάδα κυνηγετικής περιόδου: 3 - 9/9

15η εβδομάδα κυνηγετικής περιόδου: 26/11-2/12
20η εβδομάδα κυνηγετικής περιόδου: 31/12- 6/1
28η εβδομάδα κυνηγετικής περω δου: 25 - 28/2
Ως στατιστική μονάδα θεωρείται η ημερήσια κυνηγετική εξόρμηση και ο κυνηγός που συ
μπληρώνει το ερωτηματολόγιο λειτουργεί απλά ως απογραφέας. Ετσι με περαιτέρω στατιστι
κή επεξεργασία μέσω Η/Υ παρήχθηκε μια σειρά γραφημάτων που ομαδοποιήθηκαν ως εξής:
η
η
η
η
η
η
η

Σειρά Α. Π οσοστιαία κατανομή των καταγραφέντων κυνηγετικών εξορμήσεων
κατά κυνηγετική περιφέρεια.
Σειρά Β. Π οσοστιαία κατανομή των καταγραφέντων κυνηγετικών εξορμήσεων
κατά κυνηγετική ομοσπονδία.
Σειρά Γ. Κυνηγετική προτίμηση (ποσοστιαία) των Ελλήνων κυνηγών
Σειρά Α. Ποσοστιαία κατανομή της κυνηγετικής ζήτησης, στη διάρκεια της κυνη
γετικής περιόδου, για ορισμένα δημοφιλή θηραματικά είδη.
Σειρά Ε.1 Εξέλιξη της μέσης ετήσιας κυνηγετικής ευκαιρίας και της μέσης ετή
σιας κάρπωσης στην Ελληνική επικράτεια, για ορισμένα δημοφιλή θηραματικά
είδη.
Σειρά Ε .2 Ποσοστιαία κατανομή της κυνηγετικής κάρπωσης ανά κυνηγό και
εξόρμηση κατά κυνηγετική περίοδο στην Ελληνική επικράτεια, για ορισμένα
δημοφιλή θηραματικά είδη.
Σ ειράΕ.3 Εξέλιξη της μέσης εβδομαδιαίας κυνηγετικής ευκαιρίας και κάρπωσης
ανά κυνηγό και εξόρμηση κατά κυνηγετική περίοδο στην Ελληνική επικράτεια,
για ορισμένα δημοφιλή θηραματικά είδη.

IV. Μ ερικά από τα αποτελέσματα της μελέτης
IV. 1 Κατανομή των κυνηγετικών εξορμήσεων σε εθνική κλίμακα.
Τα επιστραφέντα (απαντημένα) ερωτηματολόγια καταγράφουν πληροφορίες από 74360 ημε
ρήσιες κυνηγετικές εξορμήσεις συνολικά, έκτων οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (33,71%) έχει
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γίνει στη Μ ακεδονία - Θράκη. Δειίτερη έρχεται η Στερεά Ελλάδα (25,92%) και ακολουθούν η
Πελοπόννησος, η Ηπειρος, η Θεσσαλία, η Κρήτη - Δωδεκάννησος και το Αρχιπέλαγος. Η σειρά
τους συμφωνεί με την αντίστοιχη φθίνουσα σειρά που αντιστοιχεί στην έκταση που καταλαμβά
νουν οι περιοχές αυτές στον Ελλαδικό χώρο.
Στο γράφημα Β φαίνεται η ποσοστιαία κατανομή των καταγραφέντων κυνηγετικών εξορμήσε
ων αναλογικά με την προέλευση των κυνηγών (κατά κυνηγετική ομοσπονδία) και της δύναμης
(αριθμού μελών) των κυνηγετικών ομοσπονδιών. Ετσι φαίνεται ότι η συμμετοχή των κυνηγών
των ομοσπονδιών της Μακεδονίας - Θράκης, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελλοποννήσου υπερ
βαίνει του ποσοστού της δύναμής τους, της Ηπείρου περίπου ταυτίζεται και της Θεσσαλίας, της
Κρήτης - Δωδεκαννήσου και του Αρχιπελάγους υπολείπεται.

ΓΡΑΦΗΜΑ Α. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΙΣ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 1994-95 ΕΩΣ 1998-99

ΚΡΗΤΗΣ- ΔΩΔΕΜΔΚΡΛΟΝΙΛΓ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
33,71%

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
0 85%
’

ΚΑΝΝΗΣΟΥ
2%

ΑΡΧΙ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
1%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
25,92%

ΗΠΒΡΟΥ
8 , 12 %

ΓΡΑΦΗΜΑ Β. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ
ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗς ΔΥΝΑΜΗΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ %) ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΤΙΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 1994-95 ΕΩΣ 1998-99.
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ΙΥ.3 Κ υνηγετική προτίμηση σε εθνική κλίμακα
Στο γράφημα Γ δίνετα ι η ποσοστιαία κατανομή της κυνη γετικ ή ς προτίμ ησ ης ως προς
το θήραμα, των Ε λλ ή νω ν κυνηγώ ν σύμφωνα με τις κ ατα γρ αμ μ ένες κ υ νη γ ετικ ές εξο ρ 
μ ή σ εις. Ε τσι, τη ν πρώτη προτίμηση έ χ ε ι η μπεκάτσα, τη ν δεύτερη οι τσ ίχλ ες, τη ν τρ ίτη
ο λαγός, κ α ι ακολουθούν το ορτύκι, το τρυγόνι, η π ετρ ο π έρ δ ικ α , και τα υπόλοιπα θη ρ ά 
ματα. Α ν όμως ομαδοποιήσουμε τα θηράματα στις κύριες κατηγορίες, τριχωτά, φέρμας και
καρτεριού, θα φ ανεί ότι οι κυνηγοί της φέρμας δίνουν τις περισσότερες εξορμήσεις με ποσο
στό 41 % (μπεκάτσα + πέρδικες + ορτύκι), οι κυνηγοί του καρτεριού με ποσοστό 39 %
(τσιχλοκότσυφα + τρυγόνι + φάσσα + πάπιες) και ακολουθούν οι κυνηγοί του τριχωτού με
ποσοστό 16,8% (λαγός + αγριόχοιρος).

Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Γ. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ Π ΡΟ ΤΙΜ Η ΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ ΤΙΣ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 1994-95 ΕΩΣ 1998-99.

Π άπ ιες
3,28%
Φάσσα
5,58%

Κότσυφας
3 ,11%

Νησ. Πέρδικα
1,11%

Λ οιπ ά
3,33%

Α γριόχοιρος
3,64%

Μ π εκάτσα
21 ,20%

Τρυγόνι
7,45%

Τσ ίχλες
19,49%

Ορτύκι
Λ α γό ς

12,70%

13,17%

IV.4 Κ υνηγετική ζήτηση ορισμένων δημοφιλών θηραμάτων
Στο γράφημα Δ. δίνεται η κατανομή της κυνηγετικής ζήτησης ορισμένων δημοφιλών θη
ραμάτων στη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου. Η ζήτηση του λαγού φαίνεται ότι είναι
αυξημένη στην αρχή της περιόδου και φθίνει προς το τέλος της, ενώ αντίθετα συμπεριφέρεται
η ζήτηση του αγριόχοιρου, η οποία αυξάνει προς το τέλος της. Η πετροπέρδικα έχει και αυτή
την ζήτησή της αυξημένη στην αρχή της περιόδου της η οποία φθίνει προς το τέλος, όπως και
το ορτύκι. Η ζήτηση της μπεκάτσας ξεκινά ουσιαστικά από την 10η εβδομάδα της κυνηγετικής
περιόδου (τέλος Οκτωβρίου), εποχή που αρχίζει ο κύριος όγκος της μετανάστευσης και π α ρ α 
μένει υψηλή σ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου (10η - 20ή εβδομάδα). Η
ζήτηση των τσιχλών αρχίζει από τον Οκτώβριο (8 εβδομάδα) και παρουσιάζεται ιδιαίτερα
αυξημένη τον Ιανουάριο και Φ εβρουάριο γιατί το κυνήγι των ενδημικών θηραμάτων είναι
κλειστό.

30

Πρ ό γ ρ α μ μ α Ά ρ τ ε μ ι ς

ΓΡΑΦΗΜΑ Δ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ, ΤΟΥ ΟΡΤΥΚΙΟΥ,
ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΕΡΔΙΚΑΣ, ΤΗΣ ΜΠΕΚΑΤΣΑΣ, ΤΩΝ ΤΣΙΧΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, ΣΤΙΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 1994-95 ΕΩΣ 1998-99
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Εβδομάδες κυνηγετικής περιόδου

V. Χαρακτηριστικά της κυνηγετικής κάρπωσης ορισμένων
δημοφιλών θηραμάτων
V.1 Λαγός
Από την εξέλιξη της μέσης ετήσιας κυνηγετικής ευκαιρίας και κάρπωσης που αποτελούν
δείκτες θηοααατικής αφθονίας φαίνεται ότι οι πληθυσμοί του λαγού είναι σταθεροί με
ιδιαίτερες εξάρσεις τις χρονιές 1996-97 και 1997-98 (γραφ. Ε.1.1). Επίσης οι εξορμήσεις που
είναι αποτελεσματικές είναι λιγότερες από αυτές που είναι άκαρπες (γραφ. Ε.1.2).

ΓΡΑΦΗΜΑ Ε.1.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 1994-95
ΕΩΣ 1998-99, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ.

Μ Συναντηθέντων
ανά κυνηγό και
εξόρμηση
£ Θηρευθένκυν ανά
κυνηγό και
εξόρμηση

1994-95

1995-96

1996-97

1997-98

Κυνηγετική περίοδος
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1998-99
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ΓΡΑΦΗΜΑΕ1.2. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΙΣ ΚΥΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 199495 ΕΩΣ 1998-99, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

1998-99
1997-98

10
1996-97

0

1995-96

# Θηρευθέντων

1994-95

θηρα μ άτω ν

V.2 Αγριόχοιρος
Ο ι πληθυσμοί του αγριόχοιρου παρουσιάζουν σταθερότητα (γραφ. Ε.2.1). Επίσης οι
αποτελεσματικές εξορμήσεις και σ’ αυτό το θήραμα φαίνεται ότι είναι ποσοστιαία πολύ λίγες
(γραφ. Ε.2.2)

ΓΡΑΦΗΜΑ Ε.2.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 1994-95
ΕΩΣ 1998-99, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ.

^ Συνανιηθέντων
ανά ομάδα και
εξόρμηση
Μ Θηρευθέντων ανά
ομάδα και
εξόρμηση

I

1994-95

1995-96

1 996-97

1997-98

Κυνηγετική περίοδος
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ΓΡΑΦ ΗΜΑ Ε2.2. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΥΝΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΙΣ ΚΥΝ.
ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 1994-95 ΕΩΣ 1998-99, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΒΑ

Ο

# Θ η ρ ευ θέντω ν
θ η ρ α μ ά τω ν

V.3 Πετροπέρδικα
Οι πληθυσμοί της πετροπέρδικας είναι σταθεροί και ο αριθμός των θηραμάτων που θηρεύει
ο μέσος κυνηγός είναι σταθερά πολύ μικρός σε σχέση μ’ αυτόν που συναντά (Ε.3.1). Επίσης οι
κυνηγοί σπάνια αγγίζουν το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο θήρευσης που είναι τα 4 πουλιά ανά
εξόρμηση.

ΓΡΑΦΗΜΑ Ε.3.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 1994-95
ΕΩΣ 1998-99, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ.

ϋ Συναντηθέντων
ανά κυνηγό και
εξόρμηση
8 Θηρευθέντων ανά
κυνηγό και
εξόρμηση

1 9 9 4 -9 5

1 9 9 5 -9 6

1 9 9 6 -9 7

1 9 9 7 -9 8

Κυνηγετική π ερίοδος
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ΓΡΑΦ ΗΜΑ Ε3.2. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ
1994-95 ΕΩΣ 1998-99.
70

θηραμάτων

'3

περίοδοι

-4

V.4 Μ πεκάτσα
Ο ι πληθυσμοί της μπεκάτσας που επισκέπτονται τη χώ ρα μας για να διαχειμάσουν
παρουσίασαν την παρελθούσα πενταετία σταθερότητα με εξαίρεση την χρονιά 1998-99 όπου
η α φ θο νία του είδους ήταν μεγάλη (γραφ. Ε.4.1). Οι κυνηγοί σπάνια αγγίζουν το ανώτερο
επιτρεπόμενο όριο θήρευσης που είναι τα 10 πουλιά ανά κυνηγό και εξόρμηση (γραφ. Ε.4.2).
Στις χρονιές 1996-97 και 1997-98 η μέση εβδομαδιαία κυνηγετική ευκαιρία και η μέση
εβδομαδιαία κυνηγετική κάρπωση (ανά κυνηγό και εξόρμηση) παρουσίασαν ομαλή πορεία
ατη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου αντίθετα με τις χρονιές 1994-95 κ αι 1995-96 όπου
παρουσιάστηκαν εξάρσεις κυρίως στον μήνα Νοέμβριο (γραφ. Ε.4.3). Αυτό οφείλεται στη
συμπεριφορά του είδους σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά. Τις
χρονιές 1996-97 και 1997-98 τα καιρικά φαινόμενα ήταν ήπια (ήπιοι χειμώνες), ενώ τις χρονιές
1994-95 και 1995-96 ήταν έντονα (παγετοί, χιονοπτώσεις, κλπ). Επίσης η παράλληλη πορεία
των δύο καμπύλών (μέση ευκαιρία - μέση κάρπωση) σ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, δείχνει
ότι το κυνήγι προσαρμόζεται στην αφθονία του θηράματος (αυτορυθμιζόμενη δραστηριότητα)
κ αι η κυνηγετική κάρπωση είναι αειφορική.

ΓΡΑΦΗΜΑ Ε.4.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 1994-95
ΕΩΣ 1998-99, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ.

^ Συναντηθέντων
ανά κυνηγό και
εξόρμηση
■ θηρευθένηον ανά
κυνηγό και
εξόρμηση

1994-95

1995-96

1996-97

1997-98

Κυνηγετική περίοδος
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ΓΡΑΦΗΜΑ Ε 4 .2 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΝ.
ΠΕΡΙΟ ΔΟΥΣ19 9 4-9 5 ΕΩΣ 1998-99.

1998-99
1997-98
1996-97
1995-96
Κυνηγετικές
1994-95
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ΓΡΑΦΗΜΑ Ε.4.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΗ
ΣΤΙΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 1994 - 95 ΕΩΣ 1997 - 98,
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
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Πρόγραμμα Άρτεμις
V.5 Τσίχλες
Ο ι πληθυσμοί των τσιχλών που επισκέπτονται τη χώ ρα μας γ ια να δια χειμ άσουν
παρουσίασαν σταθερότητα στην πενταετία με ιδιαίτερη έξαρση τη χρονιά 1998-99. Π αρά την
αφ θονία όμως του θηράματος η σχέση θηρευθέντων / συναντηθέντων παραμένει χαμηλά και
σπάνια οι κυνηγοί αγγίζουν το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο θήρευσης (25 πουλιά ανά κυνηγό
και εξόρμηση) (γραφ. Ε.5.1 και Ε.5.2). Επίσης η αφθονία του θηράματος αυτοΰ αυξάνεται στη
διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου και κυρίως προς το τέλος του χειμώνα. Αυτό οφείλεται
προφ ανώ ς στην επίδραση των καιρικώ ν φαινομένων στο είδος που το αναγκάζουν να
μετακινείται για να καλύψει τις τροφικές του ανάγκες.

ΓΡ Α Φ Η Μ Α Ε.5.1 Ε Ξ Ε Λ ΙΞ Η ΤΗ Σ ΜΕΣΗΣ Ε ΤΗ Σ ΙΑ Σ Κ Υ ΝΗΓΕΤΙΚΗΣ
ΕΥΚ Α ΙΡΙΑ Σ ΚΑΙ Κ Α Ρ Π Ω ΣΗ Σ ΣΤΙΣ Κ ΥΝΗ ΓΕΤΙΚΕ Σ Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο Υ Σ 1 9 9 4 -9 5
Ε Ω Σ 1 9 9 8 -9 9 , ΣΤΗ Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε Π ΙΚ Ρ Α Τ Ε ΙΑ .

Μ Συναντηθέντων
ανά κυνηγό και
εξόρμηση
ϋ Θηρευθέντων ανά
κυνηγό και
εξόρμηση

1 9 9 4 -9 5

1 9 9 5 -9 6

199 6 -9 7

1 99 7 -9 8

1998-99

Κυνηγετική περίοδος

Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Ε 5 .2 Π Ο Σ Ο Σ Τ ΙΑ ΙΑ Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η Τ Η Σ Κ Υ ΝΗΓΕΤΙΚΗΣ
Κ Α Ρ Π Ω Σ Η Σ Α Ν Α Κ ΥΝΗ ΓΟ ΚΑΙ Ε Ξ Ο Ρ Μ Η Σ Η Κ Α ΤΑ Τ ΙΣ ΚΥΝ. Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο Υ Σ
1 9 9 4 -9 5 ΕΩΣ 1 9 9 8 -9 9 .
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ΓΡ Α Φ Η Μ Α Ε.5.3 ΕΞΕΛΙΞΗ Τ Η Σ Μ ΕΣΗ Σ Ε Β Δ Ο Μ Α Δ ΙΑ ΙΑ Σ Κ Υ Ν Η Γ Ε Τ ΙΚ Η Σ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ Κ Α Ρ Π Ω Σ Η Σ Α Ν Α Κ Υ Ν Η ΓΟ Κ Α Ι Ε ΞΟ ΡΜ Η ΣΗ ΣΤΙΣ
Κ Υ Ν Η Γ Ε Τ ΙΚ Ε Σ Π ΕΡ ΙΟ Δ Ο ΥΣ 1994 - 95 ΕΩ Σ 1997 - 98,
ΣΤΗ Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Ε Π ΙΚ Ρ Α Τ Ε ΙΑ
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(ανά κυνηγό κα ι εξόρμηση)

Πρόγραμμα Αρτεμις
V.6 Ορτύκι
Οι πληθυσμοίτου ορτυκιού παρουσίασαν σταθερότητα στην πενταετία 1994-98 με ιδιαίτερη
όμως έξαρση την χρονιά του 1995-96 (Γραφ. Ε.6.1)Το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο θήρευσης
που είναι τα 12 πουλιά ανά κυνηγό και εξόρμηση σπάνια το άγγιξαν οι κυνηγοί, με εξαίρεση
την χρονιά 1995-96 που παρατηρείται μια σχετικά μεγαλύτερη συχνότητα υψηλών καρπώσεων
λόγω της μεγάλης αφθονίας.

ΓΡ Α Φ Η Μ Α Ε.6.1 Ε Ξ Ε Λ ΙΞ Η ΤΗ Σ Μ ΕΣΗ Σ ΕΤΗ ΣΙΑ Σ Κ Υ Ν Η ΓΕ ΤΙΚ Η Σ
ΕΥΚ Α ΙΡΙΑ Σ ΚΑΙ Κ Α Ρ Π Ω Σ Η Σ ΣΤΙΣ Κ ΥΝ Η ΓΕΤΙΚ Ε Σ Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο Υ Σ 1 9 9 4 -9 5
Ε Ω Σ 1 9 9 8 -9 9 , ΣΤ Η Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε Π ΙΚ Ρ Α Τ Ε ΙΑ .

ϋ Συναντηθέντων
ανά κυνηγό και
εξόρμηση
Μ Θηρευθέντων ανά
κυνηγό και
εξόρμηση

199 4 -9 5

1 9 9 5 -9 6

1996 -9 7

1 9 9 7 -9 8

199 8 -9 9

Κυνηγετική περίοδος

ΓΡ Α Φ Η Μ Α Ε .6 .2 Π Ο Σ Ο Σ Τ ΙΑ ΙΑ Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η Τ Η Σ Κ Υ Ν Η ΓΕΤΙΚΗ Σ
Κ Α Ρ Π Ω Σ Η Σ Α Ν Α Κ ΥΝ Η ΓΟ ΚΑΙ Ε Ξ Ο Ρ Μ Η Σ Η Κ Α ΤΑ ΤΙΣ ΚΥΝ. Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο Υ Σ
1 9 9 4 -9 5 Ε Ω Σ 1 9 9 8 -9 9 . ΣΤΗΝ ΕΛΛΗ Ν ΙΚ Η Ε Π ΙΚ Ρ Α Τ Ε ΙΑ

1998-99
1996-97
1994-95

~ ° 1U 11
# Θ ηρευθέντω ν θηραμάτω ν
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Τα πάντα περί Θήρας
,.

Θήρα στην Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη,
J n T \ ήδη από τους ιστορικούς χρόνους, με τη ζωή των
C L S κατοίκων της. Πρωτίστως βέβαια συνδυάσθηκε
με την αγωγή των νέων (άθληση, παίδευση, εξάσκηση) και
με την ανάγκη ικανοποίησης βασικών ανθρώπινων αναγκών
(διατροφή, ένδυση, κλπ). Αυτό που π ρέπει να σημειωθεί
είναι το γεγονός ότι το κυνήγι ασκούσε στην αρχαία Ελλάδα
μεγάλο μέρος του πληθυσμού, χωρίς κοινωνικές διακρίσεις.
Το στοιχείο αυτό εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα, εν αντιθέσεί με την υπόλοιπη Ευρώπη, που το κυνήγι κατά τους
προηγούμενους αιώνες αποτέλεσε ασχολία της άρχουσας τά
ξης και των οικονομικά εύρωστων ομάδων.
Με την πάροδο βέβαια των αιώνων και όσο πλησιάζου
με προς τη σημερινή εποχή το κέντρο βάρους μετατοπιζό
ταν αρχικά προς την κάλυψη διατροφικών αναγκών και κα
τόπιν σήμερα για την ικανοποίηση αναγκών ψυχαγωγίας και
διασκέδασης του αστικού και ημιαστικού πληθυσμού. Η κοι
νωνιολογική αυτή, έστω και αποσπασματική, αναφορά πρ έ
π ει να συμπληρωθεί με το γεγονός ότι η Θήρα ειδικά για την
Ελλάδα αποτελεί βασική παραδοσιακή δραστηριότητα των
κατοίκων της υπαίθρου. Η παραπάνω αυτή διαπίστωση σκια
γρα φ εί τους Έ λληνες κυνηγούς ως ανθρώπους ασχολούμε
νους με τη φύση και τη Θήρα, είτε για επαφή με το φυσικό
περιβάλλον ως μια προσπάθεια αντιμετώπισης του φορτι
σμένου αστικού τρόπου ζωής τους, είτε ως συνέχιση των δε
σμών τους με το φυσικό περιβάλλον, παράλληλα με τις άλλες
παραδοσιακές τους δραστηριότητες, όπως της γεωργίας, της
κτηνοτροφίας, της δασοπονίας, της αλιείας και των άλλων
επιμέρους δραστηριοτήτων (μελισσοκομία, παραγωγή ξυ
λοκάρβουνου) της ελληνικής επαρχίας.
Στην Ελλάδα η παρουσία των κυνηγών επιβεβαιώνεται
αριθμητικά από τον αριθμό αδειώ ν που εκδίδονται κάθε
χρόνο, μέσα από την εγγραφή τους στους κατά τόπους Κυνη
γετικούς Συλλόγους (περίπου 250 σε όλη τη χώρα). Με βάση
αυτό οι κυνηγοί της χώρας είναι περίπου 300.000, χωρίς βέ
βαια να αποκλείεται η περίπτωση να υπάρχουν πολλά άτομα
που κυνηγούν, χωρίς να βγάζουν άδεια, παρανομιόντας εις
βάρος των νομοταγών κυνηγών, της ελληνικής οικονομίας,
του ελληνικού κράτους και του θηραματικού κεφαλαίου της
χώρας. Η έκδοση άδειας Θήρας αποτελεί ετιίσια υποχρέωση
του κυνηγού, το δε κόστος ποικίλει ανάλογα με τον τύπο της
άδειας, καθώς αυτή διακρίνεται σε τοπική, περιφερειακή
και εθνική. Τα ποσά είναι ανάλογα:

Κυριάκος Σκορδάς
Δοοολόνοζ ■
Πε ρ φαλλοντολόγος
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Τοπική:
Περιφερειακή:
Εθνική:

25.500 δρχ.
32.500 δρχ.
39.500 δρχ.

Τα ποσά αυτά πολλαπλασιαζόμενα επί του αριθμού των κυνηγών της χώρας δημιουργούν
ένα κονδύλι μερικών δισεκατομμυρίων δραχμών. Μ εγάλο μέρος αυτού καταλήγει μεν στο
Ταμείο Θ ήρας του Υ πουργείου Γεωργίας, αλλά δυστυχώς δεν χρησιμοποιείται στο σύνολό
του προς εκτέλεση φιλοθηραματικών έργων και δράσεων. Αυτή η αναντιστοιχία αποτελεί
αίτιο δυσαρέσκειας εκ μέρους του κυνηγετικού κόσμου και καλλιεργεί αρνητική συμπεριφο
ρά, καθώς διαπιστώνεται ότι τα χρή ματα των Ελλήνων κυνηγών δεν αξιοποιούνται από το Υπ.
Γεωργίας. Αυτή η επαπειλούμενη φημολογία πρέπει αναγκαστικά να διαψευστεί από την ίδια
την ηγεσία του Υπ. Γεωργίας και να βρεθεί μόνιμος μηχανισμός ώστε να διοχετευτούν τα
κονδύλια αυτά στις Π εριφ έρειες για την εκτέλεση φιλοθηραματικών έργων.
Π έραν t c d v ποσών που καταλήγουν στο Ταμείο Θήρας, μέρος του κόστους έκδοσης της
άδειας Θήρας επιμερίζεται σε άλλα ποσά υπέρ του Δημοσίου (πάγιο τέλος χαρτοσήμου, ΟΓΑ
επί χαρτοσήμου, έξοδα Τραπέζης, υπεύθυνη δήλωση), σε ενίσχυση της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, σε εισφορά υπέρ του Κυνηγετικού Συλλόγου και κατά περίσταση υπέρ της Ομο
σπονδίας και της Συνομοσπονδίας.
Α ναλυτικά το κόστος έκδοσης της άδειας Θήρας για το έτος 2000-2001 και ανά κατηγορία
επιμεριζόταν ως εξής:
ΠΙΝ Α Κ Α Σ Κόστους Α δειώ ν Θ ήρας (για την Μ ακεδονία και τη Θράκη)
Περιφερειακή

Γενική

3000
5000
1000
5500

10000
5000
1000
5500

17000
5000
1000
5500

500
6000
-

500
6000
-

500
6000
-

Υπέρ Ομοσπονδίας
Υπέρ Συλλόγου

1500
3000

1500
3000

1500
3000

Σύνολο (χωρίς την ασφάλεια κυνηγών)

25500

32500

39500

Τακτικές εισα>οοές

Τοπική

Τέλη Δημοσίου (Κ.Τ.Γ.Κ.)
Πάγιο τέλος χαρτοςήμου
ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου
Υποχρεωτική εισφορά υπέρ Συλλόγου
Υπεύθυνη Δήλωση, χαρτόσημο στελέχους (1%),
έξοδα Τραπέζης,
Υπέρ Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής
Κόστος βιβλιαρίου Θήρας
Έκτακτες εκταοοές

Στα ποσά της άδειας δεν συμπεριλαμβάνονται τα ασφάλιστρα κυνηγών. Η κυνηγετική
δραστηριότητα συχνά σημαδεύεται από ατυχήματα, ορισμένα από τα οποία είναι δυστυχώς
και θανατηφόρα (ατυχήματα με όπλα, πνιγμοί σε λίμνες, καταπόνηση σώματος, ακραίες κ αι
ρικές συνθήκες, καρδιακά νοσήματα, ατυχήματα σε δύσβατες ορεινές περιοχές, κλπ). Για το
λόγο αυτό οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι ασφαλίζουν τα μέλη τους. Το ασφάλιστρο αυτό αποτελεί
αντικείμενο συμφο^νίας με κάποια ασφαλιστική εταιρεία και το ύψος τους εξαρτάταί π έρα
από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και από τον αριθμό των μελών του εκάστοτε συλλόγου, και
κατά μέσο όρο κυμαίνεται από 500 έως 1000 δρχ. ετησίως κατ' άτομο. Γίνεται αντιληπτό ότι ο
συνολικός τζίρος των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών ξεπερνά τα 250.000.000 δρχ., χωρίς
να υπολογίζονται τα ιδιωτικά ασφαλιστικά συμβόλαια που κάνουν μεμονωμένα αρκετοί κυ
νηγοί για δικούς τους προσωπικούς λόγους. Παράλληλα για το θέμα των ασφαλίστρων υπ ά ρ 
χουν και έμμεσα αυξημένα ασφάλιστρα, είτε ως ειδικοί όροι σε ατομικά ή και οικογενειακά
συμβόλαια, είτε λόγω της κίνησης των οχημάτων σε απρόσιτες περιοχές, είτε λόγω αυτής
καθεαυτής της κατοχής οχημάτων ειδικοίν απαιτήσεων (τετρακίνητα, κ.λπ)
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Παροχή και δημιουργία θεσεων εργασίας
Η λειτουργία των κυνηγετικών οργανώσεων και η ανάληψη πολλών δραστηριοτήτων κα
τά συντριπτικό ποσοστό οφείλεται στην εθελοντική συμμετοχή των ίδιων των κυνηγών και
μελών των Διοικητικών Συμβουλίων τους, και στην αγάπη τους για την προώθηση της κυνηγε
τικής ιδέας. Οι αυξημένες πια ανάγκες, αλλά και απαιτήσεις για την προστασία του θηραματικού πλούτου της χώρας οδήγησαν πολλές από τις κυνηγετικές οργανώ σεις στην στελέχωσή
τους με προσωπικό, ώστε να προάγονται ευχερέστερα οι αντικειμενικοί στόχοι τους. Το
προσωπικό αυτό χρηματοδοτείται από τους ίδιους τους κυνηγούς, ανάλογα με τα έσοδα του
εκάστοτε συλλόγου. Έ τσ ι σήμερα πολλοί σύλλογοι μπορούν και απασχολούν υπαλλήλους για
γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη, προσλαμβάνουν θηροφύλακες σε εποχιακή βάση,
ενώ αρκετοί τους απασχολούν σε ετήσια ή και σε μόνιμη βάση. Τα δευτεροβάθμια όργανα των
κυνηγετικών οργανώσεων, δηλαδή οι Ομοσπονδίες πέραν της γραμματείας τους, απασχολούν
ειδικό επιστημονικό προσωπικό, που αποτελείται από Δασολόγους και Δασοπόνους. Ειδικά
η ΣΤ ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μ ακεδο
νίας Θράκης, ακολουθώντας τις αποφά
σεις των Γενικιόν της Συνελεύσεων των
61 Κυνηγετικών Συλλόγων αρμοδιότητας
της, διαθέτει επιστημονικό προσωπικό
που αποτελείται από 4 Δασολόγους, 2 Δα
σοπόνους, 1 ειδικό Διοικητικό, 1 Ο ικο
νομικό Σύμβουλο-υπεύθυνο λογιστηρίου,
ώστε να μπορεί να ασχοληθεί επιστημο
νικά με πολλά από τα ζητήματα που αντι
μετωπίζει η Θήρα σήμερα, όπως ζητήμα
τα νομοθετικού πλαισίου, διαχείρισης
δασικών και υγροτοπικών περιοχών, κα
ταγραφής πουλιών και άλλων θηραματικών ή μη ειδών, προτάσεις βελτίωσης
βιοτόποτν και πολλά άλλα. Αντίστοιχο προσωπικό διαθέτουν και άλλες Ο μοσπονδίες της
χώρας, και ασφαλώς η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας.
Α πό τις 1-3-2000 το προσωπικό των κυνηγετικών οργανώσεων έχει εμπλουτισθεί και από
το Σώμα της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, με 153 μόνιμους θηροφύλακες, που αναμένεται
να είναι περίπου 200 έως την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2001-2002, και να αυξηθεί
ακόμη περισσότερο στο προσεχές μέλλον. Η μισθοδοσία όλου αυτού του αριθμού των υπαλ
λήλων γίνεται με χρήματα των κυνηγών, μέσα από την αξιοποίηση των χρημάτων έκδοσης
άδειας Θήρας. Έ ν α μέρος αυτών των χρημάτων εισπράττει εκ νέου το ελληνικό Δημόσιο,
μέσα από τις αναγκαστικές ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και εργοδοτών υπέρ
των Ταμείων τους.
Η λειτουργία των Κυνηγετικών Οργανώσεων, πέραν της μισθοδοσίας του προσωπικού
τους, συνοδεύεται και από τις δαπάνες λειτουργίας. Ως τέτοιες δαπάνες λογίζονται δαπάνες
ενοικίασης, δαπάνες απόσβεσης ακίνητης περιουσίας, πάγιοι λογαριασμοί (ΟΤΕ, ΔΕΗ, "Υ
δρευσης) έξοδα συντήρησης του κτιριακού χώρου, κλπ. Σε αυτά π ρέπει να προστεθούν τα
έξοδα εξοπλισμού των γραφ είω ν τόσο ως υλικοτεχνική υποδομή (οι περισσότεροι σύλλογοι
διαθέτουν Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, συσκευή φαξ, γραφομηχανές, χρησιμοποιούν ανα
λώσιμα, λοιπές συσκευές, κ.ά) και επίπλωση, όσο και έξοδα εξοπλισμού με οχήματα που
ανήκουν ιδιοκτησιακά σε Συλλόγους. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν και τα οχήματα που
αγοράστηκαν πρόσφατα από την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας, περισσότερα από
100, για την ενίσχυση του Σώματος της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής. Επιπρόσθετα η Κυνη
γετική Ομοσπονδία Μ ακεδονίας Θράκης αγόρασε το έτος 2000 άλλα 9 τετρακίνητα οχήματα.
Τα οχήματα αυτά συνδυάζονται με δαπάνες κίνησης άνω των 50.000 τον μήνα, συν τα έξοδα
λειαντικών, συντήρησης, ασφάλισης, τελών κυκλοφορίας, καθώς και φθοράς ή μείωσης της
αγοραστικής τους αξίας. Μ ε πολύ πρόχειρους υπολογισμούς έχουμε έξοδα αγοράς άνω των
700.000.000, έξοδα συντήρησης άνω των 200.000.000 δρχ.
Ο ι γενικές και ειδικές δραστηριότητες των Κυνηγετικών Οργανώσεων, ασφαλώς συνο
δεύονται με δαπάνες επιτέλεσης αυτών, αλλά τα έξοδα αυτά έχουν συμπεριληφθεί στους ετή
σιους προϋπολογισμούς των Συλλόγων. Π ρέπει όμως να σημειωθούν ότι αποτελούν ποσά που
προέρχονται από τους κυνηγούς, αποσκοπούν στην ικανοποίηση των αντικειμενικών σκοπών
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των κυνηγετικών οργανώσεων, αλλά παράλληλα αποτελούν ποσά που κινούν ένα κομμάτι της
ελληνικής οικονομίας, είτε εξωτερικούς συνεργάτες (ειδικούς επιστήμονες, τεχνικό προσω 
πικό), είτε άλλες επαγγελματικές κατηγορίες. Τέτοια έργα είναι τα έργα βελτίωσης βιοτόπων,
σπορές, φυτεύσεις, αναδασώσεις, οργάνωση ομάδων πυρασφάλειας, δαπάνες θηροφύλαξης,
λειτουργία εκτροφείων με ευθύνη των Συλλόγων, απελευθερώ σεις θηραμάτων, μικρά έργα
(ποτίστρες, παροχή τροφής σε θηράματα κατά τη διάρκεια κακών καιρικών συνθηκών, κλπ).
Κ άθε φιλοθηραματικό έργο των Κυνηγετικών Οργανώσεων εγκρίνεται από την αρμόδια
δασική αρχή και η εκπόνησή του πιστοποιείται από επίσημο πρακτικό του αρμόδιου Δ ασαρ
χείου. Υπενθυμίζεται ότι τα οικονομικά στοιχεία λειτουργίας του κάθε Συλλόγου υπόκεινται
σε ετήσιο έλεγχο από το Δασαρχείο και το Υπ. Γεωργίας, με ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση
παραβάσεω ν. Επίσης ότι το 50% των εισφορών του π ρέπει ο Κυνηγετικός Σύλλογος να το
διαθέτει σε φιλοθηραματικό έργα, μέσα στο επόμενο έτος από την είσπραξη αυτών των
χρημάτων.
Αναφέρεται επίσης η συμβολή του κυ
νηγιού στη δημιουργία αλλά και η συ
ντήρηση θέσεων εργασίας σε διάφορους
επιχειρηματικούς τομείς, βιοτεχνίες, οι
κογενειακές επιχειρήσεις, κ.λπ. Σε ερ
γασία που πραγματοποίησε η Π ανευρω
παϊκή Συνομοσπονδία Κυνηγετικών Ο ρ
γανώ σεω ν (FACE) εκτιμά ότι κατά μέ
σο όρο δημιουργείται μια θέση εργασί
ας ανά 65 κυνηγούς. Αυτό το εκπληκτικό
ποσοστό 1/65 σε εθνικό επίπεδο σημαί
νει π ερ ισ σ ό τερ ες από 4.000 μόνιμες
θέσεις εργασίας και σε επίπεδο Ε υρω 
παϊκής Έ νω σ ης πάνω από 100.000 θέ
σεις εργασίας.
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η οργάνωση των κυνηγών στους 250 και πλέον Κυνηγετικούς Συλλόγους συνδυάζεται
και με προσφορά έργου. Εργαζόμενοι εθελοντικά χιλιάδες κυνηγοί συμμετέχουν σε έργα
βελτίωσης βιοτόπων, παροχής τροφής και νερού σε θηλαστικά όταν υπάρχουν δυσμενείς
καιρικές συνθήκες, περιπολίες, πυρασφάλεια, ακόμη και κατασκευή έργων (υποδομές, τα ΐ
στρες, ποτίστρες, εκτροφεία θηραμάτων, αναδασώσεις, κλπ). Η εθελοντική εργασία δεν δη
μιουργεί κόστος αφού παρέχεται δωρεάν, πέραν ίσως των οργανωτικών εξόδοιν συντονισμού
που αναλαμβάνουν οι εκάστοτε Σύλλογοι. Π ρέπει όμως να επισημανθεί ότι αρωγός είναι, τις
περισσότερες φορές, η τοπική δασική υπηρεσία, και η εθελοντική εργασία αυξάνει την αποτελεσματικότητα των δράσεων της Πολιτείας.

Οικονομική διάσταση της δραστηριότητας της Θήρας ανά μεμονωμένο κυνηγό
Παρουσιάσθηκε προσέγγιση της σημασίας της λειτουργίας των κυνηγετικών οργανώσεων
για την εθνική και την τοπική οικονομία. Ουσιαστικά τονίσθηκαν οι τίτλοι άμεσων επιδράσε
ων, που προσδιορίζονται αντικειμενικά και εν μέρει εύκολα. Τέτοιοι υπολογισμοί αποτελούν
αντικείμενο οικονομικής μελέτης και δεν αφορούν βέβαια τους σκοπούς του παρόντος κειμέ
νου. Ο ι ουσιαστικοί τροφοδότες παραμένουν πάντοτε οι κυνηγοί, των οποίων οι μεμονωμέ
νες κινήσεις και δαπάνες, δημιουργούν ένα τεράστιο οικονομικό μέγεθος, που είναι κατά
δεκάδες φορές πολλαπλάσιο από τα απλά έξοδα έκδοσης άδειας Θήρας. Π ρόχειρες εκτιμή
σεις διατυπώνουν ότι ο κάθε Έ λληνας κυνηγός δαπανά κατά μέσο όρο κάθε έτος από 800.000
έως 1.000.000, που μεταφράζονται ως ένα συνολικό ποσό μεγαλύτερο το:ν 250 δισεκατομμυρί
ων δραχμών. Χρη μάτων υπαρκτών, φορολογήσιμων μέσω όλων των συναλλαγών και αγορών,
που αποτελούν ένα σοβαρό στοιχείο της ελληνικής οικονομίας.
Μ όνο ως θέματα που προκαλούν έξοδα και δαπάνες, και πέραν της έκδοσης άδειας Θήρας,
αναφέρονταιτα εξής:
Κατογή. διατροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κυλ'ηγετικών σκύλων.
Α σιπά έξοδα συντήρησης, περίθαλψης, περιποίησης και ικανοποίησης βασικών αναγκών
διαβίωσης των κυνηγετικών σκυλιών, καθώς και λοιπά έξοδα εξοπλισμού της διαμονής, μετα
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κίνησης μαζί με τα σκυλιά, προφύλαξης, κλπ. Ενδεικτικά αναφέρονται σκυλοτροφές, εμβό
λια, κτηνιατρικές αγω γές κ α ι χειρουργικές επεμβάσεις, σκυλόσπιτα, ειδικά τρέιλερ μεταφο
ράς, κολάρα, φίμωτρα, λουριά, αλυσίδες, λοιπά σκεύη, κ.ά. Η σχέση του Έ λλη να κυνηγού με
το σκύλο του είναι παροιμιώδης, διακρίνεταιγιατην αμοιβαία αγάπη και αφοσίωση, και όσο
και αν δεν υπάρχουν στοιχεία είναι βέβαιο ότι η συντριπτική πλειοψ ηφ ίατω ν κυνηγών είναι
τυπικοί και πολλάκις σχολαστικοί με την περιποίηση των σκύλων τους. Π ροφορικές πληρο
φορίες εκτιμούν για περισσότερες από 20.000 δρχ. τον μήνα. Στα παραπά νω πρέπει να συ
μπληρωθούν ότι η μεγάλη μερίδα των Ελλήνων κυνηγών έχουν σκύλο (περισσότερο από
80%), πολλοί κατέχουν περισσότερα από 1 σκύλο (και δύο κ αι τρεις, ακόμη και τέσσερις).
Ενδεικτικοί υπολογισμοί:

150.000 κυνηγοί X 20.000 δ ρ χ Χ 12 μήνες

= 36.000.000.000

35.000 κυνηγοί X 20.000 X 12 μήνες
(που έχουν 2 σκύλους)
10.000 κυνηγοί X 20.000 X 12 μήνες
(που έχουν 3 σκύλους)
5.000 κυνηγοί X 20.000X 12 μήνες
(που έχουν 4 σκύλους)

= 8.400.000.000
= 2.400.000.000
= 1.200.000.000

Σύνολο

48.000.000.000 δρχ.

Δεν υπολογίζονται τα έξοδα αγοράς σκύλου, τα οποία κυμαίνονται από 50.000 έως 2.000.000
δρχ., με μέση τιμή αγοράς περίπου 200.000 έως 400.000 δρχ. Πολλοί βέβαια αγοράζουν σκυλιά
σε πολύ νεαρή ηλικία ή ακόμη τα παίρνουν δωρεάν. Κατά μέσο όρο ο κάθε κυνηγός, προβαί
νει σε αλλαγή σκύλου (λόγω γήρανσης, θανάτου, ασθένειας, απώ λειας, κλπ) περίπου κάθε 7
χρόνια. Με την μικρότερη τιμή μέσου όρου (200.000 δρχ.) έχουμε 200.000 / 7 χρόνια = περίπου
28.571 δρχ. ως ετήσιο επιμερισμένο κόστος. Αν υποθέσουμε ότι μόνο οι μισοί από τους κυνη
γούς προβαίνουν σε αγορά σκύλου έχουμε:
28.571 X 125.000 κατόχους σκύλων = περίπου 3.571.400.000 δρχ.
Το ποσό αυτό γίνεται περίπου 4,5 δις αν υπολογίσουμε κ αι αυτούς που έχουν 2,3 και 4
σκύλους. Στα ποσά σχετικά με την κατοχή σκύλου πρέπει να συμπεριληφθούν η εκπαίδευση
σκύλων, που αρκετοί κυνηγοί επιλέγουν ειδικούς εκπαιδευτές, και η συμμετοχή σε κυνολογικούς συλλόγους.
Ατομικά έξοδα κίνησηο. διαμονήο. διατροφήν
Υποθέτοντας ότι στην εξάμηνη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου ο κάθε κυνηγός πη
γαίνει για κυνήγι τουλάχιστον 2-3 φορές τον μήνα, τότε οι ελάχιστοι υπολογισμοί είναι ότι ο
κάθε κυνηγός βγαίνει γ ια κυνήγι 15 φορές τον χρόνο. Η πλειοψ ηφ ία βέβαια των κυνηγών
ασκεί συχνότερα το αγαπημένο του χόμπι, αλλά συνεχίζοντας αυτόν τον απλοϊκό συλλογισμό,
έχουμε (250.000 κυνηγούς X 15 ημέρες ετησίως) = 3.750.000 ημέρες εξόδου. Ας υποθέσουμε
ότι ο κάθε κυνηγός ξοδεύει σε κάθε ημερήσια έξοδό του περίπου 10.000 δρχ (για φαγητό,
καφέ, προμήθειες, έξοδα κίνησης, διόδια, βενζίνη, τηλέφωνα επικοινω νίας με το σπίτι του,
κλπ.), που γίνεται αντιληπτό ότι μεγάλο μέρος των κυνηγών ξοδεύει αρκετά περισσότερα.
Τότε έχουμε τον εξής υπολογισμό:
(3.750.000ημέρεςΧ 10.000 δρχ/η μέρα)= 37.500.000.000 δρχ
Με τους απλούστερους λοιπόν υπολογισμούς έχουμε 37,5 δισεκατομμύρια δραχμές, που
δαπανούν οι Έ λληνες κυνηγοί, και καταλήγουν κυρίως στην τοπική οικονομία.
Αν υποθέσουμε ότι τουλάχιστον τα 4/5 των κυνηγών διαθέτουν μόνο ένα Σαββατοκύριακο
τον χρόνο για κυνήγι, που μεταφράζεται σε 3 διανυκτερεύσεις τουλάχιστον για 200.000 κυνη
γούς, τότε έχουμε με τους ελάχιστους υπολογισμούς
200.000 κυνηγοί X 3 διανυκτερεύσεις = 600.000 διανυκτερεύσεις ετησίως.
Αν υπολογίσουμε ότι η κάθε διανυκτέρευση στοιχίζει 10.000 (υποθέτοντας ότι δεν κοιμού
νται όλοι σε ξενοδοχεία ή ξενώ νες, αλλά κατασκηνώνουν και στην ύπαιθρο), όπου τα έξοδα
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αυτά αφ ορούν το νυκτερινό τους γεύμα, αφού το ημερήσιο γεύμα έχει συμπεριληφθεί στον
προηγούμενο υπολογισμό των ημερήσιων εξόδων, και έξοδα προετοιμασίας και εξοπλισμού
για διανυκτέρευση (αναλώσιμα, λοιπά τρόφιμα, είδη καθαρισμού και καθαριότητας, γκαζάκι,
και δεκάδες άλλα μικροέξοδα εξοπλισμού, καθώς και οι αποσβέσεις αγορών αντίσκηνου και
ειδών νυκτερινής διαβίωσης).
Τότε έχουμε:
600.000 διανυκτερεύσειςΧ 10.000 δρχ
= 6.000.000.000 δρχ.
Στα 6 δισεκατομμύρια δεν υπολογίζονται τα έξοδα διαμονής σε ξενώνες.
Β έβαια οι περισσότεροι μένουν σε καταλύματα, τότε έχουμε:
(150.000 κυνηγοί) X (3 διανυκτερεύσεις) X 10.000 κόστος ξενώ να = 4.500.000.000 δρχ.
Α ν αθροίσουμε τα ποσά έχουμε:
Συνολικό ημερήσιο κόστος εξόδου

37.500.000.000

Συνολικές δαπάνες για διανυκτερεύσεις σε ξενώνες

4.500.000.000

Συνολικά έξοδα κυνηγών για 1 Σαββατοκύριακο

6.000.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

48.000.000.000 δρχ.

Τ α 48 δισεκατομμύρια πηγαίνουν κατά γενική ομολογία άμεσα στην τοπική οικονομία,
στους ανθρώπους της υπαίθρου, και ουσιαστικά συντηρούν αυτές τις περιοχές κατά τους
δύσκολους μήνες, που οι καιρικές συνθήκες επιτείνουν στις περιοχές αυτές την αίσθηση της
απομόνωσης. Σε πολλές περιοχές το κυνήγι αποτελεί τη βασική και εν μέρει τη μοναδική
ανθρώπινη δραστηριότητα
Τ α ποσά αυτά είναι τα ελάχιστα υπολογισμένα, και γίνεται αντιληπτό, ότι είναι κατά πολύ
μεγαλύτερα, σε πλείστες περιπτώσεις, που η διαμονή γίνεται σε ακριβότερους ξενώνες, η
διατροφή κινείται σε ακριβότερη βάση, οι εξοπλισμοί είναι πιο πλούσιοι, οι μετακινήσεις
είναι π ιο μακρινές, περιλαμβάνουν μετάβαση σε νησιωτικές περιοχές, και πολλές άλλες περι
πτώσεις που πιθανόν να μην είναι εξεζητημένες, αλλά εν τέλει γενικευμένες. Ακόμη και έτσι
όμως τα οικονομικά μεγέθη είναι εντυπωσιακά.
Α ν σκεφθούμε ότι το Υ πουργείο Γεωργίας αδικαιολόγητα έχει κάνει ενέργειες για π ερ ι
κοπή του κυνηγιού κατά 1 μήνα, τότε αυτή του η βούληση μεταφράζεται στο 1/6 αυτών των
ποσών, δηλαδή 8 δισεκατομμύρια δραχμές. Έ τσ ι αβίαστα οι ιθύνοντες της ελληνικής πολιτεί
ας κόβουν τουλάχιστον 8 δισεκατομμύρια από την πολύπαθη ελληνική επαρχία, λες και έχουν
μηχανισμούς αντισταθμιστικούς για αυτή την οικονομική ζημία των ξεχασμένων Ελλήνων της
υπαίθρου.

Έ ξοδ α εξοπλισμού
Τ α χρήματα που δαπανά ο Έ λλη νας κυνηγός για εξοπλισμό και για καλύτερη άσκηση της
δραστηριότητας της Θήρας, δεν μπορούν να υπολογισθούν, ούτε καν με απλοϊκούς συλλογι
σμούς, όπως συνέβη στις προηγούμενες περιπτώσεις. Αυτό είναι αντικείμενο ειδικής μελέτης,
αλλά έστω και επιχειρηματολώντας, στο παρόν άρθρο θα αναφερθούν αντικείμενα που προκαλούν δαπάνες στον κάθε κυνηγό. Μ ια αναλυτική μελέτη θα μπορούσε να καθορίσει ακόμη
και τα ακριβή ποσά.
- Κατοχή κυνηγετικών όπλων.
Ο κάθε κυνηγός είναι κάτοχος κυνηγετικού όπλου, ενοί μεγάλο ποσοστό έχουν περισσότε
ρα από 1 όπλα. Δαπάνη αγοράς ανάλογα με τον τύπο του όπλου από 100.000 δρχ έως 1.500.000,
ενώ υπάρχουν και ιδιαίτερα όπλα, που η αγορά τους κοστίζει μέχρι και 10.000.000 δρχ. Η
δαπάνη αγοράς βαρύνει τον κάθε κυνηγό κατά μέσο όρο 1-2 φ ορές στη διάρκεια της ζωής
τους, εκτός από αυτούς που για ειδικούς λόγους αγοράζουν και αλλάζουν όπλα συχνότερα.
Ακόμη πολλοί έχουν λοιπό εξοπλισμό, όπως σκόπευτρα, ειδικά μαχαιράκια, κ.ά.
- Συντήρηση κυνηγετικού όπλου.
Η χρήση του όπλου συνδυάζεται με έξοδα αγοράς φυσιγγίων. Περίπου το ελάχιστο κόστος
ημερήσιας χρησιμοποίησης φυσιγγίων ε ίν α ι3000 δρχ. Μ ε 15 ημέρες εξόδου έχουμε:
3.000 X 15 ημ. X 250.000 κυνηγοί

1 1 .250.000.000 δρχ.
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Ακόμη έχουμε έξοδα φυσιγγιοθηκών, θήκης όπλου, οπλοβαστού, καθαριστικά, λιπαντικά
που σε ετήσια βάση δημιουργούν κόστος περίπου 3000 δρχ ετησίως.
Επομένως 250.000 X 3.000 = 750.000.000 δρχ
Το ποσό αυτό πρέπει να πλησιάζει περίπου το 1 δις αν συνυπολογισθεί ότι πολλοί κυνηγοί
έχουν διπλάσια ή τριπλάσια έξοδα, λόγω κατοχής περισσότερων όπλων.
- Κατοχή αυτοκινήτου
Η προσέγγιση αυτή είναι σχεδόν αδύνατη. Μ εγάλο μέρος των κυνηγών χρησιμοποιούν
αγροτικά αυτοκίνητα, καθώ ς ο συνδυασμός της ιδιότητας του αγρότη με αυτή του κυνηγού
είναι έντονος. Γενική διαπίστωση είναι ότι η κατοχή αυτοκινήτου είναι επιβεβλημένη, και
κυρίως η κατοχή οχήματος με δυνατότητα κίνησης σε άσχημες οδικές συνθήκες. Το κόστος
αγοράς, κατοχής και συντήρησης τέτοιων αυτοκινήτων είναι ιδιαίτερα υψηλό, αλλά συνολικό
οικονομικό μέγεθος δεν μπορεί να εκτιμηθεί, καθώς είναι άγνωστος ο αριθμός κυνηγών που
κατέχουν τέτοια αυτοκίνητα. Π έραν των ασφαλίστρων, των τελών κυκλοφορίας, της κατανά
λωσης καυσίμων ανά χιλιόμετρο κίνησης, και λοιπών πάγιω ν δαπανών, τα αυτοκίνητα αυτά
έχουν υψηλό κόστος για τα απαιτούμενα αξεσουάρ. Οι περισσότεροι κάτοχοι οχημάτων σί
γουρα μεριμνούν σχολαστικά για την ύπαρξη βοηθημάτων, που δεν θα δυσχεραίνουν την
παραμονή τους στους κυνηγότοπους, και συχνά τα εξοπλίζουν με κοτσαδόρους, μηχανές ρυ

μούλκησης, καλής ρεζέρβας και καλύπτρας, τρέϊλερ, σχάρα οροφής, ειδικούς καθρέφτες,
ενισχυμένες ζάντες και ελαστικά, κ.ά. Η συχνότητα αλλαγής των αξεσουάρ και αγοράς καινού
ριου οχήματος, είναι περίπου κάθε 8-10 χρόνια, το οποίο στη δεκαετία μεταφράζεται σε
μερικά εκατομμύρια ανά κυνηγό, και σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ετησίως. Δεν είναι
δυνατόν κάποια προσέγγιση, αλλά γίνεται αντιληπτό ότι τα ποσά είναι αρκετών δισεκατομμυ
ρίων ετησίως. Ακόμη και 200.000 να είναι το ετήσιο κόστος, έχουμε σύνολο άνω των 50 δις
- Ρουχισμός
Και σε αυτή την περίπτωση ο προσδιορισμός είναι αδύνατος, και ειδική μελέτη, μόνο
προσέγγιση θα έδινε. Ε ίναι κοινά αποδεκτό ότι τα κυνηγετικά είδη ρουχισμού και υπόδυσης
είναι πολλά και δημιουργούν έναν μακρύ κατάλογο. Ξεκινώντας τόσο από τα απλά ρούχα
εξόδου, τα ζεστά μπουφάν, γιλέκα, και δεκάδες είδη ένδυσης, καταλήγουμε σε είδη ακόμη και
ειδικών έως υπερβολικών απαιτήσεων (αδιάβροχα γάντια, ηλεκτροθερμαινόμενες κάλτσες,
κλπ.). Παράλληλα τόσο η συνεχώς βελτιούμενη παραγωγή προϊόντων, η καταναλωτική έκρη
ξη, όσο και η ευκολότερη προβολή τέτοιων ειδών, έχει οδηγήσει σε αύξηση των δαπανών για
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αγορά κυνηγετικών ειδών. Μ ια μελέτη θα οδηγούσε σε οικονομικά μεγέθη ιδιαίτερα μεγάλα.
- Α γορά κυνηγετικών εντύπων.
Π ολλοί κυνηγοί είναι συνδρομητές ή αγοράζουν κάποιο από τα πολλά κυνηγετικά π εριο
δικά. Το κόστος αυτό δεν είναι αμελητέο, καθώς συντηρεί τόσα ειδικά έντυπα, ενώ έχει
οδηγήσει και στο ειδικό ένθετο της εφημερίδας ΕΘ Ν Ο Σ (ΕΘ Ν Ο Σ ΚΥΝΗΓΙ). Τα ποσά αυτά
είναι μεν μικρά αλλά επιτρέπουν την απρόσκοπτη κυκλοφορία των περιοδικών, τη λειτουργί
α τους, τη μισθοδοσία των υπαλλήλων τους και την προσέλκυση δεκάδω ν επιχειρήσεων που
πρόθυμα πληρώνουν για τη διαφήμιση των κυνηγετικών ειδών και υπηρεσιών τους.
- Ε πιχειρήσεις που βασίζονται αποκλειστικά στην ύπαρξη του κυνηγίου.
Ε ίναι όντως πολλές αυτές οι επιχειρήσεις και διακρίνονταιτόσο σε επιχειρήσεις πώλησης
κυνηγετικών ειδών, σε επιχειρήσεις παραγω γής τέτοιων ειδών, επιχειρήσεις εισαγωγής ει
δών, κ.λπ. Κύκλος εργασιών τεράστιος, με μεγάλο υπαλληλικό προσωπικό. Η ύπαρξη της
Π ΕΒΕΚ Ε, της Π ανελλήνιας Έ νω σ η ς Βιοτεχνών Επαγγελματιών Κυνηγετικών Ειδών επι
βεβαιώνει αυτό και θα μπορούσε να δώσει αναλυτικά στοιχεία. Παράλληλα υπάρχουν αρκε
τές παράλληλες δραστηριότητες όπως η παραγωγή και η πώληση βιντεοταινιών, διοργάνωση
εμπορικών εκθέσεων, η εκπαίδευση, η συμμετοχή σε άλλους συλλόγους (σκοπευτικούς, κυνολογικούς) και δεκάδες άλλα παραδείγματα.

- Κυνήγι σε ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές (ΕΚΠ).
Η επιλογή γ ια κυνήγι σε ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές συνδυάζεται με επιπλέον
κόστος για τον κυνηγό. Το κόστος αυτό αφορά τόσο τα τέλη εισόδου, όσο και τα τέλη για κάθε
είδος που θηρεύεται. Για κάποια είδη τριχωτών θηραμάτων τα τέλη είναι από 80.000 (α
γριογούρουνο) έως 100.000 (ζαρκάδι). Τα δε τέλη εισόδου διαφέρουν από ΕΚ Π σε ΕΚΠ, και
κυμαίνονται από 2.500 δρχ έως και πάνω από 10.000, αλλά σε ορισμένες περιοχές υπάρχει
καθεστώς προείσπραξης και μελλοντικών (εισόδων), όπως στην περιοχή του Κόζιακα (σχε
δόν 10 εισόδους). Η δραστηριότητα της Θήρας σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις δημιουργεί
επιπλέον δ α π ά νες για τον κυνηγό, αλλά και επιπλέον έσοδα για το ελληνικό δημόσιο. Τα
έσοδα καταλήγουν στο Ταμείο Θήρας, Βέβαια σύμφωνα με ειδικές εργασίες η λειτουργία των
ΕΚ Π είναι οικονομικά προβληματική, και για αυτό απαιτείται αναμόρφωση της λειτουργίας
τους και ειδική οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας σε οποιαδήποτε πρόταση δημιουργί
ας νέων Ε λ εγχ ό μ εν ο ι Κυνηγετικών Περιοχών.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Μέσα curd τους απλούς υπολογισμούς και τις προαναφ ερθείσες σκέψεις γίνεται φανερό
ότι η άσκηση της Θήρας στην Ελλάδα, πέρα από την ύπαρξη τουλάχιστον 250.000 εγγεγραμμέ
νων κυνηγών, αποτελεί ένα μεγάλο οικονομικό κεφάλαιο. Η αντιμετώπιση λοιπόν όλων των
ζητημάτων της Θήρας, πρέπει να γίνεται κατά πρώτον με τις σύγχρονες αρχές διαχείρισης της
άγριας πανίδας και των φυσικών όρων, κατά δεύτερον λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές
και κοινωνικές διαστάσεις. Στο παρόν κείμενο έγιναν αναφορές σε θέματα, που προσδίδουν
τεράστια οικονομική σημασία στη Θήρα, τόσο για τους κατοίκους της υπαίθρου, όσο και
γενικότερα για την ελληνική οικονομία. Τα νούμερα που με την ελάχιστη και απλή μορφή
προσεγγίστηκαν είναι μεγάλα, δεν θα τα παραθέσουμε για να δημιουργήσουμε αθροίσματα
εντυπώσεων, διότι ακόμη και αυτό το άθροισμα οδηγεί σε εκπληκτικά μεγάλο μέγεθος. Ευελπιστούμε ότι μέσα από μια σοβαρή οικονομική μελέτη θα μπορούσαν να δοθούν αξιόλογα και
αξιόπιστα στοιχεία, και η Σ Τ ΚΟΜ ΑΘ πολύ πρόθυμα θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό. Ο
στόχος άλλωστε του παρόντος άρθρου είναι να συμβάλλει στην κατανόηση της οικονομικής
σημασίας της Θήρας και όχι στην όποια προσέγγιση οικονομικής αξίας.
Αντί λοιπόν αυτό το τεράστιας σημασίας αντικείμενο να αναπτυχθεί, ώστε και η προστα
σία του φυσικού περιβάλλοντος να επιτυγχάνεται, και η αύξηση του Θηραματικού κεφαλαίου
να επιτελείται, αλλά και ο σχεδιασμός για την πρόοδο της οικονομίας να συντελείται, υπάρχει
δυστυχώς η αντίληψη ότι αντιμετωπίζεται εντελώς πρόχειρα. Ε ίναι φανερό ότι ως βασικός
τροφοδότης της εθνικής οικονομίας το κυνήγι πρέπει να διαφυλαχθεί, οι αρμόδιες κρατικές
υπηρεσίες και ειδικά η κεντρική διοίκηση του υπουργείου Γεωργίας, να ασχοληθεί με τη
Θήρα, όχι ως πάρεργο, ούτε ως εξιλαστήριο θύμα για την ικανοποίηση των αντικυνηγετικών
επιδιώξεων των οικολογικών οργανώσεων ή άλλων, αλλά ως ένα ουσιαστικό και θεμέλιο
στοιχείο, ένα γνωστικό αντικείμενο που πρέπει να προαχθεί, μέσα και από την πρόοδο της
έρευνας σε πανεπιστημιακό επίπεδο, της παρεχόμενης γνώσης και της ενίσχυσης των φιλοθηραματικών φορέων.
Ειδικά η συμβολή των Κυνηγετικών οργανώσεων είναι, και μπορεί να είναι ακόμη περισ
σότερο, ουσιαστική, μέσα από την αγαστή συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες, το υπουργείο
Γεωργίας, τους φορείς αυτοδιοίκησης, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα και όλους
τους περιβαλλοντικούς φορείς και παραγωγικούς φορείς. Τ α οικονομικά μεγέθη, σε συνδυα
σμό με τον τεράστιο φυσικό πλούτο της χώρας μας, επιτάσσουν γ ια τη σοβαρή και ενδελεχή
ενασχόληση με τη Θήρα, έστω και τώρα.
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Τα πάντα περί Θήρας
(Π) τον αιώνα που πέρασε και κυρίως τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, η ήδη έντονα επηρεασμένη από τον
(^■^βρ-άνθρωπο ελληνική φύση, υποβαθμίστηκε ακόμα π ε
ρισσότερο στο όνομα μιας ανάπτυξης που πραγματοποιήθη
κε με λανθασμένο τρόπο. Αποτέλεσμα είναι η αναμενόμενη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων να χαρακτηρι
στεί ως φαινομενική, κάτι που αντιλαμβάνονται ακόμα π ε
ρισσότερο οι εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων που ασχολού
νται με το κυνήγι, το ψάρεμα και την συλλογή αγρίων φυτών.
Δραστηριότητες δηλαδή, άμεσα εξαρτώμενες από το φυσικό
περιβάλλον που έχουν συνδεθεί με τον άνθρωπο από τότε
που εμφανίστηκε στον πλανήτη και συνεχίζουν να υφίστανται μέχρι σήμερα. Στην πιο πρόσφατη ιστορία του όμως, στα
πλαίσια μιας κοινωνίας καταναλωτικής και συνεχώς αστικο
ποιούμενης όπου η ποιότητα χάνεται στο βωμό της ποσότη
τας, οι παραδοσιακές ανθρώπινες δραστηριότητες θεωρή
θηκαν δευτερεύουσας σημασίας.
Στη χώρα μας η άγρια πανίδα, τα θηράματα και κατ’
επέκταση το κυλ'ήγι δέχτηκαν και δέχονται πλήγματα από:
- την αποξήρανση του 62.3% των λιμνών και την συνεχή
υποβάθμιση ακόμα και σήμερα των υγροτόπων
- τον υποδιπλασιασμό της δασοκάλυψης από 45% περί
που το 1830 σε 22%
- την εντατικοποίηση της γεω ργίας στις πεδινές περιοχές
και εγκατάλειψή της στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές
- την έλλειψη διαχείρισης της βόσκησης
- και την κατασκευή τεχνικών έργων.
Τα πλήγματα αυτά αναφέρονται περιληπτικά, μπορούν
όμως να αναλυθούν σε πολλές επιμέρους αλλοιώσεις των οι
κοσυστημάτων που επηρεάζουν άμεσα, αλλά κυρίως έμμεσα
στους πληθυσμούς των θηραμάτων. Η δράση τους είναι δυνα
τόν να εξελίσσεται με βραδύ ρυθμό ώστε αντίστοιχα και η
ελάττωση των πληθυσμών να γίνεται σταδιακά. Μ πορεί από
μία περιοχή να εξαφανιστείτελείως ένα είδος χωρίς να βρεθεί
ποτέ ένα νεκρό άτομο. Αποτέλεσμα αυτών, είναι οι επιπτώ
σεις τους να μην γίνονται αντιληπτές στο ευρύ κοινό οπότε τις
περισσότερες φορές να μην υπάρχουν καν αντιδράσεις.
Τα παραπάνω αποτελούν αντικείμενο των θηραματολόγων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ικανοί να κατανοούν την
σχέση που υπάρχει μεταξύ του βιοτόπου και του πληθυσμού
των θηραμάτων, να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που με
ταβάλλουν τους βιότοπους και στην συνέχεια να επιλέγουν τις
κατάλληλες τεχνικές ώστε να διατηρείται η ποιότητα του βιο
τόπου.

Β

ελτίωση

Β

ιοτοπων

Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνονται στον όρο βελτίωση βιοτόπων (πιο σωστά βελτίωση
ενδιαιτημάτων) και είναι η διαδικασία της διάγνωσης του προβλήματος και ο σχεδιασμός και η
υλοποίηση των κατάλληλων επεμβάσεων, ώστε να διορθωθεί το σημείο εκείνο όπου το οικοσύ
στημα αδυνατεί να στηρίξει στα επιθυμητά επίπεδα τον πληθυσμό κάποιου είδους. Συνήθως η
βελτίωση βιοτόπων δεν γίνεται με απαγόρευση των ανΟριύπινων δραστηριοτήτων, αλλά με
σωστή διευθέτηση τους ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες στην πανίδα. Και αυτό διότι τις
περισσότερες φορές για όποια δυσάρεστη επίδραση στο φυσικό περιβάλλον, δεν είναι η πραγ
ματοποίηση μιας δραστηριότητας τόσο σημαντική όσο ο τρόπος με τον οποίο ασκείται. Έ τσ ι
για παράδειγμα στην Βουλγαρία είναι υποχρεωτικό κατά την συγκομιδή των τριφυλλιών, το
τρακτέρ να ξεκινά από το μέσο του χωραφιού και με κατάλληλη πορεία να προχωράει προς τις
άκρες, ώστε να διευκολύνεται η διαφυγή των θηράμάτων. Στην Ελλάδα, εφαρμόζεται ακριβώς
η αντίθετη πορεία αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα εγκλωβισμού και θανάτωσης των ζώων.
Η βελτίωση βιοτόπων όμως, εκτός από την διευθέτηση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων
επεμβαίνει και στο σύνολο των πόρων ή των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος. Για παρά
δειγμα έχει βρεθεί, ότι η επιτυχία της αναπαραγωγής
είναι δυνατόν να αυξηθεί με τεχνικές ώστε τα ζώα να
καταναλώνουν περισσότερο θρεπτική τροφή. Επίσης
η θνησιμότητα (λόγω των αρπάγων ή ασθενειών) μπορείνα ελαττωθεί σε περιοχές όπου θα αυξηθείη χωρο
κατανομή της τροφής, του νερού ή της κάλυψης. Στην
συνέχεια, αναφέρονται μερικά παραδείγματα από την
επίδραση της ποιότητας του ενδιαιτήματος στον πλη
θυσμό της πεδινής πέρδικας και του φασιανού. Δύο
είδη για τα οποία η χρησιμοποίηση τεχνικών βελτίω
σης βιοτόπων είναι απαραίτητη για την επιβίωσή τους
ή την επαναγκατάστασή τους στο σύγχρονο αγροτικό περιβάλλον.
Επίδραση του ενδιαιτήματοο στην γεννητικότητα
Ο αριθμός των πτηνών που μπρρεί ένα θηλυκό να παράγει σε μία αναπαραγωγική περίοδο,
εξαρτάται από τρεις παραμέτρους:
-τον αριθμό αυγών που θα παράγει
- το ποσοστό αυτών που θα εκκολαφθούν
- και τον αριθμό νεοσσών που θα επιβκόσουν έως ότου ολοκληρώσουν την ανάπτυξη τους.
Κάθε μία από τις παραμέτρους αυτές εξαρτάται άμεσα από τα χαρακτηριστικά του ενδιαιτή
ματος. Έ τσ ι, έχει αποδειχθεί για τον φασιανό και την πεδινή πέρδικα, ότι η θνησιμότητα των
νεοσσαίν κατά τις τρεις πρώτες εβδομάδες της ζωής τους καθορίζει κατά κύριο λόγο την επιτυχία
της αναπαραγωγής και επομένως τον πληθυσμό της περιοχής (σχήμα 1). Επίσης, έρευνες έδει
ξαν ότι η ποιότητα και η ποσότητα της τροφής είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας από
τον οποίο εξαρτάται η επιβίωση των νεοσσών (σχήμα 2). Συγκεκριμένα, οι νεοσσοί της πεδινής
πέρδικας προτιμούν να τρέφονται στις άκρες των χωραφιών με σιτηρά όπου η φυσική βλάστηση
και συνεπώς τα έντομα είναι πιο άφθονα, όσο μεγαλύτερο είναι λοιπόν το ποσοστό αυτών των
θέσεων τόσο υψηλότερη θα είναι και η επιβίωση των νεοσσών.
Έ ν α ς άλλος παράγοντας που απειλεί τόσο με άμεση θανάτωση, αλλά κυρίως έμμεσα τους
νεοσσούς (με την μείωση των εντόμων ή την απρμάκρυνση των φυτών και μυκήτων που είναι
απαραίτητα για την ύπαρξη των εντόμων) ε ίναι τα γεω ργικά φάρμακα. Έ ρ ευ ν α σε περιοχή της
Αγγλίας, έδειξε ότι η επιβίωση των νεοσσών στις 21 ημέρες έφτασε στο 97,7% σε χωράφια που
δεν χρησιμοποιήθηκαν γεωργικά φάρμακα, ενώ το αντίστοιχρ πρσοστό σε χωράφια που ραντί
στηκαν ήταν 59,7%.
Επίδραση του ενδιαιτήματο£ στα ενήλικα πτηνά
Η ποιότητα του ενδιαιτήματος επιδρά και στην επιβίωση των ώριμων ατόμων, έτσι για τον
φασιανό, βρέθηκε ότι δάση με υπόροφο από θάμνους μειώνουν την θνησιμότητα σε περιόδους
με ακραία καιρικά φαινόμενα. Στην συνέχεια, την άνοιξη, η ύπαρξη κατάλληλων θέσεων φωλε
οποίησης έχει ιδιαίτερη σημασία για τον αριθμό των πτηνών που θα αναπαραχθούν.
Για την πεδινή πέρδικα η ποιότητα του ενδιαιτήματος ως χώρου φωλεοποίησης εξαρτάται
από το ανάγλυφο του εδάφους, τη δομή της βλάστησης, τα ε ίδη των φυτικών ειδών αλλά και την
εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων (σχήμα 3). Επιπρόσθετα, η βελτίωση της ποιότητας της τρο
φής πριν την αναπαραγωγική περίοδο αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα.
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Επιδοαση του ενδιαιτήματος στην αοπακτικότητα των φωλιών
Η θνησιμότητα που προκαλοΰν τα αρπακτικά στον πληθυσμό ενός θηράματος επηρεάζεται
και από τα χαρακτηριστικά του ενδιαιτήματος (βιοτόπου). Ειδικότερα, βρέθηκε ότι η αρπακτικότητα στις φωλιές της πεδινής πέρδικας εξαρτάται άμεσα από την ποσότητα της βλάστησης
γύρω από αυτές. Επίσης, η ύπαρξη τροφής υψηλής θρεπτικότητας, επιτρέπει στα πτηνά να δαπα
νούν λιγότερο χρόνο για να τραφούν ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν περισσότερο χρόνο για επα
γρύπνηση και παράλληλα διαθέτουν αρ
κετές δυνάμεις ώστε να αποφεύγουν τους
άρπαγες.
Από τα παραπάνω αποδεικνύεται, ότι
ένα από τα ουσιώδη βή ματα για την αύξη
ση ενός πληθυσμού είναι η εφαρμογή τε
χνικών βελτίωσης των βιοτόπων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την συνολική επίδρα
ση στην άγρια πανίδα και εντάσσοντας
την κάθε προσπάθεια στο γενικότερο
πλαίσιο των χρήσεων γης (γεωργία, δα
σοπονία και λιβαδοπονία). Αυτό έχει γί
νει αντιληπτό εδώ και αρκετές δεκαετίες
σε πολλές χώρες, με αποτέλεσμα οι κυνη
γετικές οργανώσεις να έχουν στρέψει την
προσοχή τους προς αυτή την κατεύθυνση με θεαματικά αποτελέσματα στην αύξηση της αειφορικής κάρπωσης των θηραμάτων τους.
Στην Ελλάδα όμως, μόλις τα τελευταία χρόνια το φιλοθηραματικό αυτό έργο έχει αρχίσει να
αναφέρεται και σε μικρότερο ακόμα βαθμό να εφαρμόζεται. Προς την κατεύθυνση αυτή, αξιό
λογο είναι το πρόγραμμα βελτίωσης βιοτόπων που εφαρμόξειτα τελευταία χρόνια η Κυνηγετι
κή Ομοσπονδία Μ ακεδονίας - Θράκης και πολλοί από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους. Παρόλα
αυτά, είναι γεγονός ότι στην πλειοψηφίατων κυνηγών δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητή η σημα
σία του μέτρου αυτού. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει αντιληπτό, ότι η Θήρα βασίζεται σε πληθυ
σμούς αγρίων ζώων, δηλαδή είναι η κάρπωση ενός ανανεώσιμου πόρου τον οποίο ουσιαστικά
μόνο το φυσικό περιβάλλον μπορεί να παράγει.
Άρα, η διαχείρισή θα πρέπει να επικεντρώ
νεται κυρίως:
- στη βελτίωση των βιοτόπων (ενδιαιτημάτων)
- στην εξάλειψη της λαθροθηρίας
- στη ρύθμιση της κάρπωσης του κυνηγίου και
- στην ρύθμιση του πληθυσμού των αρπάγων
Στα παραπάνω μέτρα δεν είναι σωστό να α
ποδοθεί βαθμός σημαντικότητας, αφού εξαρτάται κάθε φορά από το είδος του ζώου και τις συ
γκεκριμένες επιδράσεις που δέχεται ο πληθυσμός
του. Πάντως, εάν μία περιοχή είναι ικανή να διατηρεί και να παράγει υψηλό αριθμό θηραμάτων
ισχύει για τα περισσότερα είδη, ότι είναι ικανά να αντεπεξέλθουν, ως ενός βαθμού, στις απώ
λειες που δημιουργούν η λαθροθήρα ή και οι άρπαγες. Και βέβαια ιδιαίτερα σημαντικό είναι,
ότι η θηροφυλακή αποκτά διαφορετική υπόσταση λόγω της αναγκαιότητας συμβολής της στην
εφαρμογή έργων βελτίωσης βιοτόπων, αλλά και αξία αφού θα προστατεύει πλέον υψηλότερους
πληθυσμούς και πιο αξιόλογα θηράματα. Επίσης, μια άλλη χρησιμότητα των επεμβάσεων στον
βιότοπο είναι η δυνατότητα να ελεγχθεί έμμεσα ο πληθυσμός των αρπάγων, δηλαδή μπορεί να
βρεθεί, ποιους πόρους εκμεταλλεύεται ο άρπαγας, οπότε περιορίζοντάς τους να περιοριστεί και
ο πληθυσμός του. Ως παράδειγμα, μπορεί να αναφερθεί ότι οι διάσπαρτοι σκουπιδότοποι στην
ελληνική ύπαιθρο λειτουργούν ως θέσεις παροχής τροφής για την αλεπού, έτσι κατάλληλη περίφραξη αυτών κρίνεται ένα απαραίτητο μέτρο.
Συμπερασματικά, οι κυνηγετικοί σύλλογοι όχι απλά πρέπει, αλλά είναι ανάγκη να ανταποκριθούν σε αυτό το ουσιαστικό έργο. Ό μω ς η εμπειρία των τελευταίων ετών, δείχνει ότι υπάρ
χουν κάποια εμπόδια τα οποία θα πρέπει να ξεπεραστούν, αυτά είναι:
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1) Η περιορισμένη ενημέρωση και η απουσία εκπαίδευσης του Έ λληνα κυνηγού.
2) Η έλλειψη κινήτρων. Πολλές χιλιάδες Ελλήνων κυνηγών έχουν την διάθεση να προσφέ
ρουν χρόνο και χρήμα ώστε την επόμενη χρονιά ο κυνηγότοπος τους να τους αποφέρει περισσό
τερους καρπούς. Παράλληλα, από την στιγμή που κάποιος δίνει, θέλει να γνωρίζει ότι θα πάρει
και το ανάλογο μερίδιο που δικαιούται. Κάτι τέτοιο όμως, κανένας κανονισμός δεν του το
εξασφαλίζει.
3) Η έλλειψη επιστημονικού προσωπικού.
Συμπερασματικά, ο κυνηγός του 21ου αιώνα είναι ανάγκη να πάρει και ένα δεύτερο “όπλο”
στα χέρια του, που ονομάζεται βελτίωση βιοτόπων. Έ χ ε ι αποδειχθεί πλέον, ότι είναι απαραίτη
το, ώστε η ελληνική κυνηγετική παράδοση να συνεχίσει να υφίσταται όπως της αρμόζει.
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σχήμα 2
Η επιβίωση των νεοσσώ ν του φασιανού
εξαρτάτα ι άμεσα από την α φ θονία των εντομών
(α ριθμός εντόμων / 0,1m 2)

σχήμα 1
Εξάρτηση της κάρπωσης των φασιανών και της
επιβίωσης των νεοσσών κάθε έτους
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σχήμα 3
Σύγκριση αριθμού πτηνών πεδινής πέρδικας ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο μεταξύ μίας περιοχής που δεν
εφαρμόζονται γεω ργικά φάρμακα περιφερειακά των χωραφιών από το πέμπτο έτος (*) και μιας περιοχής
που εφαρμόζονται συνεχώς
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Τα πάντα περί Θήρας
πολλές χιλιάδες Ευρωπαίων κυνηγών από την
Μ εσόγειο ως την Σκανδιναβία, η λέξη υγρότοπος
έχει μία ιδιαίτερη σημασία. Ε ίναι ένας τόπος που
τους φέρνει κοντά στην ζωή, κοντά στο μεγαλείο της φύσης,
παίρνοντας τους μακριά από τις ασχολίες της καθημερινό
τητας. Πολλοί από αυτούς, δεν επισκέπτονται τους υγρότοπους μόνο για να καρπωθούν τα αγαθά που τους χαρίζει,
αλλά και για να προσφέρουν άμεσα (εκτός από έμμεσα)
στην διατήρηση και βελτίωση των οικοσυστημάτων αυτών.
Αποτέλεσμα είναι, η Θήρα να έχει αναγνωριστεί από
την επιστημονική κοινότητα ως μία από τις αξίες των υγροτόπων. Αξία, που όσο είναι ανάγκη να συνεχίσει να υπάρχει
σε οποιαδήποτε περιοχή, άλλο τόσο είναι ανάγκη να ασκεί
ται στο πλαίσιο της ορθολογικής χρήσης. Στο άρθρο αυτό,
παρουσιάζονται στοιχεία όσον αφορά την Θήρα των υδρο
βίων πτηνών στην Ευρώπη, αναφέρονται οι ιδιαιτερότητες
που υπάρχουν μεταξύ των κρατών και τέλος γίνονται υπο
δείξεις για την διαχείριση των πληθυσμών τους στην Ε.Ε.
και την Δυτική Παλαιαρκτική γενικότερα ως ένα ενιαίο
σύνολο.
(Μ

Εισαγωγή
Η ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των πλη
θυσμών των υδρόβιων και παρυδάτιων, όπως και όλιον των
αποδημητικών πτηνών, γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τους
διάδρομους μετανάστευσης. Η Ευρώπη, περιλαμβάνεται
στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Παλαιαρκτικής, η ο
ποία εκτείνεται από τις περιοχές αναπαραγωγής στη Σκαν
διναβία και τη Δυτική Σιβηρία, μέχρι τις περιοχές διαχείμασης στη Νότια και τη Δυτική Αφρική.
Ο ι μεταναστευτικοί αυτοί διάδρομοι, περνούν από π ε 
ρισσότερα από 50 κράτη της Ευρώπης και Αφρικής, με π ε 
ρίπου αντίστοιχο αριθμό διαφορετικών νομικών συστημά
των, ιδιοκτησιακών καθεστώτων και κυνηγετικών π α ρ α 
δόσεων. Η συνεργασία και ο συντονισμός επομένους της
διαχείρισης των πληθυσμών των υδροβίων, είναι κάτι ι
διαίτερα δύσκολο για να επιτευχθεί γεγονός που αποτελεί
βασική διαφορά σε σχέση με την Βόρειο Αμερική.
Η περιπλοκότητα αυτή στη δημογραφική σύνθεση, ση
μαίνει ότι ακόμα και βασικά στοιχεία όπως είναι ο συνολι
κός αριθμός κυνηγών, μπορούν μόνο κατά προσέγγιση να
εκτιμηθούν. Ό σ ο ν αφορά τα 15 κράτη μέλη της Ε.Ε. προ-

Χρηστός Σώκος
Δασολόγος
Θηραματολόγος
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σθέτοντας τη Ν ορβηγία και την Ελβετία, υπάρχουν συνολικά 7,5 εκατομμύρια κυνηγοί. Το
υψηλότερο ποσοστό παρουσιάζεται στη Φιλανδία, όπου σχεδόν ένας στους 17 κάτοικους έχει
άδεια κυνηγίου. Ο ι Σκανδιναβικές χώρες προηγούνται σε σχέση με τις Μ εσογειακές, όπου
ένας στους 35 Έ λλη νες ή Γάλλους και ένας στους 39 Ισπανούς ή 62 Ιταλούς έχουν άδεια
κυνηγίου. Χ αρακτηριστικό είναι, ότι το χαμηλότερο ποσοστό συναντάται στις χώρες που
έχουν “γερμανικού” τύπου κυνηγετικές παραδόσεις με έμφαση στις ιδιωτικές κυνηγετικές
περιοχές. Στη Γερμανία ειδικότερα, αντιστοιχούν μόνο τρεις κυνηγοί ανά χίλιους κατοίκους
και μόνο δύο στις χώ ρες της Ολλανδίας και του Βελγίου.
Σχετικά λίγοι από αυτούς, κυνηγούν υδρόβια πτηνά. Έ ν α ς τυπικός Ευρωπαίος διευθυντής
εταιρείας, τις περισσότερες φ ορές κυνηγά πέρδικες ή φασιανούς και ελάφια, δεδομένου ότι
“οι κυνηγοί υδροβίω ν” (όπως είναι γνωστοί στη Β ρετανία ως “wildfowlers”), είναι κυρίως
κάτοικοι της υπαίθρου και εργάτες. Έ τσ ι, η τάξη ή καλύτερα το επάγγελμα, μέχρις ενός
ορισμένου σημείου, παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην εκλογή του θηράματος.
Το κυνήγι των υδροβίω ν δεν έχει τον ίδιο βαθμό δημοτικότητας σε όλες τις χώρες της
Ε.Ε.. Ε ίναι φυσικό, ότι το ποσοστό των κυνηγών υδροβίων πτηνών σε κάθε χώ ρα εξαρτάται
από την έκταση των παράκτιων περιοχών και των λοιπών υγροτοπικών οικοσυστημάτων.
Έ τσ ι ένα μεγάλο ποσοστό των Δανών πηγαίνει για υδρόβια περισσότερο τακτικά, ενώ από
την άλλη, οι Γερμανοί και οι Ελβετοί προτιμούν τριχωτά θηράματα όπως είναι τα ελάφια και
τα αγριογούρουνα.

Νομικό πλαίσιο
Τα κυνηγετικά δικαιώματα στα περισσότερα
κράτη της Ευρώπης, σχετίζονται άμεσα στο μεγα
λύτερο μέρος τους με την ιδιοκτησία γης. Τα δημό
σια κυνηγετικά δικαιώματα, εκτός από το σύνολο
σχεδόν της Ελλάδας, συνεχίζουν να υπάρχουν ακό
μα σε μερικές ακτογραμμές της Γαλλίας, Σκοτίας
και Σκανδιναβίας και σε ελάχιστες περιοχές, που
συνεχώς μειώνονται στην Μεσογειακή λεκάνη. Για
τα περισσότερα κράτη, ο ιδιοκτήτης της περιοχής
είναι αυτός που έχει τα κυνηγετικά δικαιώματα και
την επιλογή της κράτησης ή της χρήσης ή της πρ ο 
σωρινής παραχώρησης αυτών σε κάποιο άλλο πρό
σωπο. Σε κάποιες χώρες, όπως το Βέλγιο, η Ολλαν
δία και η Γερμανία, είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ελάχιστη έκταση πριν επιτραπεί το
κυνήγι σε ένα κτήμα (από 25 έως 80 εκτάρια). Στη Γαλλία, τα κυνηγετικά δικαιώματα για
κτήματα που είναι μικρότερα από 20 εκτάρια μεταφέρονται αυτόματα στον τοπικό κυνηγετι
κό σύλλογο.
Ό σ ο ν αφ ορά τα επιτρεπόμενα για κυνήγι υδρόβια πτηνά και τις κυνηγετικές περιόδους, η
Ε.Ε. υιοθέτησε ένα νομοθετικό πλαίσιο το 1979, τη λεγάμενη “Ο δηγία για τα Πτηνά 79/409”.
Η Οδηγία αυτή, θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές στην διαχείριση των ειδών και αναφέρει τα
είδη στα οποία είναι δυνατόν να επιτραπεί το κυνήγι σε κάθε κράτος μέλος.
Για το ποια θα είναι τελικά, τα είδη των υδροβίων και παρυδάτιων, που οι διάφορες χώρες
κατατάσσουν ως επιτρεπόμενα θηράματα, εξαρτάται από το ποσοστό των κυνηγών υδροβίων,
από το ενδιαφέρον τους για τα διάφορα είδη υδροβίων πτηνών και βέβαια το σπουδαιότερο
κριτήριο, θα πρέπει να είναι η κατάσταση των πληθυσμών τους. Έ τσι, οι επιφανειακές πάπιες
(πρασινοκέφαλη, σφυριχτάρι, κ.α.) αποτελούν θηράματα σχεδόν σε όλη την περιοχή διαβίω
σής τους, ενώ οι καταδυτικές και οι θαλάσσιες πάπ ιες θηρεύονται σε λιγότερες χώρες.
Γενικά, η κυνηγετική περίοδος των υδροβίων στην Ευρώπη, διαρκεί από τα μέσα του
Αυγούστου μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου ή Φεβρουάριου. Συγκεκριμένα, στην Πορτογαλία
και Ολλανδία το κυνήγι της πρασινοκέφαλης (Anas platyrhynchos) ξεκινά από 15/8, στην
Βρετανία το μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) κυνηγιέται από 12/8, ενώ στην Φ ιλανδία για το
αρσενικό της πουπουλόπαπιας (Somateria mollissima) επιτρέπεται η Θήρα από 1/6, από την
άλλη, η περίοδος κλείνει στη Γαλλία, Ελλάδα και Β ρετανία τον Φεβρουάριο. Το κυνήγι δεν
επιτρέπεται απαραίτητα κάθε μέρα της κυνηγετικής περιόδου. Έ τσ ι, ορισμένες χώρες α π α 
γορεύουν το κυνήγι την ημέρα της Κυριακής και κάποιες άλλες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία,
επιτρέπουν την άσκηση του κυνηγίου μόνο για συγκεκριμένες μέρες. Επίσης, άξιο λόγου
είναι, ότι σε ελάχιστα κράτη υπάρχουν όρια κάρπωσης ανά κυνηγετική έξοδο (στην Ελλάδα

55

ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ

Τα πάντα π ερί Θήρας

επιτρέπονται μέχρι δώ δεκα πτηνά για το σύνολο των ειδών πάπια ς και της φαλαρίδας και
μέχρι δέκα πτηνά για την νερόκοτα, μπεκατσίνι και καλημάνα). Άρα, το επίπεδο της κάρπωσης,
περιορίζεται με έμμεσο τρόπο από την διάρκεια της περιόδου, τον
αριθμό των ημερών κυνηγίου ανά βδομάδα ή μήνα και από χωρικούς
περιορισμούς (κυρίως, λόγω κυριότητας γης). Αποτέλεσμα, είναι να
μην υπάρχει καμιά εγγύηση ότι η κάρπωση των θηραμάτων γίνεται
μέσα στα πλαίσια της αειφορίας. Και βέβαια, τι είναι αυτό που μας
βεβαιώνει ότι η άσκηση του κυνηγίου, προχωρά παράλληλα με τη
διατήρηση και βελτίωση των υγρστόπων, ως χώρων ανάπτυξης των
πληθυσμών των υδροβίων;
Η απάντηση, για αρκετές χώρες της Ε.Ε., αναφέρεται στο προσω
πικό συμφέρον. Λόγω του γεγονότος, ότι το μεγαλύτερο μέρος των
περιοχών βρίσκεται στα χέρια ιδιωτών, είτε είναι ένα συγκεκριμένο
άτομο, είτε ένας κυνηγετικός σύλλογος, υπάρχει στενή σχέση μεταξύ
του κυνηγού και της “περιοχής του”. Αυτή η σχέση, δίνει ένα ισχυρό
κίνητρο στους κυνηγούς και στους ιδιοκτήτες γης ώστε να ρυθμίζουν
το βάθος των υδάτων, τον έλεγχο του πληθυσμού των αρπάγων, την
βελτίωση της βλάστησης,την δημιουργία κατάλληλων θέσεων φω
λεοποίησης και αν καλλιεργούν τη γη μπορούν να αποφύγουν την αποξήρανση των υγροτόπων
ή την απόθεση υπερβολικών νιτρικών. Με άλλα λόγια, έχουν την δυνατότητα να διατηρήσουν
ενδιαιτήματα για την υδρόβια πτηνοπανίδα και επομένως να διασφαλίσουν για τους εαυτούς
τους, τη μεγίστη κάρπωση θηραμάτων. Και βέβαια, εδώ δεν μπορεί παρά να διερωτηθεί κανείς:
-πώς είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν δράσεις, από την μοναδική πολυπληθή κοι
νωνική ομάδα που ασχολείται με το περιβάλλον και είναι οργανωμένη σε τοπικό
επίπεδο στην Ελλάδα (που δεν είναι άλλοι από τους κυνηγούς) όταν υπάρχει η ολική
απαγόρευση του κυνηγίου στο 80% περίπου της έκτασης των ελληνικών υγροτόπων,
όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Δανία, ανέρχεται σε 20%;
-ακόμα, υπάρχει πολιτική τέτοια, ώστε τα μέλη ενός τοπικού κυνηγετικού συλλόγου
στην Ελλάδα, να φτάσουν σε επίπεδο ώστε να ασχοληθούν με την βελτίωση του υγροτόπου της περιοχής τους;

Η διαχείριση των πληθυσμών των υδροβίων στην Ε.Ε. στο ξεκίνημα του 21ουαιώνα
Η διατήρηση των ενδιαιτημάτων, αν και
είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας δεν απο
τελεί την ολοκληρωμένη λύση από μόνη της.
Αυτό συμβαίνει, γιατί και να δημιουργήσου
με ή να συντηρήσουμε κατάλληλα ενδιαιτή
ματα για τα πτηνά και αυτό πάλι δεν είναι
αρκετό, εάν απαιτούμε την ορθολογική χρήση
των πληθυσμών τους.
Για να γίνει κατανοητό αυτό, η Ε.Ε. και
γενικότερα οι χώ ρες της Δυτικής Π αλαιαρκτικής, δεν έχουν από το να παραδειγματι
στούν από την διαχείριση των πληθυσμών των
υδροβίων στην Β όρεια Αμερική, όπου:
1) Γίνονται προσπάθειες, ώστε οι πληθυσμοί να διατηρούνται στα επιθυμητά επίπεδα, με
αποτέλεσμα να δίνουν την μέγιστη αειφοοική κάοπωση. Στόχος, που επιτυγχάνεται με
περιγραφή της δυναμικής των πληθυσμών και γνώση του αριθμού πτηνών που θηρεύ
ονται.
2) Τ α αποτελέσματα των ερευνών, σχετικά με την οικολογία και βιολογία των ειδών,
υπάοΥει η δυνατότητα εφαρμογής τους, μέσω των κατάλληλα στελεχωμένων υπηρε
σιών και της χρηματοδότησης και εθελοντικής εργασίας από μέρους των κυνηγών.
3) Η Υοήση σκαγιών από μόλυβδο έχει ολοκληρωτικά απαγορευτεί στους υγροτόπους.
Επιστρέφοντας στην Ευρώπη, όπου επιεικώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι είναι μισό
αιώνα πίσω από την Β. Αμερική (εκτός από μερικές χώρες όπως Βρετανία, Γαλλία, κ.α.), οι στόχοι
που θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί κάποια πρόοδος για την επόμενη
δεκαετία, φαίνεται να είναι:
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A ) II μη χοήση σχαγίώ ν από μόλυβδο για το κυνήγι στους υγοοτόποικ.
Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε για την “Δηλητηρίαση από Μ όλυβδο των Υ δρό
βιων Πτηνών” το οποίο οργάνωσε η IW RB στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο του 1991, οι Ευρωπαίοι
κυνηγοί συμφώνησαν, ότι ο μόλυβδος από τα σκάγια εναποτίθεται στους υγροτόπους, με
αποτέλεσμα την δηλητηρίαση των υδροβίων. Αν και η επακόλουθη θνησιμότητα είναι χαμη
λή, αυτή δεν μπορεί να θεω ρηθεί ότι εναρμονίζεται στα πλαίσια της ορθολογικής χρήσης,
βάση της οποίας θα π ρ έπ ει να διεξάγεται η Θήρα.
Ο δρόμος που θα πρ έπ ει να ακολουθηθεί, έχει τρεις πτυχές. Πρώτον, να διατεθούν στην
αγορά μη τοξικά φυσίγγια, τα οποία θα έχουν τιμή πώλησης που θα είναι ανάλογη με αυτή των
φυσιγγίων από μόλυβδο και παράλληλα θα αποδί
δουν την ίδια ενέργεια, που είναι απαραίτητη γ ια το
θάνατο του θηράματος ώστε να μην αυξηθεί το π ο 
σοστό των τραυματισμένων. Αυτά τα φυσίγγια, δεν
θα πρέπει να αναπτύσσουν πιέσεις οι οποίες θα εί
ναι υπερβολικές για τα ευρωπαϊκά όπλα. Δεύτερον,
θα πρέπει να τεθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε
στενή συνεργασία με τους συλλόγους των κυνηγών,
ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα για την αντικατάστα
ση των φυσιγγίων. Τρίτον, θα π ρ έπ ει ο κάθε κυνη
γός να ενημερω θεί για την ανάγκη αυτών των μέ
τρων και για την ασφάλεια του κατά την χρήση των
νέων φυσιγγίων. Η απαγόρευση της χρήσης μολύβδου, έχει ήδη επιτευχθεί από τις κυβερνήσεις αρκετών κρατών της Ε.Ε. όπως είναι η Δανία,
η Ολλανδία, η Γερμανία και η Βρετανία.
Τέλος, στην Α φρικανό - Ευρασιατική Συμφωνία για τα Υ δρόβια Πτηνά (AEW A) που
έχει υπογραφεί από την Ελλάδα, αναφέρεται στο Σχέδιο Δράσης, ότι οι χώ ρες που συνεχίζε
ται η χρήση μολύβδου, θα π ρ έπ ει από το 2000 να ξεκινήσουν ενέργειες για την απαγόρευση
του.

t

Β) Διεύθυνση της καταμέτοηση£ των πληθυσμών των υδροβίων.
Οι μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις που πραγματοποιούνται στην Δυτική Παλαιαρκτική, διεξάγονται σε ικανοποιητικό βαθμό στην βόρεια, δυτική και κεντρική Ευρώπη, αντίθε
τα στην νότια και ανατολική Ευρώπη (και στην Ελλάδα), στην Μέση Ανατολή, Α σία και
Αφρική υπάρχουν πολλές περιοχές (ακόμα και ολόκληρες χώρες), όπου δεν πραγματοποιού
νται καταμετρήσεις (σύμφωνα με στοιχεία από το W etlands International).
Γ) Εφαρμογή αξιόπιστων μεθόδων εκτίμησηςτηα κάοπωσης.
Ή δ η , έχουν γίνει σημαντικά βήματα όσον αφ ορά τις στατι
στικές κάρπωσης σε αρκετές χώρες, απαιτείται όμως βελτίωση
ώστε να συγκεντρώνονται περισσότερα και πιο ακριβή στοιχεί
α. Έ τσ ι γίνεται αντιληπτό, ότι και στην Ελλάδα είναι ανάγκη η
αξιόλογη π ρ ο σ π ά θεια της Σ υνομοσπονδίας μέσω του π ρ ο 
γράμματος Άρτεμις, να στηριχθεί από όσο το δυνατόν περισσό
τερους κυνηγούς και ιδιαίτερα από αυτούς που ασχολούνται με
τον ευαίσθητο τομέα του κυνηγίου των υδροβίων.
Δ) Επαοκής επιμόρφωση των κυνηγών και εφασιιργή των νό
μων.
Αυτά είναι θεμελιώδη συστατικά για να εφαρμοστεί το κυνήγι στο πλαίσιο της ορθολογικής
χρήσης. Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι αξιόλογες οι προσπάθειες πολλών κρατών της βόρειας
και κεντρικής Ευρώπης. Δυστυχώς όμως, στα υπόλοιπα κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα η
εκπαίδευση των κυνηγών σχεδόν δεν υφίσταται.
Οι υποδείξεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορούν να θεωρηθούν ως στοιχειώδεις και μαζί
φιλόδοξες, αφού αφορούν ένα μεγάλο αριθμό κρατών, με την κάθε χώρα να έχει το δικό της
νομικό σύστημα και επίπεδο εφαρμογήςτης θηραματοπονίας. Έ τσι, φαίνεται ότι δεν είναι δυνα
τόν να υπάρχει καμιά εγγύηση ότι όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν στο άμεσο μέλλον. Μπορεί
απλά να διατυπωθεί, ότι αυτοί είναι οι πιο επιτεύξιμοι στόχοι για να γίνουν κάποια βήματα πρρς
την αρχή της ορθολογικής χρήσης.
Γ ια τον σκοπό αυτό, το Ιούνιο του 1995 υπογράφηκε από την Ελλάδα και άλλες 117 χώρες της
Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας η Αφρικανό-Ευρασιατική Συμφωνία για τα Υδρόβια Πτηνά
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(AEW A). Η Συμφωνία αυτή, εμπεριέχει τα παραπάνω στοιχεία και θεωρείται ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για μια ουσιαστική πολιτική διαχείρισης των υδροβίων πτη
νών. Βασικοί στόχοι του Σχεδίου Δράσης της Συμφωνίας, είναι η διατήρηση των ειδών και
των ενδιαιτημάτων, η διευθέτηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, η διεξαγωγή ερευνών
καθώ ς και η εκπαίδευση και πληροφόρηση. Η κάθε χώ ρα υποχρεώ νεται να συνεισφέρει
οικονομικά, αλλά υπάρχει και η προτροπή προσφοράς τεχνικής και οικονομικής βοήθειας
μεταξύ γειτονικών κρατών.

Συμπεράσματα
Στην Ευρώπη και γενικότερα στην Δυτική Παλαιαρκτική, θα πρέπει να ληφθούν δράσεις
σι οποίες θα οδηγήσουν στην εγκατάλειψη της φιλοσοφίας “προστατεύω απαγορεύοντας”,
που έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της αξίας των υγροτόπων και να εφαρμοστούν οι
πρακτικές της Β. Αμερικής της φιλοσοφίας “διαχειρίζομαι για να έχω αειφορική κάρπωση”.
Π ρέπει να σημειωθεί, ότι μια τέτοια πολιτική θα πρέπει να περιλαμβάνει την από κοινού
σύσκεψη και έρευνα όλων των μερών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, καθώς και την
εύρεση ρεαλιστικών λύσεων. Ο αποκλεισμός μιας οποιασδήποτε ομάδας συμφερόντων, μπο
ρ εί μόνο να προκαλέσειτην αποξένωση ενός τομέα του οποίου η συνεργασία είναι απαραίτη
τη για να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική.
Ο ι κυνηγετικές οργανώσεις της Ευρώπης που απαρτίζουν την FACE, συναισθάνονται
πλήρως την ευθύνη που έχουν οι κυνηγοί απέναντι στους πληθυσμούς των υδρόβιων και
παρυδάτιων πτηνών και είναι έτοιμοι να συνεισφέρουν σε όλες τις σοβαρές πρωτοβουλίες οι
οποίες στοχεύουν στη διατήρηση αυτού του πολύτιμου πόρου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜ ΩΝ ΥΔΡΟ ΒΙΩ Ν ΘΗΡΑΜ ΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩ Ν
ΕΙΔΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ (1)
1970 -1990

ΠΟΝΤΟΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ (2)
στοιχεία 1994

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (3)
1968-76 - 1982-92:
σύγκριση μέσων όρων

σημαντικά αυξανόμενος
αυξανόμενος
Anas penelope
σταθερός
Anas crecca
ελαφρώς μειοΰμενος
Anas platyrhynchos
σταθερός
Anas acuta
μειοΰμενος
Anas querquedula
σημαντικά μειοΰμενος
Anas clypeata
μειοΰμενος
Aythya ferina
σταθερός
Aythya fuligula
σημαντικά αυξανόμενος
Gallinula chloropus
σταθερός
Fulica atra
αυξανόμενος
Vanellus vanellus
σημαντικά μειοΰμενος
Gallinago gallinago
σημαντικά μειοΰμενος
L y m n o cry p tes m inim us* σταθερός
A nser anser*
A n ser albifrons*

50% μείωση από το 1982
σταθερός
75% μείωση από το 1986
75% μείωση από το 1967
μείωση
μείωση

κυμαίνεται
κυμαίνεται
84.000 - 64.000
53.000 - 38.000
37.400 - 23.000
47.000 - 28.000
11.000 - 14.000
39.000 - 45.000
5.800 - 4.700
125.170 - 74.000

* είδη που τα τελευτα ία χρ όνια δεν επιτρε'πεται η Θήρα τους
(1) T he EBCC A tlas of E uropean breeding birds, 1997, (2) Rose P.M 1994,
(3) H andrinos G. & T. A kriotis, the birds in G reece, 1997
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/ —
α τελευταία χρόνια και ειδικά φε'τος γίναμε μάρτυ(
Μ 6 ε5 ακραίων καιρικών φαινομένων και έντονων
(Z Jr
μεταπτώσεων στη “διάθεση” του καιρού. Ό λ ο και
πιο συχνά ακούμε να λέγεται ότι “ο καιρός τρελάθηκε”,
αφού ένα σωρό περίεργα συμβαίνουν γύρω μας, με δέντρα
να ανθίζουν χειμωνιάτικα, να καρποφορούν νω ρίς και να
παγώνουν μετά, πουλιά να φωλιάζουν νωρίς καί άλλα να
μεταναστεύουν αργά και ας μη μιλήσουμε καλύτερα για τα
ηλιόλουστα Χριστούγεννα και το χιονισμένο Πάσχα, που
θα μας μείνουν αξέχαστα. Εκτός από κάποιες εμφανέστατες
επιδράσεις του καιρού πάνα» σε φυτά και ζώα αναπτύχθη
καν, από ειδικούς και μη, πολλές υποθέσεις σχετικά με τις
μεσομακροπρόθεσμες άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις των
περίεργω ν αυτών συνθηκοιν που όλοι ζήσαμε το τελευταίο
έτος.
Είναι κοινός τόπος ότι για την πλειονότητα των πτηνών ο
κύριος λόγος που αναπαράγονται μια συγκεκριμένη χρονική
περίοδο είναι ότι τότε εξασφαλίζεται άφθονη τροφή στους
νεοσσούς, μετά την εκκόλαψη των αυγών. Στις εύκρατες π ε
ριοχές η αναπαραγωγική περίοδος συμπίπτει με τη μέγιστη
διαθεσιμότητα ασπόνδυλων, εντόμων και γενικότερα ζωι
κών πηγών τροφής πλούσιων σε πρωτεΐνες. Τα σποροφάγα
είδη επίσης αναπαράγονται την ίδια χρονική περίοδο με τα
εντομοφάγα, αφού οι σπόροι είναι άφθονοι το καλοκαίρι και
για ορισμένα από αυτά επιβάλλεται να ενισχύσουν τη δίαιτά
τους κατά την αναπαραγωγή με ζωικά είδη. Στη βόρεια Ευ
ρώπη η αναπαραγωγική περίοδος είναι σύντομη και εξαρτάται κυρίως από το λιώσιμο του χιονιού και την υποχώρηση
του πάγου, αλλά φυσικά εκμεταλλεύεται χρονικά και τη μέγι
στη διαθεσιμότητα τροφής. Είναι κατανοητό λοιπόν ότι οι
καιρικές συνθήκες διαδραματίζουν τον κύριο ρόλο, αφού ε
λέγχουν την αύξηση των φυτών και κατά συνέπεια και την
ύπαρξη ασπόνδυλων και εντόμων. Από τη στιγμή βέβαια που
οι διαδικασίες της φωλεοποίησης έχουν ξεκινήσει, ο βαθμός
επίδρασης κάθε καιρικού φαινομένου εξαρτάται από τις συ
νήθειες κάθε είδους. Έ τσ ι για παράδειγμα μπορούμε να πού
με ότι μεγαλύτερη επίδραση δέχονται τα είδη που κατασκευά
ζουν τις φωλιές τους σε ακάλυπτες περιοχές παρά αυτά που
προτιμούν την πυκνή βλάστηση και ακόμα ασφαλέστερα
είναι αυτά που φωλιάζουν σε τρύπες. Η επιτυχής ανάπτυξη
των νεοσσών απαιτεί άφθονη τροφή και όταν δεν υπάρχει
τα πουλιά έχουν αναπτύξει μηχανισμούς αντιμετώπισης της
έλλειψης.

Η Ε π ί δ ρ α σ η Τ ο υ Κ α ιρ ο ύ

Επίδραση του καιρού στα διάφορα στάδια της αναπαραγωγής
Ε ίναι γνωστό ότι η αναπαραγωγική περίοδος προαναγγέλλεται από το κελάηδημα, την
ερωτοτροπία, το ζευγάρωμα και την επιλογή θέσης φωλεοποίησης, διαδικασίες οι οποίες
ενεργοποιούνται από τον ήπιο ηλιόλουστο καιρό και καθυστερούν όταν επικρατούν το κρύο,
η υγρασία και το χιόνι. Σε ορισμένα ενδημικά είδη εκδήλωση επικράτειας μπορεί να έχουμε
και στα μέσα του χειμώ να υποκινούμενη από ξαφνική καλοκαιρία και λιώσιμο του χιονιού,
ενώ αντίθετα σε δυσμενείς συνθήκες τα πουλιά παραμένουν σε μεγάλα κοπάδια για εβδομά
δες ή και μήνες.
Στη φάση κατασκευής της φωλιάς καθοριστικοί παράγοντες είναι ο άνεμος και οι βροχο
πτώσεις. Έ ν α ς άνεμος ικανός να παρασύρει τα υλικά που χρησιμοποιούν τα πουλιά στο χτίσι
μο της φωλιάς τους, επιταχύνει τις διαδικασίες, ενώ ένας θυελλώδης ισχυρής έντασης τις
αναστέλλει εντελώς. Επίσης η υγρασία και οι βροχοπτώσεις στη φάση αυτή είναι σημαντικός
παράγοντας αφού διευκολύνουν τη δημιουργία της απαραίτητης λάσπης που αποτελείτο συν
δετικό δομικό υλικό για τους φτερωτούς τεχνίτες (τσίχλες και χελιδόνια). Έ χ ε ι βρεθεί ότι
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αποσύνθεσης της φωλιάς των ειδών αυτών, αν η κατασκευή της
λαμβάνει χώρα με ξηρό καιρό. Οι ισχυρές θύελλες που χαρακτηρίζονται από έντονους ανέ
μους, επιδρούν δυσμενώς στα χαβαρόνια, καθώς και σε άλλα είδη που κατασκευάζουν τις
φωλιές τους εκτεθειμένες σ α ς κορυφές των δέντρων, όπως ο σταχτοτσικνιάς και ο ψαραετός
και καταστρέφουν πολλές από αυτές. Ειδικά ο ψαραετός
σε περίπτωση καταστροφής της φωλιάς του, δεν επανα
λαμβάνει τη διαδικασία.
Τ α είδη εκείνα που αναπαράγονται σε υγροτόπους εξαρ
τώ μ α ι άμεσα από το επίπεδο της στάθμης του νερού. Μετά
από άνυδρσυς χειμώνες η έναρξη της αναπαραγωγικής δια
δικασίας, για ένα μεγάλο αριθμό ειδών, καθυστερεί ή δε
συμβαίνει καθόλου. Αντίστροφα χειμώνας και άνοιξη που
χαρακτηρίζονται από βροχοπτώσε ις παρέχουν ιδανικές συν
θήκες και οδηγούν σε αύξηση πληθυσμών. Επίσης η αύξηση
της στάθμηςτου νερού κάνει περισσότερο ευάλωτα τα υδρό
βια εκείνα είδη που κατασκευάζουν τις φωλιές τους σε στα
θερό σημείο (κυνηγόπαπια και νερόκοτα) σε αντίθεση με
άλλα είδη (σκουφοβουτυχτάρια) που κατασκευάζουν επιπλέουσες φωλιές.
Μετά από μακροχρόνιες παρατηρήσεις σε μικτές συστά
δες κωνοφόρων και πλατυφύλλων δέντρων στην Αριζόνα,
όπου οι ετήσιες βροχοπτώσεις ποικίλουν, οι επιστήμονες
συνέδεσαν τις μεταβολές στις βροχοπτώσεις με την αφθονία
των εντόμων. Κατέληξαν λοιπόν στο συμπέρασμα ότι υπήρ
χε δραματική μείωση του αριθμού των εντόμων κατά τη διάρ
κεια μιας ξηρής χρονιάς και αυτό με τη σειρά του επέφερε
έντονες αλλαγές στη σύνθεση της πτηνοπανίδας της περιο
χής. Στα ακόλουθα χρόνια που οι βροχοπτώσεις παρέμειναν γύρω από το μέσο όρο, οι κοινωνίες
των πουλιών επανέρχονταν στην προηγούμενη, της ξηρασίας, κατάσταση. Ειδικά για τους νεοσ
σούς της πεδινής πέρδικας, η ετήσια ποικιλία των εντόμων με τα οποία τρέφονται κυρίως τις δύο
πρώτες βδομάδες της ζωής τους, αποδίδεται στον καιρό των προηγούμενων έξι εβδομάδων. Επει
δή για ένα είδος ο καθοριστικός παράγοντας που ορίζει τον πληθυσμό της επόμενης χρονιάς, είναι
το ποσοστό επιβίωσης των νεοσσών, το οποίο με τη σειρά του εξαρτάται από τον καιρό και από
την αφθονία των εντόμων στις καλλιέργειες. Στο σημείο αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι υπερτο
νίζουμε τη σημασία του καιρού, αφού περιστασιακές απώλειες φωλιών έχουμε μόνο σε περιπτώ
σεις ραγδαίας βροχής, ενώ η συμβολή του ανθρώπου με τη χρήση εντομοκτόνων είναι οριστική
και μόνιμη. Σε πείραμα ραδιοπαρακολούθησης του συνόλου των νεοσσών που προήλθαν από 18
διαφορετικές γέννες θηλυκών πεδινής πέρδικας στο Sussex της Βρετανίας, επιβεβαιώθηκε από τη
μια πλευρά ότι η παντελής απώλεια εντόμων, με τη χρήση κατάλληλων φαρμάκων, θα μείωνε την
επιβίωση των νεοσσών στο επίπεδο εκείνο που δεν θα μπορούσε να αναπληρωθεί η απώλεια των
ενηλίκων, ακόμα κι αν αυτή ήταν η χαμηλότερη δυνατή. Αυτό αναπόφευκτα θα οδηγούσε στην
εξαφάνιση του είδους. Από την άλλη πλευρά ο διπλασιασμός του αριθμού των εντόμων, αποκαθιστά την επιβίωση των νεοσσών και οδηγεί τους πληθυσμούς στην προγενέστερη, της χρήση
εντομοκτόνων, κατάσταση κ αι ισορροπία.
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Ε ξαιρετικά ενδιαφέρων είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η επιλογή της θέσης κατα
σκευής της φωλιάς και του προσανατολισμού της, έτσι ώστε να προστατεύεται από τους ανέ
μους που επικρατούν στην περιοχή και να μη χτυπάει απευθείας ο ήλιος τα αυγά και τους
νεοσσούς τις θερμές ώρες της ημέρας. Σε αύξηση όμως της πυκνότητας του πληθυσμού ενός
είδους, ένα μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων αναγκάζεται να φωλιάσει σε λιγότερο κατάλληλες
περιοχές, δηλαδή περισσότερο εκτεθειμένες στις μεταβολές του καιρού και στην αρπακτικότητα. Σ ' αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι ακόμα και μικρής έκτασης δυσμενή
καιρικά φαινόμενα μπορούν να προκαλέσουν απώλειες, οι οποίες θα αυξάνονται ποσοστιαία
με την αύξηση του αριθμού των ατόμιον που φωλιάζουν στην περιοχή.

Μ ακροπρόθεσμες επιδράσεις του καιρού στους πληθυσμούς
Αυτό που εμείς θεωρούμε αξιοπερίεργο φέτος, οι Βρετανοί με τις ποικίλες και απρόβλεπτες
διακυμάνσεις του καιρού τους (χιόνι τον Ιούνιο ή κύμα ζέστης τον Οκτώβριο) το θεωρούν δεδομέ
νο. Μια ξαφνική θύελλα με χαλάζι άφησε εκατοντάδες πουλιά νεκρά κατά μήκος των Βρετανικών
ακτών το 1992. Το μόνο θετικό από τη ματιά του ορνιθοπαρατηρητή είναι ότι έντονα και ξαφνικά
καιρικά φαινόμενα πχ καταιγίδες, παρέχουν τη δυνατότητα σπάνιων και τυχαίων εμφανίσεων
πτηνών, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους. Ακόμα και στην περίπτωση που χιλιάδες
πουλιά πεθάνουν σαν αποτέλεσμα ακραίων καιρικών συνθηκών, αυτά τα δραματικά γεγονότα δεν
επηρεάζουν γενικά τους πληθυσμούς των ειδιόντους σε κάποιο εύλογο βάθος χρόνου. Αυτό συμ
βαίνει γιατί πάντα καταφέρνουν και υπάρχουν επιζώντες κάθε είδους, που θα αναπαραχθούν την
άνοιξη ενισχύοντας τους πληθυσμούς τους. Για αυτό οι επιστήμονές συμφωνούν με την άποψη, ότι
μια ανεξάρτητη περίοδος δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν είναι αυτή που θα καθορίσει το
μέλλον των πουλιών, αφού οι φυσικές δυνάμεις επανάκαμψης μπορούν να αντισταθμίσουν σύντο
μες αλλαγές, γεγονός που δεν ισχύει με τις αθροιστικές επιδράσεις ενός φαινομένου για μια
μακριά σειρά ετών.
Δύο απόταπιο ευάλωτα μη αποδημητικά είδη της Βρετανίας αποτελούν άριστα παραδείγματα
σχετικά με το πόσο γρήγορα μπορούν να επανέρθουν και να ανακάμψουν οι πληθυσμοί των
πουλιών που θα υποστούν την επίδραση μη αναμενόμενων καιρικών συνθηκών. Μετά από τους
δριμύτατους χειμώνες του 1961/62 και 1962/63 οι πληθυσμοί του κοκκινολαίμη μειώθηκαν κατά
90% σε πολλές περιοχές ενώ χειρότερο χτύπημα δέχτηκε το είδος Sylvia undata από το οποίο
παρέμειναν την άνοιξη του 1963 μόνο 12 αναπαραγόμενα ζευγάρια. Ωστόσο η μελλοντική πορεία
και των δύο ειδών ήταν εντυπωσιακή. Ο κοκκινολαίμης είναι τώρα το πιο κοινά αναπαραγόμενο
ε ίδος της Βρετανίας με περισσότερα των 7 εκατομμυρίων ζευγάρια και το δεύτερο είχε φτάσει τα
600 ζευγάρια όταν ο σκληρός χειμώνας του 1978/79 μείαισε τα νούμερα ξανά.
Την άνοιξη του 1995 μια έρευνα της ΒΤΟ (British Trust for Ornithology) αποκάλυψε ότι πολλά
από τα είδη πουλιών που αναπαράγονται στη Βρετανία φωλιάζουν νωρίτερα και παράγουν περισ
σότερα αυγά σε μια γέννα, πιθανόν ως αποτέλεσμα της αύξησης της θερμοκρασίας της υδρογείου.

Η επιλεκτική θνησιμότητα ως αποτέλεσμα καιρικών φαινομένων
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν προκαλέσει το θάνατο πουλιών και μείωση του
πληθυσμού τους δεν επιδρούν κατά τυχαίο τρόπο. Συμβαίνει μερικά είδη να είναι περισσότερο
ευάλωτα από άλλα, ενώ ακόμα και για το ίδιο είδος ενδέχεται μια κλάση ηλικιών ή ένα φύλλο να
είναι περισσότερο ευαίσθητο. Ακόμα και μεμονωμένα άτομα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,
μεγέθη ή σχήμα να πεθαίνουν σε μεγαλύτερους αριθμούς από άλλα Κατά τη διάρκεια ξηρασίας
αρκετών μηνίόν σε ένα νησί του αρχιπελάγους Γκαλαπάγκο τα μεγάλα άτομα ενός είδος σπίνου
που είχαν και μεγάλο ράμφος επιβίωσαν γιατί μπορούσαν και τρέφονται με μεγάλους και σκλη
ρούς σπόρους που είχαν απομείνει, όταν οι μικροί και μαλακοί είχαν φαγωθεί. Έ τσ ι μέσω της
επιλεκτικής θνησιμότητας, δηλαδή του θανάτου των ατόμων με μικρό ράμφος, μετά από λίγους
μήνες άλλαξε, στο σύνολο του εναπομείναντος πληθυσμού, το μέσο μέγεθος του ράμφους. Ε πει
δή όμως ένα τέτοιο χαρακτηριστικό όπως το μέγεθος του ράμφους είναι κληρονομικό, καταλα
βαίνουμε πως ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα εξελικτικής αλλαγής συμβαίνει με την επίδραση
της φυσικής επιλογής. Έ ν α ακόμα αποτέλεσμα της ξηρασίας ήταν ότι τα αρσενικά επιβίωσαν
καλύτερα από τα θηλυκά δίνοντας μια αναλογία φύλων 5:1. Το ενδιαφέρον ήταν ότι στην επόμε
νη αναπαραγωγική περίοδο τα ελάχιστα θηλυκά με τις πολλές δυνατότητες επιλογών ζευγάρο>
σαν με τα ισχυρότερα και μεγαλύτερα αρσενικά, δηλαδή αυτά που είχαν τα μεγαλύτερα ράμφη
και τρέφονταν καλύτερα. Έ τσ ι για ακόμα μια φορά το ίδιο κληρονομικό χαρακτηριστικό (μέ
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γεθος ράμφους) επιτείνεται και χαρακτηρίζει την εξελικτική διαδικασία. Η συνειδητοποίηση
όμως ότι ένα απλό καιρικό φαινόμενο είναι σε θέση να αλλάξει, κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες
και προϋποθέσεις, τη μορφολογία των ειδών, μας κάνει να στεκόμαστε περισσότερο προβλη
ματισμένοι μπροστά σε επίμονες μετεωρολογικές συνθήκες και να επανεξετάζουμε τις απόψεις
μας για τη θεωρία του χάους.
Άλλο ένα παρόμοιο παράδειγμα προέκυψε από τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών
που έδειξαν ότι το μέσο μέγεθος του σώματος των οχθοχελίδονων που αναπαράγονται στη
Βρετανία εξαρτάται από τις βροχοπτώσεις στις περιοχές της Αφρικής που ξεχειμωνιάζουν! Οι
ξηρές χρονιές ακολουθούνταν από μείωση του μέσου σωματικού μεγέθους, ενώ οι υγρές από
αύξηση. Μεταξύ των στρειδοφάγων που πέθαναν όταν ένα κύμα ψύχους κατέλαβε την Ολλανδί
α, το 61% είχε ανατομικές παρεκκλίσεις (όπως κυρτές ή σταυρωτές σιαγώνες στα ράμφη).
Οδηγούμαστε λοιπόν στη σκέψη, ότι τα άτομα αυτά που κατάφεραν να επιβιώσουν σε φυσιολο
γικές συνθήκες παρά τις ανωμαλίες τους, υπέκυψαν τελικά σε μια περίοδο στρες. Επίσης από τα
υπόλοιπα που πέθαναν και ήταν άνω του ενός έτους, το 19% ήταν ακόμα σε περίοδο αλλαγής
φτερώματος δύο μήνες μετά το κανονικό.
Μ ια ακόμα πολύ σημαντική διαπίστωση αναφορικά με την πέρδικα και σχεδόν όλα τα είδη
πουλιών που η παρουσία τους καταγράφεται σε όλη τη διάρκεια του έτους, είναι ότι η αρπακτικότητα και η έλλειψη τροφής τις περισσότερες φορές είναι υπαίτιες για τη θνησιμότητα σε
περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών, αλλά ωστόσο λανθασμένα την αποδίδουμε σε πιο
εμφανείς αιτίες, όπως το χιόνι καιτον πάγο. Τα πουλιά - τουλάχιστον αυτά που παραμένουν όλο
το χρόνο - δεν πεθαίνουν από το κρύο, αλλά από έλλειψη τροφής. Ο Darwin (1859) το έθεσε
καλύτερα με δικά του λόγια ως ε ξ ή ς : “καθώς ταξιδεύουμε από νότο προς βορά, παρατηρούμε
κάποια είδη σταδιακά να γίνονται όλο και πιο σπάνια και τελικά να εξαφανίζονται και καθώς η
αλλαγή του κλίματος είναι καταφανής, μπαίνου
με στον πειρασμό να αποδώσουμε το όλο αποτέ
λεσμα στην άμεση επίδραση του καιρού. Αλλά
αυτή είναι μια λανθασμένη άποψη”

Προβλέψεις για to μέλλον
Με το ενδεχόμενο των έντονων κλιματικών '
. *^β
αλλαγών να πλανάται ακόμα και στις πιο ευοίω
νες προβλέψεις για το μέλλον, δεν μπορούμε με
σιγουριά να προκαθορίσουμε τι θα συμβεί σε κά
θε είδος που θα βιώσει αυτές τις αλλαγές. Γενι
κότερα μπορούμε να πούμε ότι κάποια είδη θα
<
προσαρμοστούν αρκετά εύκολα και θα τους δοθεί η δυνατότητα να εξερευνήσουν νέους βιότο
πους και πηγές τροφής, ενώ άλλα θα οδηγηθούνε σε μείωση και τελική εξαφάνιση, ακόμα και
από μικρές κλιματικές αλλαγές που αλυσιδωτά θα επιδράσουν στο βιότοπο και τα διαθέσιμα
τροφής τους.
Επίσης ενδέχεται τα είδη που παραμένουν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους σε μια περιοχή ή
κάνουν μετακινήσεις μικρών αποστάσεων να ευνοηθούν πραγματικά από τη μακρύτερη αναπα
ραγωγική περίοδο που θα προκύψει όσο ηπιότεροι γίνονται οι χειμώνες και ζεστότερα τα
καλοκαίρια. Το αντίθετο ακριβώς προβλέπεται να συμβεί με τους μακρινούς ταξιδιώτες, αφού
εμφανίζονται πιο ευάλωτοι εξαιτίας της ποικιλίας των συνθηκών που θα έχουν να αντιμετωπί
σουν στους διαφορετικούς προορισμούς τους καθώς και στους τόπους των προσωρινών στάσε
ων.
Φαίνεται λοιπόν πιθανό ότι ο αιώνας που ξεκίνησε θα φέρει δραματικές αλλαγές στην
κατανομή και το εύρος εξάπλωσηςτων ειδών με αυξήσεις τόσο στους ρυθμούς εξαφάνισης, όσο
και εποικισμού νέων περιοχών από είδη που δεν προϋπήρχαν. Σ ' αυτή την περίπτωση δε χρειά
ζεται να ψάξουμε και πολύ για ένα εντυπωσιακό παράδειγμα ή μήπως αμφισβητεί κανείς την
έντονη παρουσία των πανέμορφων φλαμίγκο στους Ελληνικούς υγρότοπους τα έτη μετά το 1991.
Επειδή όμως η φύση είναι ένα ανοιχτό βιβλίο που απαιτεί να ξέρεις ανάγνωση για να το
διαβάσεις και να διαθέτεις φαντασία για να προβλέψεις την πορεία μιας ιστορίας που ξεδιπλώ
νεται σελίδα σελίδα, νομίζω ότι όσο περισσότερα γνωρίζεις από το αχανές πραγματικά πεδίο
της οικολογίας, τόσο περισσότερο και συμφωνείς με την άποψη ότι “η οικολογία είναι ακόμη
ένας κλάδος της επιστήμης στον οποίο είναι συνήθως καλύτερα να βασίζεσαι στην κρίση ενός
έμπειρου πρακτικού παρά στις προβλέψεις ενός θεωρητικού” Maynard - Smith (1978).
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λειτουργία του Σώματος Ομοσπονδιακής ΘηροJ J l Γ \ φυλακής, διαμόρφωσε ένα διαφορετικό τοπίο στα
δεδομένα της κυνηγετικής πραγματικότητας στην
Ελλάδα. Η υλοποίηση της, αποτέλεσε ουσιαστικά, την πρώ 
τη απτή παρεμβατική πολιτική του οργανωμένου κυνηγετι
κού κόσμου στη χώρα μας, αφού για πρώτη φορά αναλαμβά
νει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα οργανωμένο Σώμα
αστυνόμευσης, σε εθνικό επίπεδο, που από την πορεία του
θα κ ριθεί κατά πόσο οι κυνηγετικές οργανώ σεις έχουν τη
δυνατότητα να αναλάβουν οργανωμένες πρωτοβουλίες σε
εθνικό επίπεδο και να τις υλοποιούν.
Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή Σ Τ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας
Μακεδονίας Θράκης.
Η Σ Τ Κυνηγετική Ομοσπονδία είχε ξεκινήσει τις διαδι
κασίες που θα εξασφάλιζαν την όσο δυνατό καλύτερη προε
τοιμασία του Σώματος Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, πριν
ακόμη την τυπική έναρξη λειτουργίας της. Έ τσ ι σχεδιάστη
κε, και στη συνέχεια υλοποιήθηκε, ένα οργανόγραμμα για
την διάρθρωση του Σώματος με την θεσμοθέτηση οργάνων
όπως Υπεύθυνου Σιοματος Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής
και Συντονιστών Θηροφυλάκων ανά Π εριφ έρεια με διακριτές και ελεγκτικές αρμοδιότητες. Παράλληλα επειδή κρίθηκε αναγκαίος επιπλέον εξοπλισμός αλλά και ενεργειών για
την ενδυνάμωση του θεσμού (π.χ. προγράμματα κατάρτι
σης, προβολή στα Μ.Μ.Ε. κλπ.), η Σ Τ ΚΟΜ Α Θ πέραν του
ποσού που διατίθεται από την Κυνηγετική Συνομοσπονδία
Ελλάδας, ανέλαβε τη διεκπεραιώ σει τους με τη διάθεση
ενός σοβαρού οικονομικού ποσού από τον προϋπολογισμό
της. Έ τ σ ι από την έναρξη της λειτουργίας του Σώματος Ο 
μοσπονδιακής Θηροφυλακής μέχρι και τη λήξη της κυνηγε
τικής περιόδου 2000 - 2001 έχει δαπανηθεί από την Σ Τ
ΚΟΜ ΑΘ το ποσό των 44.620.074 δραχμών όπως αναλύεται
στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 1). Π έρα από την αγο
ρά 16 αυτοκινήτων από τον ειδικό λογαριασμό της Κυνηγε
τικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, η γενική συνέλευση της Σ Τ
ΚΟ Μ Α Θ μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου,
αποφάσισε την αγορά επιπλέον επτά (7) αυτοκινήτων, για
την καλύτερη δράση τόσο των Ομοσπονδιακών Θηροφυλά
κων όσο και των θηροφυλάκων των Συλλόγων. Μ ε το ίδιο
σκεπτικό αποφασίστηκε και η προμήθεια επιπλέον στολών

Ιωάννης Ρετζέπης
Δασοπόνος,
Υπεύθυνος
Ομοσπονδιακής
Θηροφυλακής

Η Ο μ ο σ π ο ν δ ια κ ή Θ η ρ ο φ υ λ α κ η
γ ια τους 48 ομοσπονδιακούς θηροφύλακες, αφού η στολή από την Κ.Σ.Ε. είχε περισσότερο
επίσημο χαρακτήρα. Τ α υπόλοιπα ποσά αναφέρονται στη δαπάνη για τη κινητή τηλεφωνία
μηνιαίως, στο τριήμερο σεμινάριο και της περιφερειακές συναντήσεις που έχουν κυρίως
εκπαιδευτικό και συντονιστικό χαρακτήρα. Οι εκδηλώσεις και τα έντυπα αφορούν τις τελετές
ορκωμοσίας και παράδοσης των αυτοκινήτων δημοσιογραφική κάλυψη και την έκδοση του
υλικού όπως βιβλία, ημερολόγια κλπτω ν θηροφυλάκων.
Στο νέο σχεδίασμά επίσης περιλαμβάνεται και επιπλέον εξοπλισμός για τους θηροφύλα
κες. Ή δ η μετά από εντολή του Δ.Σ. έχει ξεκινήσει διαγωνισμός για κιάλια παρατήρησης,
όπως επίσης και διαδικασία διερεύνησης με την συνεργασία του Υ πουργείου Μ εταφορών
και Επικοινωνιών για τη δυνατότητα παραχώρησης συχνότητας, και στη συνέχεια η προμή
θεια συσκευών ασυρμάτων, για το Σώμα της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΔΑΠΑΝΕΣ Π Α ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΘΗΡΟΦΥΑΑΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΙ"
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (μέχρι 28/2/2001)
(Τα ποσά αυτά αφορούν επιπλέον δαπάνες της ΣΤ' Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονί
ας Θράκης, και όχι τον ειδικό λογαριασμό για την λειτουργία του Σώματος Ομοσπονδιακής
Θηροφυλακής από την Κ.Σ.Ε. που αφορά μισθοδοσίες, καύσιμα, αυτοκίνητα κλπ.)

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

1
2
3
4

Αγορά 7 αυτοκινήτων - εξοπλισμός τους
Έξοδα ένδυσης, υπόδησης
Επικοινωνία (τηλέφωνα)
Συναντήσεις, σεμινάρια

5

Εκδηλώσεις, έντυπα
Λογιστική κάλυψη

6

32.004.090 Δρχ.
4.671.111 Δρχ.
3.335.204 Δρχ.
2.491.061 Δρχ.
1.363.979 Δρχ.
754.629 Δρχ.

ΣΥΝΟΛΟ

44.620.074 Δρχ.

ΠΟΣΟΣΤΟ
72%
10%
7%
6%
3%
2%
100%

Δομή λειτουργίας Σώματος Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής Σ Τ ΚΟΜΑΘ
Το Σώμα Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής της Σ Τ ΚΟΜ ΑΘ αποτελείται από 48 θηροφύλα
κες, ενώ η διάρθρωση του φ αίνεται στο σχήμα που ακολουθεί:
ΣΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Σ Τ ΚΟΜΑΘ

Ο ι θηροφύλακες έχουν κατανεμηθεί σε 41 θέσεις εργασίας, που είναι οι έδρες ισάριθμων
Κυνηγετικών Συλλόγων. Ως περιοχή ευθύνης των θηροφυλάκων είναι όλη η έκταση αρμοδιό
τητας της Σ Τ ΚΟΜ ΑΘ, και γ ια το λόγο αυτό έχει αναγνωριστεί η ιδιότητά τους και από τις
τρεις Π εριφ έρειες τις Μ ακεδονίας Θ ράκης. Χώρος άμεσης εποπτείας αποτελεί η περιοχή
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αρμοδιότητας του κάθε Κυνηγετικού Συλλόγου στην ε'δρατου οποίου ε'χουν τοποθετηθεί ενώ
είναι δυνατή η επσπτεία και περιοχώ ν αρμοδιότητας γειτονικών Συλλόγων. Η μέση έκταση
άμεσης εποπτεΐας κάθε θέση εργασίας) για τους 48 θηροφύλακες είναι 522.050 στρέμματα. Για
κάθε Π εριφέρεια η αναλογία έκτασης ανά θηροφύλακα φαίνεται στο παρακάτο^ σχήμα:
ΣΧΗΜ Α 2. Α Ν Α Λ Ο ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΗΣ Α Ν Α ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘ Ε Π ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ
(ΣΕ Σ ΤΡ Ε Μ Μ Α Τ Α )

1 . 0 0 0 .0 0 0

800.000
600 000
400.000
2 00.000

ΑΝ, Μ Α Κ ΕΔ Ο Ν ΙΑ
© ΡΑΚΗ

Κ. Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Για την άμβλυνση της σχέσης αυτής, στον σχεδίασμά της Σ Τ ΚΟΜ ΑΘ για το νέο έτος,
περιλαμβάνεται η πρόσληψη, μέσω του ειδικού λογαριασμού της Κ.Σ.Ε., ακόμη 10 θηροφυλάκων που θα τοποθετηθούν κατά Π εριφ έρεια ως εξής:
4 θηροφύλακες στην Π εριφ έρεια Κεντρικής Μ ακεδονίας
4 θηροφύλακες στην Π εριφ έρεια Ανατολικής Μ ακεδονίας Θράκης
2 θηροφύλακες στην Π εριφ έρεια Δυτικής Μ ακεδονίας
Ό σ ον αφορά τα αυτοκίνητα ο συνολικός αριθμός τους ανέρχεται στα 23 από τα οποία 16
προέρχονται από τον ειδικό λογαριασμό μέσο) Κ.Σ.Ε. και τα 7 έχουν αγοραστεί από την ΣΤ'
ΚΟΜ ΑΘ (Πίνακας 2). Στο νέο σχεδίασμά έχει προβλεφθεί και η ενίσχυση μέσω του ειδικού
λογαριασμού από τη Κ.Σ.Ε., η αγορά επιπλέον 10 αυτοκινήτων. Η κατανομή των αυτοκινήτων
που ήδη υπάρχουν, έχει ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤ'
Κ.Σ.Ε.
Κεντρική Μακεδονία
ΚΟΜΑΘ
1

Ν ομ ός Θ εσ σ α λονίκη ς (Κ υν. Σ ύ λ λ ο γο ι: Β)
Ν ομ ός Χ α λ κιδική ς

(Κ υ ν. Σ ύ λ λ ο γο ι:

4)

Ν ομ ός Π έλλας

(Κ υ ν. Σ ύ λ λ ο γο ι: 3)

Ν ομ ός Η μ αθίας
Ν ομ ός Π ιερίας

(Κ υν. Σ ύ λ λ ο γο ι: 3)
(Κ υν. Σ ύ λ λ ο γο ι: 1)

Ν ομ ός Κ ιλκίς

4)
(Κ υ ν. Σ ύ λ λ ο γο ι: 6)
(Κ υ ν. Σ ύ λ λ ο γο ι:

Ν ομ ός Σ ερρώ ν

Σύνολο
Ανατολική Μακεδονία Θράκη
Ν ομ ός Έ β ρ ο ς
(Κ υν. Σ ύ λ λ ο γο ι: 7)
Ν ομ ός Ρ οδόπ ης
Ν ομ ός Ξ ά νθης

(Κ υν. Σ ύ λ λ ο γο ι: 2)

Ν ομ ός Δ ρ ά μ α ς

(Κ υν. Σ ύ λ λ ο γο ι:

Ν ομ ός Κ α βά λας

(Κ υν. Σ ύ λ λ ο γο ι:

4)
4)

-

2
2

—

2

—

2

—

1

-

1

1

-

1

—

1
1

8

1

9

1

2

—

Σύνολο

2

-

1
1
1
1

(Κ υν. Σ ύ λλ ο γο ι: 2)

1

Σύνολα

4

—

1

1
1
1
4

2

1

2

2

i
8

Δυτική Μακεδονία
1

Ν ομ ός Κ οζά νης
Ν ομ ός Γ ρ εβ ενώ ν

(Κ υν. Σ ύ λ λ ο γο ι: 6)
(Κ υ ν. Σ ύ λ λ ο γο ι: 2)

2

Ν ομ ός Κ α σ τορ ιά ς

(Κ υν. Σ ύ λ λ ο γο ι: 2)

1

Ν ομ ός Φ λώ ρ ινα ς

(Κ υν. Σ ύ λ λ ο γο ι: 2)

—

Σύνολο
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
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4
16

—
—

1
2
7

2

1
1
6
23
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Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
1. Θηροφΰλαξη
Οι Ο μοσπονδιακοί Θ ηροφύλακες δρώντας μόνοι τους η σε συνεργασία με τους υπαλλή
λους της Δασικής Υπηρεσίας και τους θηροφΰλακες των Κυνηγετικών Συλλόγων αλλά και τη
βοήθεια μελών των Δ.Σ. των Κυνηγετικών Συλλόγων, μέσα σε ένα χρόνο πέτυχαν και κατέ
γραψαν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2000 - 2001
έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 11.500 έλεγχοι στην ύπαιθρο, ενώ έχουν διαπιστω
θεί περισσότερες από 380 παραβάσεις καταθέτοντας και τις αντίστοιχες μηνύσεις. Παράλλη
λα η δομή και η οργάνωση του Σώματος της Ομοσπονδιακής Θ ηροφυλακής επιτρέπει την
ανάπτυξη του μέτρου των ομαδικών εξορμήσεων. Το μέτρο αυτό έχει βοηθήσει στην μεγαλύ
τερη αποτελεσματικότητα του έργου των θηροφυλάκων αλλά και στην εντονότερη αίσθηση
της φύλαξης αφού όποτε κριθεί αναγκαίο μπορεί σε λίγες ώρες να κλείσει μια περιοχή από
περισσότερα από 4-5 αυτοκίνητα.
Μ ία άλλη παράμετρος που πρέπει να καταγραφεί, είναι η ενίσχυση της φύλαξης περιοχών
στις οποίες οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι λόγω της οικονομικής του αδυναμίας δεν ήταν σε θέση
να παρέχει συνεχή παρουσία θηροφύλακα. Ε κεί οι Ο μοσπονδιακοί Θ ηροφύλακες μαζί τα
τοπικά Δ ασαρχεία και τα μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων παρουσίασαν σημαντικό έργο. Θα
π ρέπει τέλος να αναγνωριστεί και η σημαντική βοήθεια που προσφέρουν οι θηροφύλακες
των Κυνηγετικών Συλλόγων (σε μόνιμη ή σε εποχιακή βάση) στους Ο μοσπονδιακούς Θ η
ροφύλακες στο καθημερινό πρόγραμμα υπηρεσίας τους.
Οι μηνύσεις που υποβλήθηκαν στα κατά τόπους Δ ασαρχεία κατά τον πρώτο χρόνο ύπαρ
ξης του Σώματος της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής είναι 383, όπως αναλύονται στον πίνακα
που ακολουθεί (Πίνακας 3).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΥΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ 1/3/2000 - 28/2/2001
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΗΝΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟ
Σ

1

Παράνομη Θήρα ζαρκαδιού

4

2

Θ ήρα τριχωτών (με τη χρήση ιχνηλατών) εκτός κυνηγετικής περιόδου ή σε η μέρες όπου
απαγορεύεται η θήρευσή τους
Παράνομη Θήρα νύχτα, (με προβολέα ή μη)

13

3
4

20

Παράνομη Θήρα εντός καταφυγίω ν άγριας ζωής, υγροβιότοπω ν και γενικότερα εντός
προστατευόμενων περιοχών
Θήρα προστατευόμενών ειδώ ν

42

12

7

Χ ρήση ηλεκτρονικών συσκευών και γενικά παράνομω ν μέσων για την προσέλκυσης
πουλιών
Θήρα λαγού, αγριογούρουνου σε πλήρη χιονοκάλυψη

15

8

Θήρα από μηχανοκίνητο μέσο

5

9

Χρήση συρματοΟηλιών, παγίδων για σύλληψη αγριόχοιρου

6

10

1

11

Καταστροφή αυτοφυούς βλάστησης σε υγροβιότοπο που προστατεύεται από τη
σύμβαση RAM SAR (Δ έλτα Αλιάκμονα)
Μ εταφορά κυνηγετικού όπλου νύχτα γεμάτου με σκοπό τη λαθροθήρα εντός οχήματος

12

Παράνομη αλιεία εντός εθνικού Δρυμού (Βόλια Κάλντα)

13

Θ ήρα εκτός ζώ νης διάβασης τρυγονιώ ν και ορτυκιών

14

Ιίαράνομη μετατροπή κυνηγ. όπλου (5σφαιρη- έλλειψη μειωτήρα)

15

Κυνήγι χω ρίς άδεια Θήρας

5
6

16

Παράνομη σύλληψη ωδικών πτηνώ ν

17

Παράνομη υλοτομία

18

12

17

ϊ
26
'
33
5
9

19

Παράνομη μεταφορά κυνηγ. όπλου (χωρίς άδεια Θήρας, νύχτα εντός αυτοκινήτου δεμένο
εκτός θήκης σε καταφύγιο κλπ).
Αρνηση ελέγχου, απείθεια

49

20

Παράνομη εκγύμναση σκύλων με άρνηση ελέγχου, πσρά την σύσταση

2

21

Παράνομη εκγύμναση σκύλω ν εντός καταφυγίου άγριας ζωής

29

22

Παράνομη μεταφορά όπλου εκτός κυνηγετικής περιόδου με άρνηση ελέγχου

13

23

Παράνομη εκγύμναση σκύλω ν και μεταφορά όπλου, νύχτα

8

24

Δ ιατήρηση ιχνηλατών σε υπαίθριες ποιμενικές εγκαταστάσεις

2

25

Παράνομη βόσκηση

10

2

ΣΥΝΟΛΟ

383

2. Εκπαίδευση κατάρτιση
Η εκπαίδευση και κατάρτιση των θηροφυλάκων είχε αποτελέσει από την πρώτη στιγμή
ένας από τους βασικούς στόχους της Ο μοσπονδίας στη βάση της συνεχούς ενημέρωσης. Ο
χαρακτήρας των ενεργειών που γίνονται στη κατεύθυνση αυτή αφορούν τόσο την υλοποίηση
πολυήμερων σεμιναρίων με τη φροντίδα των επιστημονικών συνεργατών της Ο μοσπονδίας
και τη συνεργασία άλλων φορέων, όσο και τις ημερήσιες περιφ ερειακές συναντήσεις που
γίνονται σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με τη συμμετοχή διαφόρω ν επιστημό
νων.
Στο πλαίσιο αυτό το Μάρτιο του 2000, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Σ Τ ΚΟΜΑΘ
τριήμερο σεμινάριο στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης και τη συμπαράσταση
του Δήμου Θεσσαλονίκης. Για το 2001 προγραμματίζεται, σε συνεργασία με το Τμήμα Δασολο
γίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., την η πραγματοποίηση ακόμη ενός πολυήμερου
σεμιναρίου. Οι περιφερειακές συναντήσεις έχουν σαν σκοπό το συντονισμό αλλά και την ενη
μέρωση των θηροφυλάκων, και γίνονται σε διάφορους χώρους της περιφέρειας μας. Μ έχρι και
το Φ εβρουάριο του 2001 έχουν πραγματοποιηθεί από δύο περιφ ερειακές συναντήσεις, δίνο
ντας τη δυνατότητα να παρουσιαστεί και να διανεμηθεί υλικό σχετικά με τις εξελίξεις σε
θέματα νομοθεσίας, συζήτηση και ανάπτυξη προβληματισμού σε θέματα της αρμοδιότητας
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τους. Για τις συναντήσεις πολλές φορές η Σ Τ ΚΟΜΑΘ έχει συνεργαστεί με διάφορους φορείς
όπως για παράδειγμα ορισμένα Κ έντρα Υγροτόπων (π.χ. Κ.Π. Λίμνης Βιστωνίδας, Δέλτα
Α ξιού κλπ.) οτα οποία την ενημέρωση της Ομοσπονδίας ακολουθεί η ενημέρωση από το
προσωπικό των Κέντρων Πληροφόρησης.
3. Συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς
Εκτός από τη Δασική Υπηρεσία με την οποία η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή έχει αναπτύ
ξει καθημερινή και αγαστή συνεργασία όλο το χρόνο, ιδιαίτερη σημαντική αποτελεί και η
συνδρομή των Ομοσπονδιακών Θ ηροφυλάκων στο έργο της Πυροσβεστικής Υ πηρεσίας. Η
συνεργασία αυτή είχε να κάνει τόσο στην πρόσληψη όσο και στην καταστολή των δασικών
πυρκαγιώ ν ενώ σε μία άλλη παράμετρος στην οποία συμβάλλον οι θηροφύλακες είναι με τη
γνώση του ορεινού δασικού οδικού δικτύου.
Για τη ξηροθερμική περίοδο η Σ Τ ΚΟΜ ΑΘ έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες
επαφ ές με τις κατά τόπους Π εριφ ερειακές Διοικήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, για
την ένταξη στο σχεδιασμό τους, του προσωπικού του Σώματος Ο μοσπονδιακής Θηροφυλακής.
4. Προοπτικές του θεσμού.
Ε ίναι γενικά αποδεκτή η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα του ρόλου του σώματος Ομο
σπονδιακής Θηροφυλακής, κάτι που το αποδεικνύουν και τα συγχαρητήρια έγγραφα από
διάφορους φορείς. Εξάλλου σκοπός της λειτουργίας δεν είναι άλλος από την προστασία της
Ά γριας Π ανίδας και του Φυσικού
περιβάλλοντος γενικότερα, κάτι
που αφ ορά όλους μας. Στην προ
σ πάθεια αυτή είμαστε υποχρεω 
μένοι να συνεισφέρουμε σε όλους
όσους έχουν τον ίδιο σκοπό, όπως
η Δασική Υπηρεσία ή η Πυροσβε
στική Υ π η ρ εσ ία , όπω ς επίσης
χρειαζόμαστε και τη βοήθεια ό
λων των φορέων και της κοινωνί
ας γενικότερα.
Σ ίγουρα υπάρχουν πολλά ζη
τήματα που πρέπει να βελτιωθούν
όπως για παράδειγμα οι αμοιβές
το.)ν θηροφυλάκων, το ζήτημα της
ενεργητικής τους ασφάλειας και
η ενίσχυση του επιχειρησιακού ε
ξοπλισμού, όπως αυτοκίνητα, α 
σύρματοι. Το πρώτο βήμα όμως έγινε, και είναι σημαντικό να τονιστεί προς κάθε κατεύθυνση,
η αποφασιστικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και όλων των μελών της Γενικής
Συνέλευσης της Σ Τ ΚΟΜ ΑΘ, για την στήριξη και τον εξοπλισμό του Σώματος Ομοσπονδια
κής Θ ηροφυλακής με ότι κ ριθεί απαραίτητο.
Ευελπιστούμε πως η ακέραια και υποδειγματική στάση της Ομοσπονδιακής Θηροφυλα
κής στον χειρισμό υπηρεσιακών ζητημάτων, έχει καταδείξει την ανάγκη υπευθυνότητας που πρέ
πει να διακατέχειτη στάση όλων μας. Στάση που πέραν των άλλων θα πρέπει να βοηθήσει και στην
διαμόρφωση νοοτροπίας για την σωστή τήρηση όλων των κανόνων και διατάξεων που διέπουν το
κυνήγι.
Η ίδρυση του Σώματος πρέπει να γίνει κατανοητό πως αποτελεί μία χειροπιαστή απόδειξη,
για την μέριμνα, των Ελλήνων κυνηγών στον τομέατης προστασίας της άγριας πανίδας, κάτι που
ενισχύει σημαντικά το σύνολο των επιχειρημάτων στον αγώνα των Κυνηγετικών Οργανώσεων για
την στήριξη της κυνηγετικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.
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ίδρυση του Σώματος τη ς Ο μοσπονδιακής Θηροs J Η Γ \ φυλακής αποτελούσε πάγιο αίτημα των Κυνηγε€ j y 1 / τικών Οργανώσεων εδώ και αρκετά χρόνια. Η ί
δρυση τη ς αποτέλεσε μια καινοτόμο και ουσιαστική προ
σπάθεια για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος
και του θηραματικού κεφαλαίου τη ς χώρας. Θ εωρείται α
ξιοσημείωτο η θέσπιση νέων θέσεων εργασίας, ειδικά στον
νευραλγικό τομέα τη ς φύλαξης του φυσικού πλούτου τη ς
χώρας μας, αφού οι 153 ομοσπονδιακοί θηροφύλακες για
όλη την Ελλάδα, θα ενισχυθούν με επιπλέον προσωπικό μέ
σα στη νέα χρονιά. Η άσκηση των καθηκόντων των ομο
σπονδιακών θηροφυλάκων, έρχεται να λειτουργήσει συμπλη
ρωματικά και ενισχυτικά με τις ενέργειες τη ς Δασικής Υ
πηρεσίας, της μοναδικής δημόσιας υπηρεσίας υπαίθρου, η
οποία δυστυχώς αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα λόγω του
μεγάλου αριθμού κενών οργανικών θέσεων σε δασικό προ
σωπικό.
Π ρ έπ ει να τονιστεί ότι η εφαρμογή και η επιτυχία βα
σίσθηκε στην αποδοχή αλλά και στην συμπαράσταση και
βοήθεια ολόκληρου του κυνηγετικού κόσμου, που χωρίς τη
συνεισφορά του δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί ένα τόσο
σοβαρό μέτρο.
Ασφαλώς όμως τα θετικά αποτελέσματα αποτελούν καρ
πό τη ς συντονισμένης δράσης των θηροφυλάκων, των 48
έμπειρων π ια ανθρώπων, που δραστηριοποιούνται σε όλη
την επικράτεια τη ς Μ ακεδονίας και τη ς Θράκης. Σ υζητώ 
ντα ς με έναν εξ αυτών προσπαθήσαμε να αναδείξουμε και
άλλα στοιχεία τη ς προσωπικότητάς τους, πέρα από την κα
λή επιτέλεση των δύσκολων καθηκόντων τους.
Γειά σου Τάσο, πόσο καιρό είσαι στο Σώμα Ο μοσπονδια
κής Θηροφυλακής; Είχες εργασθεί και άλλη φορά ως θηροφύλακας (εποχιακός σε Κυνηγετικό Σύλλογο);
Σ τη ν Ομοσπονδιακή Θηροφυλάκή είμαι από την 1-3-2001,
τότε που ιδρύθηκε δηλαδή. Αλλά από το 1997 δουλεύω ως
εποχιακός θηροφύλακας στον Κ υνηγετικό Σύλλογο.

Τάσος Ιίάντσιος,
ν Ομοσπονδιακός
ί; r Θηροψύλακας.
'■;;; Συνέντευξη στον :

Κυριάκο Σκορόά.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ ε ΕΝΑΝ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΑ
Εσύ ο ίδιος είσαι κυνηγός; Θ εωρείς ως ασυμβίβαστη την ιδιότητα του κυνηγού και του θηροφύλακα;
Βέβαια είμαι κυνηγός, φανατικός. Κυνηγός όμως όχι τζαναμπέτης. Από μικρό παιδί με έπαιρ
νε παρέα ο πατέρας μου, με το μηχανάκι. Σήμερα κάτω από 4 σκυλιά δεν έχω στο σπίτι. Μου
αρέσει το βουνό πάρα πολύ. Κυνήγι είναι όλα, το ντύσιμο, η έγερση νωρίς, το περπάτημα, η
παρέα, ο χαβαλές, τα πειράγματα. Για αυτό και είναι πολύ καλός συνδυασμός να είσαι και
θηροφύλακας και κυνηγός, γιατί γνωρίζεις τη νοοτροπία και τη συμπεριφορά. Μ παίνεις στο
“πετσί” και κατανοείς καλύτερα πως συμπεριφέρεται κάποιος στο βουνό.
Υ πάρχουν κ α ι θηροφύλακες που δεν είναι κυνηγοί. Υ πάρχει διαφορά στην προσέγγιση;
Βέβαια πολλοί δεν είναι κυνηγοί. Αλλά μαθαίνονται αυτά, εξαρτάται από τη διάθεση και τη
θέληση που έχεις να είσαι καλός στη δουλειά σου.
Έ χ ε ι ακουσθεί η φράση “... ότι αν τα μέλη των οικολογικών οργανώσεων είχαν αντιληφθεί το
ρόλο της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής θα έπρεπε να είχαν κάνει αιτήσεις για πρόσληψη στη
Θ ηροφυλακή”. Πως σου φαίνεται αυτή η άποψη;
Εγώ θα ρωτήσω οι οικολογικές οργανώσεις όταν αντιληφθούν κάποιον παράνομο κάνουν μη
νύσεις; Γιατί δεν κάνουν ώστε να μην καταδικάζουμε μόνο τα περιστατικά αλλά και τους
παρανόμους; Γιατί δεν έρχονται μέσα στην τοπική κοινωνία και αν χρειασθεί να έρθουν σε
αντιπαράθεση, όπως κάνουμε εμείς ώστε να εξαλειφθούν τα περιστατικά που δημιουργούν
περιβαλλοντική υποβάθμιση; Μπορούν να καταγγείλουν κάθε παράνομη δραστηριότητα. Του
λάχιστον η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή έχει όλες τις αρμοδιότητες ώστε να προβεί στην
καταγγελία αλλά και στην υποβολή μήνυσης σε όσους αυθαιρετούν εις βάρος της άγριας
πανίδας και της ελληνικής φύσης. Αυτή είναι η οικολογία, να μιλάμε εκ του ασφαλούς;
Σε έχει πλησιάσει ποτέ κάποια οικολογική οργάνωση της περιοχής σου ή άλλη πανελλήνια,
για να σου ζητήσει τη βοήθεια σου ή να σου επισημάνει κάποιο περιστατικό λαθροθήρας ή
άλλου περιβαλλοντικού προβλήματος;
Βέβαια. Περιβαλλοντικές οργανώσεις από την περιοχή της Λίμνης Κερκίνη μας έχουν ενημε
ρώσει για περιστατικά, για τα οποία έχουμε αναλάβει δράση.
Σ υνεργάζεσαι με τη δασική υπηρεσία; Σε ποιους τομείς;
Ναι. Ειδικά με το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Και κοινές
εξορμήσεις και δράσεις. Δυστυχώς σε άλλες περιπτώσεις άλλων δασαρχείων μας είδαν ως
ανταγωνιστές, λες και είχαμε να μοιράσουμε και τίποτε. Ο στόχος είναι να υπάρχει αποτελε
σματική θηροφύλαξη. Καλώς ή κακώς τα δασαρχεία δεν έχουν προσωπικό. Δεν ήταν δυνατό
να περιμένουμε “ως μάνα εξ ουρανού” πότε θα γίνουν προσλήψεις στη δασική υπηρεσία.
Πάντως ο ντόπιος θηροφύλακας του κάθε δασαρχείου γνωρίζει την περιοχή απέξω και ανα
κατωτά και με κάποια βοήθεια θα μπορούσε να προσφέρει μεγάλο έργο.
Έ χ ε ις σ υνεργασθεί με κάποια άλλη υπηρεσία (πυροσβεστική, αστυνομία, συνοριοφυλακή,
τοπική αυτοδιοίκηση, κ.ά);
Ναι. Ειδικά με την Πυροσβεστική, και με την Συνοριοφυλακή, αστυνομία, έχουμε άψογη
συνεργασία. Και με βοήθησαν πολλές φορές. Ειδικά σε νυκτερινές περιπολίες όπου το τετ-ατετ με οποιονδήποτε άγνωστο μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επικίνδυνο.
Η Σ Τ ’ ΚΟ Μ Α Θ έχει οργανώ σειτο Σώμα Θηροφυλακής ορίζοντας Υπεύθυνο Θηροφυλακής,
και συντονιστές ανά επιμέρους γεω γραφ ικά διαμερίσματα. Θ εωρείς ότι με αυτόν τον τρόπο
μπορείς να αναπτύσσεις συνεργασίες για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων σου;
Ναι και υπάρχει και πολύ καλή επικοινωνία έτσι. Πέρα όμως από τις επιτυχείς ενέργειες
συντονισμού, μεγάλη βοήθεια μας δίνει η Ομοσπονδία με τα φυλλάδια, τα έγγραφά της, τις
σαφείς οδηγίες και τις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνει σε διάφορες περιοχές. Το
πιο σπουδαίο όμως είναι η υποστήριξη που προσφέρει η Ομοσπονδία στον κάθε θηροφύλακα.
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Δεν έχω νιώσει ούτε μια στιγμή ότι είμαι μόνος, ακόμη και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις, η
Ομοσπονδία επενέβη και με στήριξε αποτελεσματικά.
Πως είναι η συνεργασία σου με τον Κυνηγετικό Σύλλογο της περιοχής σου;
Ο Ομοσπονδιακός θηροφύλακας είναι υπάλληλος της Ομοσπονδίας και όχι του κυνηγετικού
συλλόγου. Είναι γεγονός ότι μέχρι αυτό να γίνει συνείδηση στον κυνηγετικό σύλλογο, υπήρξε
μια μερική δυσπιστία. Πιθανόν λογικό αυτό αφού η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή ήταν ένα
καινούριο μέτρο. Με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου η θηροφυλακή μπορεί να προ
σφέρει πολύ μεγάλο έργο.
Με τους ντόπιους κυνηγούς της περιοχής ευθύνης σου, σίγουρα με κάποιους, θα έχεις και
προσωπική γνωριμία. Σου είναι δύσκολο να ασκήσεις τα καθήκοντα σου σε φίλους;
Υπάρχει μια γενική εντύπωση ότι είμαι δήθεν αυ
στηρός, η οποία ενέχει ασφαλώς χαρακτήρα “ράδιο
αρβύλα”. Πρέπει να προσθέσω ότι κάτοικοι των πό
λεων είναι πιο συνεργάσιμοι, και έχουν αποδεκτεί,
με πνεύμα συνεργασίας, όχι απλά τον θηροφύλακα,
αλλά και την ανάγκη για την ύπαρξη του Σώματος
Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής. Με τους φίλους, και
με όλους έχουν κατανοήσει ότι υπηρετώ το κυνήγι,
και τους ίδιους, και πληρώνομαι για να κάνω σωστά
τη δουλειά μου. Η μη συνεργασία είναι εις βάρος ό
λων μας. Ασχέτων φίλων και λοιπών, να πω ότι πάντα
υπάρχουν πονηροί, και “παγαπόντηδες”, που έτσι
αντιλαμβάνονατι την ελληνική λεβεντιά.
Εργαζόμενος στη φύση γνωρίζεις από κοντά κάποια
από τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής
σου. Π οια θεωρείς ως τα πιο σπουδαία;
Καταρχήν βλέπω ακόμη καλύτερα τη φύση, με διπλή
πια ιδιότητα, και του θηροφύλακα και του κυνηγού.
Η περιοχή δεν πιέζεται περιβαλλοντικά, υπάρχουν
κάποια προβλήματα παθολογίας και υγείας των δα
σών με βελανιδιές, και θα πρόσθετα και τα πολλά τεχνικά έργα που γίνονται στην περιοχή.
Τι προτάσεις θα έκανες για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της εργασίας σου και γενικά
του ρόλου του θηροφύλακα;
Ο κάθε κυνηγός να στηρίξει τη θηροφυλακή. Να αντιληφθεί ότι δεν αποτελεί “χαφιεδισμό”
το να προασπίσει τη δραστηριότητα του κυνηγιού από αυτούς που την προσβάλλουν με τη
λαθροθηρία. Ακόμη και 1% λαθροθηρών βλάπτει το υπόλοιπο 99%. Και εμείς ως θηροφύλακες
να είμαστε απόλυτα εχέμυθοι, ειδικά ως προς τους καταγγέλοντες. Είμαστε πίσω, νομίζω ότι
είναι θέμα παιδείας.
Υ πάρχει διαφορά ανάμεσα στην απλή σύσταση και οτη μήνυση;
Κοίτα ο θηροφύλακας πάνω από όλα είναι άνθρωπος, αλλά εφαρμόζει το πνεύμα και το
γράμμα της σχετικής νομοθεσίας Ειδικά για νέες ρυθμίσεις έχει προβλεφθεί μια μικρή περί
οδο προσαρμογής των κυνηγών στη νέα κατάσταση. Με την πρωτοβουλία των Συλλόγων οι
κυνηγοί ενημερώνονται για κάθε νέα αλλαγή. Αν βέβαια μετά τη σύσταση επαναληφθεί, τότε
ασφαλώς κάνω τη μήνυση. Βλέπεις και κρίνεις, και από τη συμπεριφορά φαίνεται η άγνοια,
από την πρόθεση.
Τάσο σε ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία στο έργο σου.
Επιτυχία είναι να μην υπάρχει η λαθροθήρα και όχι οι πολλές
μηνύσεις. Και εγώ σε ευχαριστώ.
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ΣΤ" ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΟΜ ΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΘΗΡΟΦΥΑΑΚΗ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α ΙΑ

Α ΙΤ ΙΟ Λ Ο ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΑΡΘ ΡΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΕΜ ΠΙΠΤΕΙ Η
ΠΑΡΑΒΑΣΗ
252 §1 Ν.Δ.88/69

Τ ΙΜ Ω Ρ ΙΑ ΒΑΣΗ ΤΟΥ
ΑΡΘ ΡΟ Υ

ΠΟΙΝΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

ΧΑΡΑΚΤΗ ΡΙΣΜ Ο Σ
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Δημόσιος
Δασικός
Κατήγορος
Εισαγγελέας

Πταίσμα

1

Χρήση ττολ. όπλου ή αεροβόλου

2

Μη εφοδιασμός με Δ ελτίο Κατοχής
Κυν. Όπ λου

3

Χρήση π αγίδω ν, δηλητηρίων,
ελκυστικώ ν φώ τω ν κ.λ.π

252 §5 Ν.Δ.86/69

287 §3Ε Ν.Δ.86/69
12 §2 Ν .177/75
5 § 5 Ν. 2168
287
§17
συνδ.
Ν.Δ.996/71

4

Χρήση
ελαστικής
ομοιω μάτω ν κ.λ.π

252 §6 Ν.Δ.86/69

287 §2 Ν.Δ 86/69

Κράτηση και
Χρηματική ποινή

254 §8 Ν.Δ.86/69
4 §2 Ν.177/75
254 §4 Ν.Δ.86/69
4 §4 Ν.177/75
255 §4 Ν.Δ.86/69

287 §9 Ν.Δ.86/69

Μέχρι 2 χρόνια

Δημόσιος
Δασικός
Κατήγορος
Εισαγγελέας

287 §9 3γ Ν.Δ.86/69

Μέχρι 2 χρόνια

Εισαγγελέας

Πλημμέλημα

287 §3α Ν.Δ.86/69

Χρηματική
ποινή
ή
Κράτηση ή
και τα δύο
Χρηματική
ποινή
ή
Κράτηση ή
και τα δύο
Έ να μήνα ή Χρηματική
ποινή
Έ ξι μήνες ή
Χρηματική ποινή

Δ .Δ.Κ

Πταίσμα

Δ .Δ .Κ

Πταίσμα

Εισαγγελέας

Πλημμέλημα

Εισαγγελέας

Πλημμέλημα

Uj
5
6
7

9
10

σφενδόνης,

255 §5 Ν.Δ.86/69
5 Ν.177/75

287 §3β Ν.Δ.86/69

255 §6 Ν.Δ.86/69

287 §12 Ν.Δ.86/69

255 §7 Ν.Δ.86/69

287 §6 Ν.Δ.86/69

Πλημμέλημα

Πταίσμα
Πλημμέλημα

ΘΗΡΑΣ

Θήρα
εντός
καταφυγίου
θηραμάτω ν (Άγριας Ζωής)
Παράβαση τω ν ορίω ν εκτροφείων,
φόνος εκτρεφ όμενω ν ζώ ω ν
Μ εταφορά
διά
δημόσιου
μεταφορικού μέσου,
κυνός άνευ
φίμωτρου
Κυκλοφορία κυνηγετικώ ν σκύλων
όταν και όπου απαγορεύεται η
Θήρα
Διατήρηση σε υπαίθριες ποιμενικές
εγκαταστάσεις κυ νηγετικώ ν κυνών
Σύλληψη
κυνηγετικού
σκύλου
π εριπλανώ μενού
με
διακριτικό
σήμα

2 Χρόνια ή Χρηματική
ποινή

Πλημμέλημα

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

8

252 §2 Ν.Δ.86/69
2 §2 Ν, 177/75
8 Ν. 2168/93

287 §13 Ν.Δ.86/69

2 Μ ήνες - 2 Χρόνια
Χρηματική ποινή
Χρηματική ποινή
ή Κράτηση

Α Ρ Μ Ο Δ ΙΑ
ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚ ΔΙΚ ΑΣΗ
Εισαγγελέας

AlA

11

12
13

14
15
16

17

18

AP8PO HO
onoio
EMnlnrEI H
nAPABArH
8~pa £vT6~ TTOr.EWV KW~OTTOr.EWV, 256 §1 ,2,3,4 N.l1.86/69
O£ cxrlvc 250 usroo K.r..TT. ETTioll~
£VTO~ O~TT£AWVWV K.A.TT.• TTUp~VWV 6 N.177/75
£8VIKWV 15pu~wv. OTUAWV O.T.E.
Xp~all
~llxoVOKiVIlTWV
TTr.WTWV 258 §la N.l1.86/69
f..Itawv YIO 8~pa u15poJ3lwv TTTIlVWV
258 §1J3 N.l1.86/69
AaKllall
8~pae; crro f..IllxavoKivllTO
f..Itao KOI 11 f..IETOCPOPO15E~tvwv
oTTAwv
£KTOe; 8~KIle;,
xp~all
TTP0J30r.twv Kal EAKUOTIKWV CPWTWV
OOllyoi f..IllXOVOKivllTWV f..Itawv we; 258 §1y N.l1.86/69
auvouroupyo!
K.A.TT.
258 §15 N.l1.86/69
8~pa tr.acpou, 15opKa15oe;,ecoicvou
K.A.TT.
81')pa
wcptAllJwV
TTHWWV KOI 258 § 2a,J3,y.15,E,OT
N.l1.86/69
81lr.aaTIKwv,
ovopomoxqofo
TTavTOe; 8f]pOf..laTOc,;
KOHl
rq
7 §1 N.177n5
15lopKEla crrcvopsuorp;
Tile; 8~pac;,
Ka8'OAO
TO Eroe;,
AOyOU KOI
TTEp15IKac;, f] 81')pa TTAtOV EVOc,;
r.ayou
Kal TWaapWV
TTEPOIKWV,
tK8wq~
KOIV~C; 8Eac;-J3aaavI0IJo~
ouMq<p8tVTWV 8f]paf..lOTwv.
258 §2~ N.l1.86/69
8~po OPKTOU KOI r.uYKa (prioou)

TIMQPIA BArH TOY
AP8POY

nOINH nov
npOBI\EnETAI

287 §7 N.l1.86/69

MtXPI svo xpovo I')
Xpf]f..IaTlK~ TTOIV~

287 §5 N.l1.86/69

TouMXlaTOV
~~VE~, xwpiC;
TouMXlaTov
iJ~VEC;, xwpiC;

METO<pOpa
KUVf]y.
orrxou
ot: 258 §315.E N.l1.86/69
TTEpfo150crrovopeuorj;
8I')pm:;. aVEU
a15EloC;oaOlKI')e; I') aaruv. opxl')e;.
f] 15laJ3oaq ~£ 15£f..IEVOOTTAO OTTO
£KTOO£l(; ctrcvocsuusvcc am sncc.

287 §3y N.l1.86/69

AITIOI\OrlA

nAPABArHr

287 §5 N.l1.86/69

287 §5 N.l1.86/69
287 §5 N.l1.86/69
287 §11 J3N.l1.86/69
12 §4 N.177/75

287 §11 J3N.l1.86/69

APMOlllA
APXH rtA THN
EKllIKArH
Elaayyr.Atac;

ElaayyEAtae;

TpEIe;
E~ayopo
TPEf(;
E~ayOpa

Eloavy£Atae;

nAf]~f..IEAf]f..IO

TOU,l,OXIOTOV TPEIC;
iJ~VEe;, xwpiC; E~oyopa
Tou,I,OXIOTOV rpEIC;
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/ Β πό δημοσιεύματα του τύπου, τέλη Φεβρουάριου
ο κυνηγετικός κόσμος πληροφορήθηκε ότι
elL'' εντελώς αιφνιδιαστικά - χωρίς να έχει προηγηθεί
οποιαδήποτε συνεννόηση, ενημέριοση ή έστω στοιχειώδης α 
κρόαση των απόψεων των κατά νόμο συνεργαζομένων με το
Υπουργείο Γεωργίας Κυνηγετικών Οργανώσεων -υπεγράφη
Υπουργική Απόφαση με την οποία μειώνεται η διάρκεια της
Κυνηγετικής περιόδου κατά ένα μήνα , δηλαδή με λήξη της
στα τέλη Ιανουαρίου.
Υπενθυμίζεται ότι μόλις προ λίγων ετών, με παρόμοια
Υπουργική Απόφαση, είχε “κοπεί” το πρώτο δεκαήμερο του
Μαρτίου. Έ τσι, βρισκόμαστε μπροστά σε μια σοβαρότατη συ
νολική χρονική συρρίκνωση, κατά 40 ημέρες, που ισοδυναμεί
με το 20% του χρόνου άσκησης του Κυνηγίου στη χώρα μας.
Σύμφωνα με τις εξαγγελίες των διαφόρων δήθεν “οικολογούντων”, τις οποίες επίσημα διαψεύδει ο κ. Υπουργός, σειρά
έχει τώρα ο περιορισμός καιτου χρόνου έναρξης της κυνηγε
τικής περιόδου τον Αύγουστο.
Π έρα από το απαράδεκτο έλλειμμα της Πολιτείας σε δη
μοκρατικό διάλογο, είναι εύστοχες και δικαιολογημένες, επι
στημονικά και πολιτικά τέτοιες αποφάσεις;
Ως αιτιολογία το Υπουργείο Γ εωργίας επικαλέσθηκε την
ανάγκη αποφυγής μιας καταδίκης της χώρας μας από το Ευρω
παϊκό Δικαστήριο για υποτιθέμενη παραβίαση των ορισμών
της παλαιάς Κοινοτικής Οδηγίας 79/409, που αφορά στην προ
στασία της άγριας πτηνοπανίδας. Πρόκειται για την Οδηγία
εκείνη που λόγω των ασαφειο5ν της, συγκέντρωσε σε βάρος
της - με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Κυνηγετικής Ομοσπον
δίας (FACE) στα τέλη του προηγούμενου έτους -τις υπογρα
φές 254 Ευρωβουλευτών από όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ, με
αίτημα την τροποποίησή της. Ακόμη, όμως και η υποτιθέμενη
δυσμενής αυτή Οδηγία εύλογα αποφεύγει να καθορίσει έναν
ενιαίο χρόνο έναρξης και λήξης της κυνηγετικής περιόδου,
παρά μόνο επιτάσσει την προστασία των ειδών κατά το χρόνο
μετανάστευσής τους προς τους τόπους αναπαραγωγής. Συγκε
κριμένα όρια του χρόνου αυτού δεν μπορεί βέβαια να καθορί
σει και δεν καθορίζει η Κοινοτική Οδηγία, η οποία αφήνει
ελεύθερα τα κράτη - μέλη, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, να καθορίσουν τα ίδια το χρόνο προστασίας με βάση
τα κατά τόπους επιστημονικά δεδομένα, που αναδεικνύουντις
ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής σε σχέση με κάθε ένα θηραματικό είδος.
Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα εδώ και αλλού; Στα
άλλα κράτη - μέλη της Ε Ε τα επιστημονικά δεδομένα και οι
τοπικές ιδιαιτερότητες απστιμήθηκαν από τις αρμόδιες κρατι
κές υπηρεσίες και οδήγησαν στη διαμόρφωση χρονικά εκτε
ταμένων κυνηγετικών περιόδων με πολλαπλές διακρίσεις, α
νάλογα με τα επιμέρους είδη, τις εποχές και τις περιοχές.
Πουθενά όμως δεν οδήγησαν σε γενική χρονική περιστολή
της άσκησης της Θήρας. Έ τσ ι στα κράτη - μέλη της Ε Ε έχουμε
κυνηγετικές περιόδους που κυμαίνονται από 6 έως και 12 μή
νες (!!!!!) για ορισμένα είδη.
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Στην Ελλάδα, με μια μόλις 6μηνη κυνηγετική περίοδο, είχαμε, ήδη και πριν από τις πρόσφατες
ή τις κυοφορούμενες αποφάσεις, την πιο αυστηρή, από πλευράς χρονικών καιτοπικών απαγορεύ
σεων, νομοθεσία μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τρία ιδιαίτερα στοιχεία επιτείνουν το καθεστώς των απαγορεύσεων στη χιόρα μας:
α) Έ ν α ευρύτατο δίκτυο περιοχών NATURA, που εντελώς αβασάνιστα και αδικαιολόγητα
έσπευσε να προτείνει και να αποδεχθεί σε τόσο μεγάλη έκταση η χώρα μας, δεσμεύοντας υπέρμε
τρα το 20% της εδαφικής της περιφέρειας,
β) Το εκτεταμένο δίκτυο των ήδη υπαρχόντων καταφυγίων άγριας ζωής και
γ) οι κάθε είδους προστατευόμενες περιοχές (Εθνικοί Δρυμοί, μνημεία της φύσης, κ.α.)
Έ τσι, οι αλλεπάλληλες απαγορεύσεις ανθρωπίνων δραστηριοτήτων που προκύπτουν από τις
ιδιαιτερότητες αυτές συνεπικουρούμενες από μια αχαλίνωτη και ανεξήγητη τάση τοπικών απαγο
ρεύσεων “ελληνικής έμπνευσης”, τείνουν να δημιουργήσουν στη χώρα μας μια κωμικοτραγική
κατάσταση, όπου δύσκολα πλέον θα μπορεί να ξεχωρίσει κανείς τις περιοχές όπου πράγματι δεν
θα απαγορεύεται όχι μόνο το κυνήγι αλλά και η άσκηση στοιχειωδοτν ανθρώπινων δραστηριοτήτιον (π.χ οικιστική ανάπτυξη, γεο)ργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοπονία κ.λπ). Μ έσα σ’ αυτό το
ήδη ασφυκτικό πλαίσιο, η συνολική εικόνα του οποίου δεν φαίνεται να υπάρχει με διαύγεια στους
υπεύθυνους κρατικούς φορείς, έρχεται πλέον το
Υπουργείο Γεωργίας και επιβάλλει ένα νέο γενι
κό περιορισμό του κυνηγίου, περιστέλλοντας την
κυνηγετική περίοδο σε πέντε μόνο μήνες.
Στην εξέλιξη αυτή έχει συμβάλει αδικαιολό
γητα η προωθούμενη μεθοδικά από ετών εντε
λώς εσφαλμένη και ανεύθυνη θέση των υποτιθέ
μενων “οικολογούντων” ειδικά στην Ελλάδα, ό
τι η μακρά κυνηγετική περίοδος δήθεν ευνοεί τη
λαθροθηρία. Ό μω ς ο καθένας που γνωρίζει το
χοίρο και τα πράγματα ξέρει ότιτο αντίθετο ισχύ
ει: Η λαθροθηρία ανθεί μόνο όπου και όταν δεν
ασκείται η νόμιμη Θήρα. Διότι η παρουσία νομο
ταγών κυνηγών στο πεδίο είναι αυτή που κατά
κύριο λόγο ελέγχειτο λαθροθήρα και αποτρέπει
τη δραστηριότητάτου. Γι αυτό και οι σοβαρότε
ρες περιπτώσεις λαθροθηρίας (λ. χ. προβολείς τη
νύχτα κ.λπ), απολύτως αποδεδειγμένα, σημειώ
νονται με ιδιαίτερη ένταση μέσα στα καταφύγια
θηραμάτων ή μετά τη λήξη της κυνηγετικής πε
ριόδου. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί άλλωστε,
σε διεθνές επίπεδο, κοινό τόπο.
Ποια λοιπόν, επιστημονικά δεδομένα έλαβε υπόψη του το Υπουργείο Γ εωργίας αναφορικά με
τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας σε σχέση με τα επιμέρους θηραματικά είδη προκειμένου να
καταλήξει στην απόφαση. Δυστυχώς κανένα. Δεν υπάρχει στο Υπουργείο Γ εωργίας καμία επιστη
μονική μελέτη, βασισμένη σε μετρήσεις πληθυσμών με το απαιτούμενο βάθος χρόνου, που να
τεκμηριώνει ότι στη χώρα μας ο χρόνος μετανάστευσης προς τις θέσεις αναπαραγωγής είναι
τέτοιος που να επιβάλει, σύμφωνα με την Οδηγία, μια γενική απαγόρευση του κυνηγίου το Φε
βρουάριο.
Καταλυτικό ρόλο σ’ αυτή την απόφαση φαίνεται να αποτέλεσαν εισηγήσεις υπηρεσιακών
παραγόντων που στηρίχθηκαν σε ερωτηματολόγια φιλολογικού περιεχομένου και εικασίες και
όχι σε επιστημονικά στοιχεία. Οι Κυνηγετικές Οργανώσειςγια να αποκτήσουν γνώση της υφιστά
μενης κατάστασης των πληθυσμών των θηραματικών ειδών και τις μετακινήσεις τους προχώρη
σαν εδώ και χρόνια στον σχεδίασμά και υλοποίηση προγραμμάτων παρακολούθησης πληθυσμών
των μεταναστευτικών ειδών ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησαν προγράμματα εκτίμησης της επίδρασης
της Θήρας στα θηρεύσιμα είδη. Τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται σταδιακά μετά από κατάλ

79

ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ

Τα πάντα περί Θήρας

ληλη επεξεργασία. Το Υπουργείο Γεωργίας μόλις στο τέλος το υ 2000 προκήρυξε μια σειρά ερε υ
νητικών προγραμμάτων, την υλοποίηση των οποίων θα αναλάβουν Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
και Ερευνητικά Κέντρα τα οποία θα ανακοινώσουν τα πρώτα αποτελέσματα μετά δύο ή τρία
χρόνια. Θ α όφειλαν λοιπόν οι αρμόδιοι να περιμένουν τα αποτελέσματαγια να προβούν στη λήψη
αποφάσεων.
Τ ι συμβαίνει λοιπόν; Ποιος θα προασπίσει τον έλληνα πολίτη από μια αβάσιμη προσφυγή
κατά της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που επιχειρεί να της επιβάλει αδικαιολόγητους,
από την ίδια την κοινοτική νομοθεσία, περιορισμούς; Ποιος θα αποδείξει στα Ευρωπαϊκά Ό ρ γ α 
να τα ιδιαίτερα επιστημονικά δεδομένα που καθορίζουν την εθνική ταυτότητας της χώρας μας για
το συγκεκριμένο ζήτημα; Ποιος θα πει στους Ευρωπαίους εταίρους μας με τις 9μηνες και δωδεκά
μηνες για μερικά είδη, κυνηγετικές περιόδους καιτους ανύπαρκτους τοπικούς περιορισμούς ότι η
Ελλάδα με τους έξι μόνο μήνες της και το μεγαλύτερο μέρος του χώρου υπό μόνιμη τοπική απαγό
ρευση Θήρας έχει εκπληρώσει νομοθετικά με το παραπάνω κάθε νοητή φιλοθηραματική της
υποχρέωση;
Ποιος θα τους εξηγήσει ότι στη χώρα μας λόγω της ιδιαιτερότητας της παρατηρούνται μετακι
νήσεις πληθυσμών υδροβίων που είναι δύσκολο να χαρακτηριστούν ως μετανάστευση;
Εκτου νόμου ταγμένος υπερασπιστής του Έ λληνα πολίτη στα Ευρωπαϊκά όργανα, για όλα τα
παραπάνω ζητήματα, είναι βέβαια το Υπουργείο Γ εωργίας. Αυτός όμως ο υποτιθέμενος προστά
της των δικαιολογημένων προσδοκιών μας, μπροστά στο έλλειμμα των επιστημονικών του στοι
χείων και στο έλλειμμα της προετοιμασίας του για την υπεράσπιση της χώρας στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο, φυγομαχεί. Ακόμα χειρότερα διακατέχεται από ηττοπάθεια. Μαςπσνοκεφαλιάζειτο
κυνήγι;!!!! Νατο κόψουμε!!! Ή αλλιώς πονάει κεφάλι;... Κόψει κεφάλι, κατά τη γνωστή διακωμώδηση του τρόπου διοίκησης της πάλαι ποτέ οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Για να αποφύγει την αντιπαράθεση, ο υπερασπιστής των θέσεων της χώρας διαψεύδει το
σύνολο των προσδοκιών που διακυβεύονται, των δικαιολογημένων προσδοκιών του κυνηγετικού
κόσμου, και τις θυσιάζει χωρίς τεκμηρίωση, χωρίς λόγο, χωρίς καν να πιστεύει ότι πράττει το
ορθό, στο βωμό αβάσιμων και άδικων αξιώσεων.
Στο εύλογο παράπονο του κυνηγετικού κόσμου οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας αντι
τάσσουν τη λεγόμενη “πολιτική βούληση”: Τι ψάχνετε επιστημονικά στοιχεία και μετρήσεις, η
πολιτική βούληση αξιώνειτην περικοπή του χρόνου!!!
Τι είναι όμως αυτή η “πολιτική βούληση”; Έ χ ε ι δική της αιτιολογική αξία που μπορεί να
δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα; Αν η πολιτική βούληση δεν τεκμηριώνεται στα ελληνικά δεδο
μένα με επιστημονικά στοιχεία, δεν διαφέρει από το “έτσι θέλω” και από την αυθαιρεσία και το
μόνο που αποτελεί είναι “πολιτικό σφάλμα”. Σε μια τέτοιου είδους “πολιτική βούληση” ο Έ λλη
νας πολίτης υπήρξε εύλογα πάντοτε αντίθετος. Ειδικότερα ο έλληνας κυνηγός που τα τελευταία
χρόνια έχει έμπρακτα αποδείξει ιδιαίτερα αυξημένη, ακόμη και για τα κοινοτικά μέτρα, οικολο
γική ευσυνειδησία και ωριμότητα: Τδρυσε και χρηματοδοτεί Σώμα Ομοσπονδιακής Θηροφυλα
κής με σκοπό την προστασία της άγριας πανίδας και των βιοτόπων της, χρηματοδοτεί φιλλοπεριβαλλοντικές μελέτες και έργα καθώς και προγράμματα παρακολούθησης πληθυσμών θηραματι
κών ειδών, συμμετέχει ενεργά στη πυροπροστασία και στη δασοπυρόσβεσης, στις αναδασώσεις
κ.λπ. Χαρακτηριστικό είναι ότι το Σώμα Ομοσπονδιακής θηροφυλακής δημιουργήθηκε το 1999,
επειδή ο Υπουργός προς τιμή του απέρριψε τις αρνητικές εισηγήσεις των Υπηρεσιακών Παραγόντωντου Υπουργείου Γ εωργίας. Μόλις το έτος 2000 ζητήθηκε από το Υπουργείο η υιοθέτηση ενός
πάγιου ετήσιου ποσού στα τέλη των αδειών Θήρας υπέρ των κυνηγετικών Οργανώσεων - που θα
πλήρωναν οι κυνηγοί-για τη χρηματοδότηση μελετών και έργων, αίτημα το οποίο έγινε εν μέρει
δεκτό και ένα ελάχιστο μόνο τμήμα του, εξαιτίας της αρνητικής και πάλι εισήγησηςτων Υπηρεσια
κών παραγόντων του Υπουργείου Γεωργίας. Δεν φτάνει δηλ. που δεν έχουν φροντίσει οι ίδιοινα
διαθέσουν τα αναγκαία για την προάσπιση των θέσεων της χώρας επιστημονικά στοιχεία, όπως
όφειλαν αλλά δεν θέλουν καν να τα αποκτήσουν έστω και με έξοδα των κυνηγών. Διότι αν υπήρχαν
τώρα πλήρη τα στοιχεία αυτά θα εξέλιπαν τα προσχήματα και δεν θα μπορούσαν πλέον να κατα
φεύγουν στη - βολική, για ορισμένους, αλλά επικίνδυνη για τη χώρα - φυγομαχία. Μόνο τα
επιστημονικά στοιχεία και οι καταμετρήσεις πληθυσμών θέτουντέλος στην αυθαιρεσία της υποτι-
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θέμενης “πολιτικής βούλησης”, που δεν αποτελεί τελικά παρά ένα ακόμη βολικό κατασκεύασμα
των εμπνευστώντης φυγομαχίας. Μόνο έτσι τίθεται τέρμα και στις αβάσιμες επιδιώξεις των δήθεν
“οικολογοΰντων”, οι οποίοι είναι και οι μόνοι ωφελούμενοι από την έλλειψη της επιστημονικής
τεκμηρίωσης, Μήπως τελικά αυτή η με κάθε τρόπο αποφυγή της συγκέντρωσης σοβαρών επιστη
μονικών στοιχείων αποβλέπει συνειδητά στην εξυπηρέτηση ακριβώς αυτών των άνομων επιδιώ
ξεων;
Οι κυνηγοί επί χρόνια διεκδικουν - μάταια - απόδοση των χρημάτων του ταμείου Θήρας σε
ουσιαστικά έργα για τη μελέτη διαχείριση της θηραματοπανίδας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το
1997 οι δημόσιες δαπάνες στον τομέα τόσο της θηραματικής οικονομίας όσο και της ιχθυοπονίας
μαζί ανήλθαν στα 1,46 δις, όταν κατά τον ίδιο χρόνο οι εισπράξεις μόνο από τα τέλη Θήρας ήταν 2,5
δις (!!!). Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει βρεθεί τρόπος να διοχετευθούν κονδύλια του ταμείου Θήρας προς τις Περιφέρειες για την παραγωγή φιλοθηραματικού
έργου.
Ωστόσο είναι αδύνατο να φανταστούμε μια τέτοιου βαθμού παραίτηση κρατικών λειτουργών
από την προάσπιση των θέσεων της χώρας και θα περιμέναμε το Υπουργείο Γεωργίας να οδεύσει
τελικά, όπως οφείλει, σε μια σθεναρή και πλήρως τεκμηριωμένη αντιπαράθεση με στόχο την
προάσπιση των ελληνικών θέσεων, όπως αυτές περιέχονται στις μέχρι τώρα ρυθμιστικές αποφά
σεις Θήρας του Υπουργού Γ εωργίας.
Ο κυνηγετικός κόσμος είναι ανάστατος. Ό λες οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες πραγματοποίησαν
στις 11 Μαρτίου 2001 Έ κτακτες Γενικές Συνελεύσεις ενώ η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας
διοργάνωσε στις 1 Απριλίου 2001 πανελλήνια συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων των 250
Κυνηγετικών Οργανώσεων όλης της χώρας.
Για πρώτη φορά έχουμε την αίσθηση ότι η αγανάκτηση του κόσμου για την επί σειρά ετών
πρόχειρη, ανεύθυνη ή ίσως και συνειδητά υποβαθμισμένη αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών
από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και συμβούλους του Υπουργού Γεωργίας έχει ξεχειλίσει.
Κάθε όριο ανοχής απέναντι σ’ ένα τρόπο διοίκησης, που μόνο στα λόγια δείχνει να αφουγκράζεται
την ανάγκη διατήρησης ενός φυσικού τρόπου ζωής, έχει ξεπεραστεί οριστικά.
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ..»
ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΟΥ ΔΕΜ ΜΑΘΕΥΤΗΚΕ
ΚΑΙ
ϋΡΓΑΝΩΘΗϋΕ ΑΚΟ Μ Α

Κ υ ν η γ ε τ ικ ό ς Τ ο υ ρ ις μ ο ς

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Οί πλεΐστοι των μανιωδών κυνηγών της πρωτευούσης, τοϋ ΙΙειραιώς καί τών μεγαλουπόλεων τής·ΙΙαλαιάς
‘Ελλάδος, πολλάκις έπεζήτησαν νά εκδράμουν εις μέρη
της Νέας ή καί τής ΙΙαλαιάς Ε λ λά δο ς, δπου υπάρχει
θήρευμα χονδρδ ή άφθονο διαβατικό.
Λόγοι ομως σοβαρώτατοι, ώς π .χ . της άγνοιας τών
κατά τόπους θηρευτικών συνθηκών και τών ένδημούντων
Ικει θηραμάτων, ώς επίσης ή άγνοια της άπαιτηθησομένης δαπάνης και κυριώτατα ή έ'λλειψις γνωριμίας μετά
τών κυνηγών τών θηραματοτρόφων περιφερειών, ήνάγκαζαν πάντοτε τους κυνηγούς μας, νά παραιτούνται μετά
λύπης, τής επιθυμίας των ταύτης.
’Ή δ η ,τά «Κ υνηγετικά Νέα-> θά προσπαθήσουν κατά
το δυνατόν νά μεσιτεύσουν προς εκπλήρωσιν τής επιθυ
μίας ταύτης τών κυνηγών τών πόλεων, βασιζόμενα εις
την αλληλεγγύην τών απανταχού τής 'Ελλάδος συνδρο
μητών και αναγνωστών των.
Θά έπιδιώξωμεν ούτως είπείν, νά φέρω μεν εις επα
φήν τους κυνηγούς τών Οηραματοτρόφων μερών με τούς
κυνηγούς τών πόλεων, τούς επιθυμούντας νά κυνηγήσουν
χονδρό ή άφθονώτερο κυνήγι.
θ ά δημιουργήσωμεν ούτιο μίαν κ υ ν η γ ε τ ι κ ή ν

■Γάτων τά
Δ Ε Λ Τ ΙΑ Κ Γ Ν Η ΙΈ Τ ΙΚ Ο Γ ΤΟΥ
ΡΙΣΜΟΥ », ώς τά άπεκαλέσαμεν, καταλλήλως συμπλη
ρωμένα καί θά τά θέτωσιν εν καιρω, είς τήν διάθεσιν τών
κυνηγών τών πόλεων.
’Εάν ούτοι εϋρούν τής άρεακείας των τούς ορούς οπ
ουδήποτε Λελτίου, τότε θ’ άναλάβη τδ περιοδικον νά
κανονίση τά τής εκδρομής των ή νά φέρη είς επαφήν
τούτους, προς διακανονισμόν τών*λεπτομερειών.
ΓΙρδς τόνωσιν τής κυνηγετικής ταύτης κινήσεως, θά
επιδιώξουν τά «Κ υνηγετικά Νέα» και ασφαλώς θά έπιτύχουν, τήν εκδοσιν εισιτηρίων μετ’ εκπτώσεως, παρ’ ώρισμένων άτμοπλοϊών, διά τούς εφοδιασμένους διά συστα
τικής των ταξειδιώτας κυνηγούς.
’Επίσης εις τά Γραφεία μας θά εύρίσκωνται είς τήν
διάθεσιν τών συνδρομητών μας, πίνακες λεπτομερείς περί
τών ημερών ταξειδίου άπο Πειραιώς είς Νήσους, Θρά
κην, Μακεδονίαν, ’Ή πειρον, Πελοπόνησον κλπ. ώς καί
τοιούτοι αξίας εισιτηρίου άπδ Πειραιώς άτμοπλοϊκώς καί
α π ’ ’ΛΟηνών σιδηροδρομικώς.
Έ λπ ίζομεν δ'τι οι αγαπητοί μας συνδρομηταί καί
άναγνώσται τών θηραματοτρόφων περιφεριών, προς επι
τυχίαν τής ενδιαφερούσης προτάσεώς μας, θά σπεύσουν
νά μάς δηλώσουν συμμετοχήν είς τήν κυνηγετικήν του
ριστικήν κίνησιν, ήτις θά τέρψη άφ’ ενδς τούς κυνηγούς
τών πόλεων, θά ώφελήση δμως έκ παραλλήλου καί τούς
φιλοξενούντας—άμοιβαί, φιλικοί δεσμοί κ λ π .— καί τούς
τόπους φιλοξενίας— αποζημιώσεις, καταναλωτική κίνησις κ λ π .—

έσω τ ι^'.κήν τ ο υ ρ ισ τ ικ ή ν κ ίνη σ ιν.
Ιϊρος τούτο, ζητοΰμεν τήν ενίσχυσιν και παρακαλούμεν τούς κυνηγούς ιδίως τής ’Ηπείρου, Μακεδονίας,
Θράκης κ.λ.π. νά ενδιαφερθώσι νά διευκολύνουν τούς
συναδέλφους τών πόλεων, άναλαμβάνοντες νά τούς φιΑβξενήσουν, νά τούς συντροφεύσουν είς τδ κυνήγι ή νά
τούς υποδείξουν άνθρωπον κατάλληλον διά τον σκοπδν
τούτον, έναντι πάντοτε, άποζημιώσεως.
Τά «Κ υνηγετικά Νέα» θά συγκεντρώνουν είς τά

ΕΜ Π ΡΟ Σ. Ε Ν ΙΣ Χ Γ Σ Α Τ Ε ΟΛΟΙ
ΤΟΝ

Κ ΓΝ Η ΓΕΤ ΙΚ Ο Ν ' ΤΟΓΡΙΣΜ ΟΧ

Οί έ χ ο ν τ ε ς τ η ν κ α λ ω σ υ νη ν ν ά φ ιλο ξενή σ ο υ ν τούς κ υ ν η γο ύ ς τώ ν π ό λ εω ν , π α ρ α κ α λ ο ΰ ν τα ι ν ά σ υ μ π λ η 
ρώσουν το κάτω θι δ ε λ τ ίο ν κ αί ν ά μας το ά η ο σ τείλ ο υ ν είς τά Γ ρ α φ ε ία μ ας έ ν Ά θ ή ν α ις , Σ τα δ ίο υ 25.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΙΕΙΣ
Ε ις τήν πα ράγρα φον 1 αναγράφ ετα ι τό όνο·
ματεπώνυμον καί ή σ αφ ής διεΰΟυνσις τοϋ
δηλούντος.
2.— Ό τόπος τοΰ κυνηγίου είς περιφ έρειαν
τω ν καί τά τυχά ν χρησιμοποιηΟησόμενα

“ Κ Υ Ν Η ΓΕ Τ ΙΚ Α

ΝΕΑ ,,

ΔΕ ΑΤ Ι ΟΝ Κ Υ Ν Η Γ Ε Τ Ι Κ Ο Υ Τ Ο Τ Ρ Ι Σ ΜΟ Υ
a S Y M

M

4.— Π οιους τρόπους θήρ ας

ή>

Οά χρησιμοποιή-

— Θ ηράματα πρός

4 .— Τ ρόποι ·θήρας, μέσα καί ά ποζη μίω σ ις κ α τ’ άτομον...

:ομον ■
Γ).— Μέσα διαμονής ;

5 .— Ξ ενοδοχεϊον ίίπνου, φαγητού, χά νι, δω μ άτιο ν είς οικογένειαν καί τιμ ή τούτων
κ α θ ’ ήμεραν καί άτομον.
<5.— Συμπληρώ σατε ποία ή αμοιβή
σ τη ν ημέραν συνοδείας σας.

δα πανη /

<>.— Αίτουμένη άποζημίωσις κ α θ ’ ημέραν συνοδείας...

δι* εκά-

%— Δ ιά ποίου μέσου δύναται νά ελΟη τις
είς τον τόπον σ α ς ; (άτμόπλοιον, σιδηρό
δρομος, αύτοκίνητον, ύποζύγιον).

E T O X H S

1 .— Ό νομ ατεπώ νυμον φ ιλοίενοϋ ντος συντρόφου, διεΰΟυνσις.......................................................

2 .— Τ ύπος κυνηγίου κα ί μέσα μεταφοράς..
8.— Τ ί θηράματα υπάρχουν; ’Αγριογούρουνα,
λύκοι, άλεποΰδβς, λαγοί, πέρδικες, πά ππιες, χήνες, ένυδρα, μπεκάτσες κ λ π . έν
ά φ ΰ ο νία διαβα τικά .

ΣΤΑΔΙΟΥ 25 — ΑΘΗΝΑ1

7.— Μέσα συγκοινωνίας μέχρι πόλεώ ς μας...

8 .— Λεπτοιιέοει

8. - ’Α ναγράψ ατε πάσαν διαφ ω τισ τικήν λ ε
πτομέρειαν πού νομίζετε απαραίτητον.
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ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΩΝ
ΠΤΗΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΤΑ TO ΜΗΝΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

Τα πάντα περί Θήρας
Μ άθε ανθρώπινη δραστηριότητα που σχετίζεται με την κάρπωση ανανεώσιμων φυσικών
πόρων, πρέπει να βασίζεται σε ορθολογικό
διαχειριστικό σχέδιο και να διεξάγεται με στόχο την επί
τευξη της αειφορίας. Π ροϋπόθεση, είναι η άριστη γνώση
του ανανεώσιμου φυσικού πόρου. Η δε εφαρμογή της απαι
τεί την ύπαρξη επιτελείου άρτια καταρτισμένων και εκπαι
δευμένων ειδικοόν επιστημόνων και κατάλληλους μηχανι
σμούς και δράσεις αποτροπής παράνομων δραστηριοτήτων
(καλλιέργεια συνείδησης, ενημέρωση, φύλαξη κ.λ.π.).
Ε ιδικά στην περίπτωση της Θήρας η ορθολογική χρήση
του φυσικού ανανεώσιμου πόρου “θήραμα” βασίζεται στην
διερεύνηση μιας σειράς πολύπλοκων διαδικασιο'ιν οι οποί
ες για να γίνουν κατανοητές απαιτούν χρόνια έρευνας και
εμπειρίας. Κι όταν κάποτε γίνουν κατανοητές για να κατα
στούν εφαρμόσιμες απαιτούνται κατάλληλος σχεδιασμός,
εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων, κοινωνική συναίνεση,
μηχανισμοί ελέγχου της κάρπωσης και αποτελεσματική φύ
λαξη.
Η θήρευση λοιπόν, πρέπει να σταματά στο σημείο εκείνο
που ο αριθμός των ατόμων που θα αναπαραχθούν την επόμε
νη αναπαραγωγική περίοδο, να είναι τέτοιος, ώστε να παρά
γει την μέγιστη αειφορική κάρπωση σύμφωνα πάντα με τη
φέρουσα ικανότητα κάθε βιοτόπου. Η κάρπωση επίσης, πρέ
πει να σταματά πριν την έναρξη της αναπαραγο^γικής διαδι
κασίας (ανάλογα με το είδος), ώστε εάν το ένα μέλος από το
ζεύγος θηρευτή, τότε το άλλο να έχει αρκετό χρόνο να ζευγα
ρώσει. Παράλληλα, η όχληση που προκαλείται κατά τη διε
ξαγωγή της Θήρας πρέπει να περιορίζεται σε βαθμό που να
μην εμποδίζει την χρησιμοποίηση των πόρων του βιοτόπου
από τα πτηνά, γιατί διαφορετικά είναι πιθανόν να υπάρξουν
επιπτώσεις στην επιβίωση, την αναπαραγωγική επιτυχία tow
ατόμων και κατ’ επέκταση του πληθυσμού του είδους.
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Οι παραπάνω αρχές, θεωρείται ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την σύνταξη μιας
Κοινοτικής Οδηγίας που αφ ορά τη διατήρηση της άγριας πτηνοπανίδας. Τέτοια είναι η Κοινο
τική Ο δηγία 79/409 που ψηφίστηκε όταν μέλη της ΕΟ Κ ήταν εννέα κράτη, κυρίως από την
Βόρειο και Κεντρική Ευρώπη και πριν ακόμα ενταχθεί η Ελλάδα, αλλά και δύο ακόμα μεσο
γειακά κράτη όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία. Αντικείμενο της οδηγίας, όπως αναφέρεται
στο άρθρο 1 είναι: “η προστασία, η διαχείριση, η ρύθμιση και η εκμετάλλευση των ειδών της
πτηνοπανίδας”.

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 79/409
Πρόκειται για το άρθρο που έχει προκαλέσει αναστάτωση στους κυνηγούς των μεσογεια
κών κρατών, κυρίως, γιατί σύμφωνα με αυτό κάποιοι θεώρησαν ότι πρέπει να υπάρχει ενιαία
ημερομηνία λήξης της Θήρας των αποδημητικών σε όλες τις χώ ρες της Κοινότητας. Π αρ’ ότι η
παράγραφος 4 του άρθρου 7 δεν αναφέρεται σε ενιαία λήξη Θήρας των αποδημητικών, το
1994 επί Ολλανδικής Π ροεδρίας η Επίτροπος κ. Van Putten κατέθεσε αναφορά που υιοθέτη
σε η Επιτροπή Π εριβάλλοντος και πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την θέσπιση ενιαί
ας ημερομηνίας λήξης στις 31 Ιανουαρίου. Η αναφορά έγινε αποδεκτή με οριακή πλειοψηφία
εννέα ψήφων. Έ κ τοτε, ακολούθησε μια σειρά αντιδράσεων και ενεργειών για την τροποποί
ηση της συγκεκριμένης Ο δηγίας με αποκορύφωμα την συγκέντρωση - τ ο Νοέμβριο του 2000
- 254 υπογραφώ ν Ευρωβουλευτών που συνηγορούσαν στην τροποποίησή της. Α ξίζει να ση
μειωθεί, ότι στη ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ποτέ τόσοι Ευρωβουλευτές δεν υπο
στήριξαν παρόμοια πρόταση ακόμα και όταν επρόκειτο για θέματα πολέμων ή ναρκωτικών.
Ειδικότερα, η π αράγραφ ος 4 του άρθρου 7, αναφ έρει ότι τα Κράτη μέλη μεριμνούν ώστε
τα αποδημητικά πτηνά ν α μην θηρεύονται κατά την επιστροφή τους στον τόπο φωλεοποίησης.
Ο περιορισμός αυτός δεν είναι περιορισμός ρύθμισης της κάρπωσης, αλλά χρονικός με σκοπό
να περιορίσει την χρονική διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου.
Στη συνάντηση της 11η; Νοεμβρίου 1998 της Επιστημονικής Ο μάδας Εργασίας (Scientific
Working G roup) της Επιτροπής ORNIS με θέμα την αποσαφήνιση των εννοιών που αναφέρονται στο άρθρο 7 π αράγραφ ος 4, κάποιοι ειδικοί (N ational Experts) ανέφεραν παραδείγ
ματα πληθυσμών α π ο δ η μ η τικ ο ί πτηνών των οποίων η πολυπλοκότητα των μετακινήσεών
τους καθιστούσε δύσκολη στην πράξη τη χρησιμοποίηση του ορισμού σχετικά με το τι σημαί
νει και πότε αρχίζει η επιστροφή των πουλιών στους τόπους φωλεοποίησης. Επιπρόσθετα, η
διερεύνηση και η γνώση της φαινολογίας της μετανάστευσης και των μεταναστευτικών τύπων,
θεωρήθηκε θεμελιώδης για την εφαρμογή του ορισμού στον καθορισμό των κυνηγετικών
περιόδων των ειδών των μεταναστευτικών πτηνών. Ωστόσο, οι παραπάνω βασικές γνώσεις
είναι ελλιπείς ή ανύπαρκτες για πολλά είδη και αρκετές χώ ρες όχι μόνο από έλλειψη δεδομέ
νων, αλλά και από αδυναμία ερμηνείας τους. Έ τσ ι οι δυσκολίες εφαρμογής των εννοιών που
περιέχονται στο συγκεκριμένο άρθρο είναι σημαντικές έως ανυπέρβλητες. Σημαντικό επίσης
είναι, ότι συντάχθηκε το 1979 από κράτη - μέλη κυρίως της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης
(που αποτελούν τόπους αναπαραγωγής) και φαίνεται να έχει δύο στόχους, οι οποίοι σχολιάζο
νται στην συνέχεια:
1)
Η Θήρα των αποδημητικών πρέπει να σταματά για κάποιο χρονικό διάστημα πριν την
έναρξη της αναπαραγω γικής περιόδου.
Η Θήρα πριν την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου δεν είναι δυνατόν να δικαιολογεί-
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τα ι στην βόρεια και κεντρικσανατολική Ευρώπη, όπου παρατηρήσεις δείχνουν ότι ο κύριος
όγκος των πτηνών, για τα περισσότερα είδη, επιστρέφει σας περιοχές αυτές το δεύτερο δεκα
πενθήμερο του Μ αρτίου και τον Απρίλιο, λίγες μέρες δηλαδή πριν την αναπαραγωγή. Έ τ σ ι
στις χώ ρες αυτές, δεν π ρέπει να διεξάγεται η θήρατω ν αποδημητικών λίγες εβδομάδες πριν
την έναρξη της αναπαραγωγής τον Απρίλιο μήνα, όπιος επίσης και στο τέλος του χειμώνα και
τον Μ άρτιο (για τα άτομα που παραμένουν ή επιστρέφουν νωρίς), λόγω των δυσμενών καιρι
κών συνθηκών που επικρατούν αυτή την εποχή. Σε αρκετά μάλιστα από αυτά τα κράτη, ήδη
έχουν θεσπιστεί και εφαρμόζονται απαγορευτικές διατάξεις Θήρας κατά τους μήνες αυτούς.
Αντίθετα, στις χώ ρες της Μεσογείου και σ’ αυτές που βρέχονται από τον Ατλαντικό, η
παρουσία των περισσότερων ειδών είναι έντονη όλο τον χειμώ να - ξεχειμωνιάζουν - ενώ οι
καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την άσκηση της Θήρας.
Επίσης, αυτή την εποχή (χειμώνας) τα περισσότερα είδη δεν έχουν σχηματίσει ζευγάρια,
ενώ όσον αφορά τα υδρόβια, κυρίως του γένους Anas (επιφανειακές πάπιες) συνεχίζουν τον
σχηματισμό των ζευγαριών και την άνοιξη. Η θήρευση λοιπόν του ενός μέλους από το ζευγάρι
τον χειμώνα, αποδεικνύεται ότι δεν σ τερείτο άλλο από το να ζευγαρώσει ξανά την άνοιξη,
στους ένα με δύο μήνες που μεσολαβούν μέχρι την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου.
2)
Η άσκηση της Θήρας, δεν πρέπει να δημιουργεί όχληση σε επίπεδο που να οδηγεί στον
περιορισμό της εκμετάλλευσης των πόρων του βιοτόπου (τροφή) από τα πτηνά, με αποτέλε
σμα να ικανοποιούν σε μικρότερο βαθμό τις ενεργειακές τους απαιτήσεις για το ταξίδι επι
στροφής προς τις θέσεις φωλεοποίησης και την δημιουργία ενεργειακών αποθεμάτων που
θα χρησιμοποιηθούν για την αναπαραγωγή.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι, ότι το 1979 που συντάχθηκε το κείμενο της οδηγίας, καμία
έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είχε να δείξει κάποια αξιόλογα αποτελέσματα, σχετικά με
την όχληση του κυνηγίου στα πτηνά. Μ ετά από 20 χρόνια περίπου, σε ανασκόπηση των εργα
σιών σχετικών με την όχληση διαφόρων ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα πτηνά, αναφέρετα ι ότι έχουν γίνει μόνο 18 εργασίες σχετικές με την επίδραση της όχλησης του κυνηγίου.
Ερευνητής σε άρθρο του σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό, σχολιάζει ότι οι εργασίες αυτές
περιορίζονται απλά στο να εξετάσουν την χρήση των επιμέρους περιοχών από τα πτηνά ανά
λογα με την ένταση ή μη ύπαρξη της δραστηριότητας της Θήρας. Δηλαδή, έγινε απλή καταγρα
φή του αριθμού των πτηνών (ατόμων και ειδών), χωρίς να έχουν διερευνηθεί οι συνέπειες της
όχλησης στο ενεργειακό ισοζύγιο, την επιβίωση και την δυναμική του πληθυσμού των δια φ ό
ρων θηραματικών και μη ειδών. Ακόμα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον Καναδά, για
την επίδραση συνδυασμού αιτιών όχλησης (Θήρας και πτήσεις αεροσκαφών) σε πληθυσμό
χήνας, βρέθηκε ότι το ενεργειακό κόστος δύναται να καλυφθεί από τα πτηνά μέχρι ενός
ορισμένου βαθμού όχλησης. Επίσης στον Κ αναδά, σε άλλη έρευνα αναφέρεται ότι το κυνήγι
δεν επηρεάζειτην διάρκεια παραμονής της χήνας σε συμπλεγματω νυγροτόπω ντου Quebec
κατά την φθινοπωρινή μετανάστευση. Επιπρόσθετα, υποστηρίζεται ότι οι έρευνες αυτές, θα
π ρ έπ ει να διεξάγονται όχι μόνο σε τοπικό, αλλά κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο, διότι τα
πτηνά μπορούν να μετακινούνται σε ζώνες που δεν διεξάγεται Θήρα, με αποτέλεσμα να μην
υπάρχουν ουσιαστικές συνέπειες σε αυτά. Ιδιαίτερα για τα υδρόβια, υποστηρίζεται ότι η ανα
κατανομή του αριθμού των πτηνών που δημιουργεί το κυνήγι, επιτρέπει τη διατήρηση της
τροφής σε συγκεκριμένες θέσεις που θα μπορούν να τις εκμεταλλεύονται τα πτηνά μετά την
λήξη της θηρευτικής περιόδου.
Συμπερασματικά, για να υποστηρίξει κάποιος ότι το κυνήγι επιδρά στον πληθυσμό ενός
είδους μέσω της ασκούμενης όχλησης, θα π ρέπ ει τουλάχιστον να διερευνηθεί:
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1. Αν η συγκεκριμένη ένταση με την οποία ασκείται το κυνήγι, αποτελεί πηγή όχλησης για
τα είδη της πτηνοπανίδας, καθώ ς και σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο επιδρά σ’ αυτά και
2. Αν σε περιφ ερειακό επίπεδο, το υπάρχον δίκτυο καταφυγίων άγριας ζωής είναι ικανό
(σε αριθμό και έκταση) να εξασφαλίζει στα πτηνά τους πόρους εκείνους (τροφή, ξεκούραση
κ.λ.π.) που θα τους επιτρέπουν να καλΰψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες.
Μ έχρι σήμερα όμως, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει την αρνητική
επίδραση της όχλησης της Θήρας στους πληθυσμούς των αποδημητικών πτηνών σε καμία
περιοχή της Ευρώπης.
Ακόμα είναι σημαντικό, ότι τα μεταναστευτικά π τη ν ά -α ν ά λ ο γ α με το είδ ο ς-δ ια θ έτο υ ν
από ένα έως δυο μήνες που χωρίζουν το τέλος του χειμώνα μέχρις ότου ξεκινήσει η αναπαρα
γωγική περίοδος, έτσι είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι το διάστημα αυτό είναι αρκετό ώστε τα
πτηνά να αναπληρώσουν τα ενεργειακά τους αποθέματα πριν την αναπαραγωγή. Για π α ρ ά 
δειγμα, σε έρευνα όσον αφορά την δυναμική της συσσώρευσης των ενεργειακών αποθεμάτων
της Βραχυραμφόχηνας (A nser brachyrhynchus) την άνοιξη πριν την αναπαραγωγική περίο
δο, τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι τα πτηνά είναι ικανά να αναπληρώσουν με γρήγορο ρυθμό
την ενέργεια που καταναλώθηκε στην πτήση από την Δ ανία στην βόρεια Νορβηγία (όπου
φωλεοποω ύν) μέσα σε διάστημα πέντε με δέκα ημερών.
Επιπρόσθετα, θα π ρ έπ ει να ληφθεί υπόψη, ότι στην χαμηλή ζώνη της Μ εσογείου (που
συναντιόνται κ αι τα περισσότερα μεταναστευτικά είδη), δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθεί
ότι η διαθεσιμότητα της τροφής είναι περιορισμένη. Συμβαίνει μάλιστα, σε αντίθεση με τις
χώρες της βόρειας και ανατολικής Ευρώπης η περιεκτικότητα σε ακαθάριστη πρωτεΐνη της
ποώδους βλάστησης να βρίσκεται στο μέγιστο κατά το τέλος του χειμώ να και τις αρχές της
άνοιξης. Ακόμα, οι καρποί αρκετών θάμνων και δέντρων βρίσκονται σε προχωρημένο στά
διο ωρίμανσης (π.χ. ελιές) α 
ποτελώντας θρεπτική τροφή
για τα πτηνά.
Ό μω ς, το επόμενο και ου
σιαστικότερο ερώτημα που
καλούμαστε ως διαχειριστές
ενός φυσικού ανανεώσιμου
πόρου να απαντήσουμε, είναι
εάν οι πρακτικές κυνηγίου
κ αι η ισχύουσα νο μ ο θεσ ία
που ρυθμίζει τη δραστηριότη
τα της Θήρας, επιτρέπει την ό
χληση στα πτηνά.
Ό σ ο ν αφορά την Ελλάδα
και για την κάθε κατηγορία Θηραμάτων ισχύουν τα εξής:
Α) Ε πιφανειακές και καταδυτικές πάπιες και φαλαρίδα
Οι χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση άρα αυθαίρετες απαγορεύσεις της Θήρας,
έχουν οδηγήσει στο να μην επιτρέπεται το κυνήγι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% της
συνολικής έκτασης των ελληνικών υγροτόπων. Την ίδια στιγμή που για παράδειγμα στη Δ ανί
α, το 1997 προτάθηκε - βάση επιστημονικού σχεδιασμού ώστε να μην δημιουργείται όχληση
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στα πτηνά - αύξηση της έκτασης των καταφυγίων θηραμάτων από το 9% της συνολικής έκτα
σης των υγροτόπων σε 18% περίπου. Στη χώ ρα μας λοιπόν, όπου υπάρχει ένα υπερβολικά
μεγάλης έκτασης δίκτυο καταφυγίων δεν δημιουργείται ουσιαστικό πρόβλημα όχλησης από
το νόμιμο κυνήγι.
Στις υπόλοιπες περιοχές όπου επιτρέπεται η Θήρα - κυρίως περιφ ερειακά των λιμνών,
κατά μήκος των ποταμών και των ακτών - το κυνήγι πραγματοποιείται βασικά με καρτέρι,
κατά τις μετακινήσεις των πτηνών από τις Θέσεις διατροφής στις θέσεις ανάπαυσης και αντί
στροφα, άρα δεν δημιουργείται καμία διατάραξη στις δραστηριότητες αυτές.
Β) Η νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Η νερόκοτα - πλην ενός πολύ μικρού τμήματος του πληθυσμού της που μεταναστεύει είναι επιδημητικό είδος οπότε και δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 4 της
79/409.
Γ) Το ορτύκι (Coturnix coturnix)
Σύμφωνα με εμπειρικές παρατηρήσεις, το ορτύκι φτάνει στη χώρα μας το δεύτερο δεκαή
μερο του Μαρτίου. Π αρ’ όλ’ αυτά, ένατμήματου πληθυσμού του διαχειμάζει στη χώ ρα μας και
όπως προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία του προγράμματος “Άρτεμις”, ελάχιστο είναι
το ενδιαφέρον για το κυνήγι του κατά το μήνα Φεβρουάριο.
Δ) Το μπεκατσίνι (Gallinago gallinago), το κουφομπεκάτσινο (Lymnocryptes minimus)
και η καλημάνα (Vanellus vanellus)
Σ ε σημαντικό βαθμό ισχύουν τα ίδια με τα υδρόβια σχετικά με την έκταση των καταφυγί
ων. Στις υπόλοιπες περιοχές, είναι δυνατή η ύπαρξη όχλησης, εφόσον μεγάλος αριθμός κυνη
γώ ν κινείται στους εκτεταμένους χώρους διατροφής των πτηνών αυτών, δηλαδή στα υγρολίβαδα και τα πλημμυρισμένα χω ράφια κάτι που είναι δύσκολο να παρατηρηθεί αφού η φύση
του εδάφους δεν το επιτρέπει. Ε ιδικότερα η καλημάνα, βάση των κριτηρίων που δίνουν
ερευνητές, είναι περισσότερο ευαίσθητη από το μπεκατσίνι όσον αφορά την απόσταση πτή
σης απομάκρυνσης (flight escape distance). Άρα, μικρός βαθμός όχλησης μπορεί να παρατη
ρηθεί τοπικά στην καλημάνα και σε μικρότερο ακόμα βαθμό στο μπεκατσίνι.
Δ) Η μπεκάτσα (Scolopax rusticola)
Ο χώρος διαβίωσης της μπεκάτσας είναι κυρίως δάση όπου η πυκνότητα των κυνηγών
βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Επιπρόσθετα, ο υψηλός βαθμός απόκρυψης του είδους το
καθιστούν σχεδόν ανεπηρέαστο από την θηρευτική δραστηριότητα.
Ε) Η φάσσα (Columba palumbus)
Π αρόμοια με την μπεκάτσα, βρίσκεται κυρίως σε εκτεταμένες δασικές εκτάσεις όπου η
πυκνότητα των κυνηγών είναι μικρή και παράλληλα το κυνήγι της γίνεται κυρίως με καρτέρι
κατά τις μετακινήσεις των πτηνών, έτσι πρακτικά είναι αδύνατον να συμβαίνει όχληση.
ΣΤ) Ο ι τσίχλες (Turdus sp.)
Ο βιότοπος των διάφορων ειδών τσίχλας είναι εκτεταμένος με αποτέλεσμα να απαιτείται
υψηλή πυκνότητα κυνηγών ώστε να δημιουργείται όχληση. Ό χληση, που μπορεί να δημιουργείται μόνο όταν το κυνήγι γίνεται με αναζήτηση και όχι κατά το πρωινό ή απογευματινό
καρτέρι, από και προς τις θέσεις κουρνιάσματος. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στην
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Ελλάδα το κυνήγι της τσίχλας γίνεται κυρίως με καρτέρι, άρα η όχληση μπορεί να θεωρη
θ εί ελάχιστη και μόνο σε τοπικό επίπεδο.
Ζ) Η σιταρήθρα (A lauda arvensis)
Το ενδιαφέρον των κυνηγών για αυτό το είδος Θηράματος είναι μικρό, οπότε η όχληση
φαίνεται να είναι ελάχιστη.
Α νακεφαλαιιόνοντας, η εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 7, αφορά την Ελλάδα
μόνο αν αποδειχθεί ότι ο τρόπος και ο χρόνος άσκησης της Θήρας δημιουργεί σημαντική
όχληση στα θηρεύσιμα και μη είδη της άγριας πτηνοπανίδας. Ό μω ς, από την ανάλυση της
υφιστάμενης νομοθεσίας - που για αρκετές παραμέτρους είναι η αυστηρότερη της Ευρώπης και των πρακτικών κυνηγίου, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το κυνήγι δύναται να δημιουργεί
όχληση μόνο σε τοπικό επίπεδο και σε περιορισμένο βαθμό στα παρυδάτια και σε κάποια
είδη τσίχλας. Όχληση, που ερ
μηνεύεται απλώς, ως μετακί
νηση των πτηνών από ένα ση
μείο σ’ ένα άλλο ή αύξηση των
απωλειών ενέργειας λόγω των
περισσότερων πτήσεων, γεγο
νότα που σε καμία περίπτωση
δεν σημαίνουν ότι τα πτηνά α 
δυνατούν να καλύψουν τις ε
νεργεια κές τους ανάγκες σε
γειτονικές προστατευόμενες
περιοχές, τις υπόλοιπες ώρες
της ημέρας ή και της νύχτας ή
σε κάποια επόμενη χρονική
περίοδο.
Α κόμα όμως και αν κ ά
ποιος ερευνητής αποδείξει ό
τι δημιουργείται πρόβλημα για συγκεκριμένα είδη, είναι αρκετό, να μειωθεί απλώς η ένταση
της όχλησης σε επίπεδα που να μην δημιουργούνται συνέπειες στα πτηνά. Κάτι τέτοιο μπορεί
να είναι εύκολα πραγματοποιήσιμο, όπως για παράδειγμα με ρύθμιση του τρόπου της Θήρας.
Ά ρα, σύμφωνα με τα έως τώ ρα επιστημονικά δεδομένα, είναι φανερό ότι η εφαρμογή του
επίμαχου άρθρου δεν έχει - ή δεν θα έπρεπε να έχει καμία επίπτωση στην χρονική διάρκεια
άσκησης της δραστηριότητας της Θήρας στην Ελλάδα. Ακόμα και αν ο Φ εβρουάριος είναι
μήνας μετανάστευσης προς τις περιοχές φωλεοποίησης!
Τέλος, αν ο επιδιωκόμενος στόχος είναι η προστασία των πτηνών από τις δυσμενείς συνέ
πειες που δημιουργεί η όχληση, π ρ έπ ει να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας στην διερεύνηση
της επίδρασης περισσότερο ισχυρών πηγών όχλησης στα πτηνά, όπως είναι πτήσεις αεροσκα
φών πάνω από υγροτόπους, πλεούμενα σκάφη, ύπαρξη δρόμων με υψηλή κυκλοφοριακή
κίνηση κοντά σε υγροτόπους, διενέργεια αγώνων μοτοσικλετών κ.α..
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ΕΙΝΑΙ Ο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ;
Στην προσπάθεια εφαρμογής της παραπάνω πρότασης της οδηγίας, έντονος προβληματι
σμός έχει επικρατήσει σχετικά με τον προσδιορισμό της έναρξης της μετανάστευσης των
θηραματικών ειδών. Π αρ’ όλ’ αυτά, σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, έχει πραγματοποιη
θεί μόνο μία δημοσίευση που αναφ έρεται σε θηραματικά είδος της Ευρώπης κατά τα τελευ
ταία 20 χρόνια και εξετάζει την χρονολογία ή φαινολογία (chronology or phenology) της
μετανάστευσης.
Σύμφωνα με την ερευνητική αυτή προσπάθεια στον υγρότοπο Camargue της Γαλλίας, σε
μία από τις σημαντικότερες περιοχές διαχείμασης του Κιρκιριού (Anas crecca crecca) στη
Μ εσόγειο, ερευνήθηκε η διαδικασία αποχώρησής του από τον υγρότοπο. Έ τσ ι, εκτιμήθηκε
η πιθανότητα αναχώρησης σε διάφορες χρονικές στιγμές του έτους, βάση της μεθόδου “σύλ
ληψη - σήμανση - επανασύλληψη” (capture - mark - recapture) που πραγματοποιήθηκε τα έτη
1956 και 1957. Ο ι ερευνητές συμπεραίνουν ότι ο όρος “μαζική έναρξη της μετανάστευσης” δεν
ισχύει. Το Φεβρουάριο, η πιθανότητα αποχώρησης ενός πτηνού από τον υγρότοπο είναι υποδιπλάσια, σε σύγκριση με τον Α πρίλιο όπου τα πτηνά επιστρέφουν προς τις περιοχές φωλεο
ποίησης. Επίσης, η εγκατάλειψη του υγροτόπου το Φ εβρουάριο δεν σημαίνει ότι τα πτηνά
κινούνται προς βορρά, αλλά αντίθετα, φαίνεται ότι μετακινούνται προς το νότο, κάτι που σε
ένα βαθμό μπορεί να αποδειχθεί από το γεγονός ότι το Φ εβρουάριο του 1956 που επικρατού
σε δριμύ ψύχος αυξήθηκε η πιθανότητα αποχώρησης, κάνοντας φανερό ότι τα πτηνά μετακι
νήθηκαν προς νότο. Ακόμα, οι ίδιοι, αναφέρουν ότι η φαινολογία της μετανάστευσης στην
Ευρώπη βασίζεται κυρίως σε αποτελέσματα απλών απογραφών, για τα οποία δίνονται πολλές
αντιφατικές ερμηνείες.
Ο ι διαπιστώσεις αυτές, είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς δεν είναι δυνατόν να υπάρχει
σαφής προσδιορισμός του χρόνου έναρξης της μετανάστευσης και ότι οι έως τώρα διαπιστώ
σεις βασίζονται απλώς σε εκτιμήσεις και όχι σε επιστημονικές αποδείξεις σχετικά με την
μετανάστευση των ειδών. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, όπου δεν έχουν πραγματοποιηθεί έρευ
νες, έστω, απογραφής των υφιστάμενων πληθυσμών για τα περισσότερα είδη, είναι αδύνατο
να γίνουν ακόμα και εκτιμήσεις σχετικά με την έναρξη της μετανάστευσης.
Επίσης, η ανατολική κυρίως Ελλάδα, αποτελεί σταθμό διαφορετικού διαδρόμου μετανά
στευσης σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.. Έ τσ ι θα π ρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί
απέναντι σε εκτιμήσεις οι οποίες προέρχονται από διαφορετικά μεσογειακά κράτη.
Ακόμα, χαρακτηριστικό είναι, ότι η ανομοιογένεια και η ανεπάρκεια των στοιχείων που
χρησιμοποιήθηκαν από την επιτροπή ORNIS, αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διακίνηση του ερωτηματολογίου (18 Δεκεμβρίου 1998) της Γ ενικής Διεύθυν
σης D G XI σχετικά με την έναρξη της περιόδου αναπαραγω γής και τον χρόνο έναρξης της
μετανάστευσης. Έ τσ ι για παράδειγμα, η έναρξη επιστροφής της μπεκάτσας στην Ιταλία τοπο
θετείται στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, ενώ για την Γαλλία τοποθετείται στο τρίτο
δεκαήμερο του Φεβρουάριου. Άλλωστε, η Επιτροπή ORNIS επεξεργάζεται τόσο τις έννοιες
και τους ορισμούς που περιέχονται στο Ά ρθρο 7 παράγραφ ος 4 όσο και τα νέα δεδομένα που
διατέθηκαν από τους ειδικούς των κρατών μελών όπως αναφ έρεται στα πρακτικά της συνά
ντησης του Επιστημονικής της Ο μάδας Ε ργασίας την 3η Μ αϊου 1999. Για το σκοπό αυτό,
συστάθηκε μια μικρότερη επιστημονική ομάδα της οποίας τα μέλη συναντήθηκαν στις 17 και
18 Ιουνίου 1999 στις Βρυξέλλες και αποφάσισαν την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σε
μεταγενέστερες συναντήσεις τους. Α πό τα παραπάνω προκύπτει ότι η χρησιμοποίηση των
στοιχείων της βάσης δεδομένων της Επιτροπής ORNIS δεν είναι δυνατή, επειδή αυτά τελούν
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ακόμα υπό έρευνα και δεν είναι οριστικά. Επιπρόσθετα, αρκετοί πληθυσμοί των ειδών που
χρησιμοποιούν την χώ ρα μας ως σταθμό, κατά την διάρκεια του μεταναστευτικού ταξιδιού
τους, αναπαράγονται στις χώ ρες της βορειοανατολικής Ευρώπης και βορειοδυτικής Ασίας,
από τις οποίες τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα δεν έχουν συνυπολογιστεί επειδή οι
ειδικοί επιστήμονες των χωρών αυτών δεν συμμετέχουν στις επιστημονικές επιτροπές και
ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Έ νω σης.
Π αράλληλα στην Ευρώπη και στην χώ ρα μας, ο μήνας Φ εβρουάριος είναι ένας από τους
ψυχρότερους μήνες του έτους και όπως είναι γνωστό η έναρξη της αποδημίας των πουλιών
εξαρτάται άμεσα από τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες οι οποίες διαφέρουν από
έτος σε έτος. Επίσης, λόγω των επικρατουσών δυσμενών καιρικών συνθηκών στην κεντρική
Ευρώπη ή στις χώ ρες της βόρειας βαλκανικής χερσονήσου, φτάνουν στη χώρα μας , κατά
κύματα είδη υδροβίων πουλιών (Π άπιες - Anas sp., Φ αλαρίδα - Fulica atra κ.λπ) και είδη
τσίχλας (Κ εδρότσιχλα - Turdus pilaris). Ό τα ν, όμως, βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες επι
στρέφουν στους τόπους διαχείμασης με μαζικές μετακινήσεις χωρίς να θεωρείται ότι μετανα
στεύουν.
Εκτός της εν γένει δυσκολίας προσδιορισμού του χρόνου έναρξης της μετανάστευσης των
αποδημητικών πτηνών στη χώ ρα μας όπως και σε άλλες Μ εσογειακές χώρες, παρατηρείται
το φαινόμενο να συνυπάρχουν διαχειμάζοντας, μεταναστευτικοί, αναπαραγόμενοι και επιδη
μητικοί πληθυσμοί του ιδίου είδους όπως γ ια παράδειγμα είναι ο κότσυφας (Turdus merula).
Το γεγονός αυτό, επισημαίνεται από τους ειδικούς των Κρατών - Μελών στο ερωτηματολόγιο
που διακίνησε η X I Γενική Διεύθυνση. Σε πολλές επίσης περιπτώ σεις παρατηρείται το
φαινόμενο της εσωτερικής μετακίνησης ατόμων ενός πληθυσμού λόγω δυσμενών καιρικών
συνθηκών, αλλαγών στη διαθεσιμότητα της τροφής ή άλλων άγνωστων μέχρι σήμερα αιτιών.
Έ τσ ι, από παρατηρήσεις της επιστημονικής ομάδας της Σ Τ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μ α
κεδονίας Θράκης o t l κάποια είδη επισκέπτονται τους υγροτόπους της Κεντρικής Μ ακεδονί
ας κατά τους μήνες Οκτώβριο - Ιανουάριο και τους εγκαταλείπουν ακόμα και το μήνα Δεκέμ
βριο για διάφορους - γνωστούς και άγνωστους λόγους - χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει
ξεκινήσει η μεταναστευτική περίοδος προς τους τόπους φωλεοποίησης.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η πολυπλοκότητα των φαινομένων της αποδημίας, σε
συνδυασμό με την έλλειψη δημοσιευμένων επιστημονικών δεδομένων, καθιστούν αδύνατο
τον ορισμό της φαινολογίας της μετανάστευσης των θηρεύσιμων ειδών ειδικά αυτών των
οποίων παρατηρείται αλληλοεπικάλυψη των μεταναστευτικών και των διαχειμαζόντων πλη
θυσμών (κελαηδότσιχλα, κότσυφας, πρασινοκέφαλη, σφυριχτάρι, σουβλόπαπια, χουλιαρόπαπια, κυνηγόπαπια κ.λ.π).
Ε ίναι γεγονός ότι τα θηραματικά είδη είναι από τα πλέον πολυπληθή της Ευρώπης, ενώ
μερικά θεωρούνται ακόμα και επιβλαβή σε κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες (Φ άσα στη Μ. Βρετα
νία, Χήνες στην Σκανδιναβία κ.λ.π.) και θηρεύονται όλο το χρόνο. Επίσης, κανένας επιστή
μονας σε καμιά ερευνητική εργασία δεν αναφ έρει - ούτε ως ένδειξη - ότι τα παραπάνω είδη
αντιμετωπίζουν ως απειλή τη Θήρα κατά το μήνα Φεβρουάριο, πρακτική που ακολουθείται
επί δεκαετίες και μάλιστα σε εποχές που η νομοθεσία ήταν πιο χαλαρή και επέτρεπε το
κυνήγι των αποδημητικών πτηνών κατά το πρώτο δεκαήμερο του Μ αρτίου.
Μάλιστα, αξιοσημείωτο είναι ότι στην Βρετανία και Γαλλία, χώρες που έχουν αναπτύξει
την επιστήμη της Διαχείρισης της Ά γριας Π ανίδας, συνεχίζουν την Θήρα των μεταναστευτι
κών κατά τον μήνα Φ εβρουάριο, όπως και στην Ελλάδα.
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ΚΥΡΙΑΚΗ

01 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥ
ΣΗ Σ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Η απαγόρευση του κυνηγίου, κατά τον μή
να Φεβρουάριο είναι προφανές ότι θα οδηγή
σει σε επιπτώσεις τόσο για την άγρ ια πανίδα
όσο και στους κατοίκους, κυρίως της ελληνι
κής υπαίθρου, συγκεκριμένα:

1)
Πολλά αποδημητικά ε
επιμέρους υποπληθυσμούς οι οποίοι λόγω των
διαφορετικών μετακινήσεων τους, δύναται να
βρίσκονται σε διαφορετική γεωγραφική περιο
χή του μεταναστευτικσυ διαδρόμου σε κάθε χρο
νική στιγμή. Αυξάνοντας τώρα την πυκνότητα
των κυνηγετικών εξόδων, λόγω της μείωσης του
εύρουςτης θηρευτικής περιόδου, είναι επόμενο
η κάρπωση να επικεντρωθεί σε κάποιους από
αυτούςταυςυποπληθυσμούς, εκείπσυ πρώτα μοι
ράζονταν μεταξύ περισσοτέρων. Άρα η κάρπω
ση δύναται να επιβαρύνει σε σημαντικό βαθμό συγκεκριμένους υποπληθυσμούς.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2) Ο χρονικός περιορισμός του εύρους της θηρευτικής περιόδου, αναμένεται να οδηγήσει σε
αύξηση της πυκνότητας των κυνηγών, ιδιαίτερα ίσως κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων.
Επίπτωση αυτού είναι τοπικά νααυξηθείτο επίπεδο της όχλησης στα πτηνά.
3) Μ ία απαγόρευση η οποία δεν γίνεται αποδεκτή, αποδεικνύεται, ότι οδηγεί σε αντιδράσεις
που μεταφράζονται πολλές φορές σε ακραίες παράνομες πράξεις.
4) Η απαγόρευση του Φ εβρουάριου θα οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των αδειώ ν
Θήρας και κατά επέκταση μείωση των χρημάτων για φιλοθηραματικούς σκοπούς.
5) Θ α υπάρξουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις (που ανέρχονται σε πολλά δισεκα
τομμύρια δραχμές) σε επαγγελματικούς κλάδους που στηρίζονται από το κυνήγι (ξενοδό
χους, πρατηριούχους, πωλητές κυνηγετικών ειδών, εμπορικές επιχειρήσεις σε μειονεκτι
κές και δυσπρόσιτες περιοχές κ.λ.π.) και κυρίως στους απλούς κατοίκους της υπαίθρου
που συμπληρώνουν το πενιχρό εισόδημά τους από τον κύκλο της κυνηγετικής δραστη
ριότητας.
6) Η προστασία των θηραματικών ειδών εξαντλείται σε απαγορεύσεις που δημιουργούν
εφησυχασμό, όσον αφ ορά δράσεις για την προστασία, διαχείριση και αύξηση των πληθυ
σμών των θηραμάτων και την βελτίωση των βιοτόπων τους, πολιτική που δημιουργεί
περισσότερα οφέλη συνολικά για την άγρια πανίδα.
7) Π εριορισμός της θηρευτικής δραστηριότητας, σημαίνει στέρηση των ωφελειών που
προσφέρει η Θήρα στο σύνολο των 300.000 περίπου Ελλήνων κυνηγών.
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ΣΥΜ Π ΕΡΑΣΜ ΑΤΑ
Τα συμπεράσματα που δύναται να διεξαχθούν από τα παραπάνω είναι:
1) Σύμφωνα με τα ε'ωςτιάρα επιστημονικά δεδομένα, γίνεται φανερό ότι η παράγραφος 4
του άρθρου 7 της οδηγίας 79/409, δεν βρίσκει εφαρμογή για τους πληθυσμούς των αποδη
μητικών θηραματικών πτηνών στην Ελλάδα, ακόμα και εάν ο Φ εβρουάριος είναι μήνας
μετανάστευσης προς τις περιοχές φωλεοποίησης.
2) Η φαινολογία της μετανάστευσης δεν έχει επιστημονικώς τεκμηριωθεί.
3) Α ναμένεται η απαγόρευση της Θήρας τον μήνα Φεβρουάριο, να επιφ έρει επιπτώσεις
στην άγρια πανίδα και στους κατοίκους της υπαίθρου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1) Ν αγίνει προσπάθεια από την Ελληνική Κυβέρνηση σε συνεργασία με τις άλλες μεσογεια
κές χώρες για την τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 7 της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409.
2) Ο ποιαδήποτε απόφαση της Ε.Ε. ή του αρμόδιου, για θέματα Θήρας στη χώρα μας
Υπουργείου Γεωργίας, π ρ έπ ει να συνοδεύεται με επιστημονική τεκμηρίωση.
3) Να γίνει χρήση του δικαιώματος από το Κοινοτικό Δίκαιο (άρθρ. 189 παρ. 3) που ορίζει
ότι “η οδηγία δεσμεύει κάθε κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται, όσον αφ ορά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα αλλά αφήνει την επιλογή του τρόπου και των μέσων στην αρμοδιότη
τα των εθνικών αρχώ ν”. Έ τσ ι, βασική επιδίωξη των υπευθύνων της αρμόδιας Διεύθυνσης
Αισθητικών Δασών - Δρυμών και Θ ήρας πρέπει να είναι η ανάθεση ερευνητικών π ρ ο
γραμμάτων και η κατάρτιση ορθολογικών διαχειριστικών σχεδίων για είδη και βιότο
πους και όχι οι ετσιθελικές και αυθαίρετες απαγορεύσεις της κυνηγετικής δραστηριότη
τας.
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Τα πάντα περί ϋήρας
M 'J F.A.C.E. είναι
| η Ο μοσπονδία

ΐ ΰ
των Κυνηγετι
κών Ο ργανώσεων της Ευρώπης. Το όνομά της προκύπτει οος ακρωνύμιο από
_ Τ(ς γαλλικές λέξεις Federa-

I H C Ε υ ρ ώ π η ς . - - tion des A sso ciations de
F.A.C.K.
Chasseurs de L’UE. Ιδρύθη(F A C E )
"Λ κε τον Σεπτέμβριο του 1977 από τις Κυνηγετικές Συνομο
σπονδίες των κρατών της Ευρώπης. Αποτελεί επίσημο συ■ νομιλητή tcov ευρωπαϊκών οργάνων για τα θέματα που σχε
τίζονται με το κυνήγι και την προστασία της άγριας ζωής
■ γενικότερα.
Ε ίναι ιδιαίτερα τιμητικό ότι από το 2000 ο Α ντιπρόε
δρος της FA CE είναι Έλληνας. Το αξίωμα αυτό κατέχει ο κ.
Νικόλαος Παπαδόδημας, που είναι και ο Π ρόεδρος της Κυ
νηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας.
Η F A C E ιδρύθηκε το Σ επτέμ βρ ιο του 1997 α π ό τις
Κ υνηγετικές Σ υνομοσπονδίες των κρατώ ν μελών της Ε υ 
ρ ω παϊκής Έ νω σ η ς. Σ ύμφω να με το καταστατικό της δ έ 
χ ετα ι ως μέλη τις εθ νικ ές Κ υνηγετικές Ο ρ γα νώ σ εις ό 
λων τω ν κρατώ ν που είνα ι μέλη του Σ υμβουλίου της Ε υ 
ρώπης. Α π ο τελεί έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, και
μη κυβερνητική οργάνω ση κ α ι η έδρ α της είν α ι οι Β ρυ
ξέλλες.
Ποιες χώρες είναι μέλη της FACE;
Σ ήμερα η FA CE έχει 28 κράτη μέλη.
Π έραν των 15 κρατών της Ε Ε (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία,
Ισπανία, Π ορτογαλία, Αυστρία, Γερμανία, Δανία, Φ ινλαν
δία, Σουηδία, Λ ουξεμβούργο, Βέλγιο, Ο λλανδία και Η νω 
μένο Βασίλειο) συμμετέχουν κ α ιτα εξής κράτη:
Πολωνία, Ουγγαρία, Ελβετία, Τσεχία, Σλοβακία, Μ άλ
τα, Σλοβενία, Κροατία, Εσθονία, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρου
μανία, Λεττονία.
Τ α κράτη αυτά έχουν περισσότερους από 7.000.000 κυ
νηγούς
Επεκτεινόμενη λοιπόν πέρα από τα όρια της Ευρωπαϊκ ή ςΈ νω σ η ς έχειτη δυνατότητα να εκφράζει σχεδόν το σύ
νολο των κυνηγών της Ευρώπης και να προτείνει λύσεις για
την αντιμετώπιση των κυνηγετικών και περιβαλλοντικών
προβλημάτων σε πανευρω παϊκό επίπεδο.
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FACE.
Ποιοι οι βασικοί σκοποί της FACE;
Οι βασικοί σκοποί της FACE είναι:
•
Να ενισχΰσειτη σημασία του
κυνηγιού ως δραστηριότητα που συμ
βάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των φ υ
σικών πόρων, που αποτελεί εργαλείο
για την ανάπτυξη της υπαίθρου και της
συμβάλλει στην προστασία τηςβιοποικιλότητας, της άγριας ζωής και στην
προστασία και ανόρθωση των βιοτό
πων και των οικοτόπων τους.
•
Ν α υπερασπίσει τη δραστη
ριότητα του κυνηγιού μέσα από τη συ
ντονισμένη δράση των εκπροσώπων
τω ν Ε υρω παίω ν κυνηγών, π ρ ο ω θώ 
ντας τις απόψ εις και τα ενδιαφέροντα
τους σε πανευρω παϊκό επίπεδο κ αι
εκπροσωπώντας τους σε άλλους διε
θνείς οργανισμούς.

V1

F.A.C.E.

II
HANDBOOK O F HI S U M ;
IN EU RO PE

%

Για την επιτέλεση αυτών των σκο
πών συνεργάζεται άμεσα με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Έ νω σης, το Συμβούλιο της Ευρώπης,
Π ανευρω παϊκούς και Π αγκόσμιους Περιβαλλοντικούς Οργανισμούς και μη Κυβερνητικές
Ο ργανώ σεις (W etlands International, Ducks Unlimited Inc, D IA N A Conservation Award,
International U nion for Conservation and Nature and N atural Resources-IU CN , BirdLife
International, W W F κλπ) και τις επίσημες επιτροπές των Διεθνών Συμβάσεων.
Οι βασικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της FACE είναι:
•
Οι διαβουλεύσεις και συνεργασίες με πανευρωπαϊκούς οργανισμούς και με τα θε
σμικά όργανα της Ε Ε
•
Ανάληψη ειδικών προγραμμάτων, τόσο ερευνητικών όσο και έργων ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης του κοινού, οργανισμών, πολιτικών και φορέων
•
Ειδικές εκδόσεις και άλλες πρωτοβουλίες εημέρωσης
•
Η προώθηση διαχειριστικών λύσεων, τοπικά αποδεκτών από τις τοπικές κοινωνίες,
για την αντιμετώπιση διάφορω ν περιβαλλοντικών προβλημάτων
® Η συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της υπαόθρου με την
προώθηση ειδικών αναπτυξιακών έργων
Ο ρόλος της FA C E συνεχώς αναβαθμίζεται, καθιστώντας της ως οργανισμό κοινά αποδε
κτό από το σύνολο των υπολοίπων πανευρω παϊκώ ν οργάνων. Σε μια εποχή που τα ζητήματα
της Θήρας απαιτούν άμεσες λύσεις, κινούμενες τόσο με τις αρχές της σύγχρονης επιστήμης όσο
και με το διεθνές νομοθετικό πλαίσιο. Κ αι η FA C E έχει τη θεσμική δυνατότητα να προωθή
σει τέτοιες λύσεις.
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ΥΔΡΟΧΑΡΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ

Γιώργος Ευθυμίου
Δρ. Δ ασολόγος

Τα πάντα περί Θήρας
τις μέρες μας η οικολογική ευαισθησία των πολιτών
για την γνωριμία και την προστασία του περιβάλ
ντος καιτων φυσικών οικοσυστημάτων είναι αυ
ξημένη. Συχνά δημοσιεύονται ά ρ θ ρ α για τις καταστροφικές
πυρκαγιές που συρρικνώνουν τα δάση του πλανήτη μας, τις
πλημμύρες που σαρώνουν τις καμένες περιοχές. Σήμερα ως
κΰρια αιτία καταστροφής και συρρίκνωσης των δασών θεωρείται η πυρκαγιά. Υπάρχει όμως μια κατηγορία δασών για
τα οποία η πυρκαγιά δεν ευθυνεταιγιατον περιορισμό και τη
σημερινή τους κατάσταση. Αυτό συμβαίνει διότι αυτά απα
ντούν σε εδάφη τα οποία σχηματίζονται από υλικά τα οποία
μεταφέρονται και αποτίθενται από τη δράση του νερού σε
θέσεις, συχνά, υγρές. Πρόκειται για τα παρόχθια δάση. Οι
γνώσεις μας για τα δάση αυτά και τις λειτουργίες τους είναι
ελάχιστες, τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ως παρόχθια δάση χαρακτηρίζονται αυτά που απαντούν
σε υγρές θέσεις, οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από
επιφανειακά ή υπόγεια νερά και για διάστη μα από λίγες ημέ
ρες μέχρι μερικές εβδομάδες. Στην διεθνή βιβλιογραφία τα
συναντά κανείς και με τον όρο υδροχαρή ή αλλουβιακά δάση.
Τα παρόχθια δάση που απαντιόνται κατά μήκος των ρεμά
των και των ποταμών χαρακτηρίζονται ως παραποτάμια, ενώ
όταν αυτά καλύπτουν εκτάσεις δίπλα στις όχθες των λιμνών
αποτελούν τα παραλίμνια δάση.
Τα παραποτάμια δάση θεωρούνται από τα πλέον δυναμι
κά οικοσυστήματα με πολύ μεγάλη βιοποικιλότητα, πλούσια
δηλαδή χλωρίδα και πανίδα και τύπους οικοτόπων, παρά το
γεγονός ότι απαντούν σε “φτωχά”, κυρίως αμμώδη, εδάφη.
Αυτή η πλούσια βιολογική δραστηριότητα κάνει τα παρό
χθια δάση να παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες με τα τροπι
κά δάση των βροχερών περιοχών. Κατά τον Τσιούρη (1999),
ενώ τα δάση της βροχής καταλάμβαναν μέχρι το 1950το 15%
της επιφάνειας της γης, σήμερα καλύπτουν μόλις το 7%, δηλα
δή έχουν περιοριστεί στο μισό της αρχικής τους έκτασης.
Ο Ντάφης (1992) χαρακτηρίζει τα παραποτάμια δάση ως
~m
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οικοσυστήματα με πολύ μεγάλη εσωτερική σταθερότη
τα και ισορροπία για όσο διάστημα αυτά παραμένουν
ανεπηρέαστα από κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα και
επέμβαση. Απειλούνται όμως με άμεση κατάρρευσηκαταστροφή μετά από κάθε είδους εξωτερική διαταρα
χή, γεγονός που οδηγεί τα οικοσυστήματα αυτά σε μια
νέα κατάσταση η οποία δύσκολα αναστρέφεται.
Δυστυχώς είναι ελάχιστες και ανεπαρκείς οι γνώ
σεις των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών για την κα
τηγορία αυτών των δασών. Αυτή ήταν η διαπίστωση
επιστημονικού συμποσίου που διοργανο'ίθηκε στη Γερ
μανία στα τέλη της δεκαετίας του '90, όπου μόνο μία ή
δυο ευρωπαϊκές χώρες διέθεταν κάποια γνώση για τα
παρόχθια δάση. Η δραστική μείωση των εκτάσεων των
παραποτάμιων δασών στον ευρωπαϊκό χώρο άρχισε τον
19° αιώνα οπότε έχουμε εντατικά και εκτεταμένης έ
κτασης έργα. Είναι η περίοδος που άρχισαν να κατα
σκευάζονται στραγγιστικά και αρδευτικά κανάλια, να
γίνονται ευθυγραμμίσεις στις κοίτες και να δημιουργούνται αναχώματα, για την αποτροπή των πλημμύρων. Εντατικοποιήθηκε η κατασκευή φ ραγ
μάτων με σκοπό τη συλλογή νερού απαραίτητου για την παραγοιγή υδροηλεκτρικής ενέργειας
κατά κύριο λόγο και για την άρδευση κατά δεύτερο. Η έντονη βοσκή των παραποτάμιων δασών
καθιύς και η εντατική υλοτομία τους με στόχο τη μετατροπή των εκτάσεων αυτών σε μονοκαλ
λιέργειες, κυρίως λεύκης, περιόρισε πολύ τις εκτάσεις τους.
Έ τσ ι λοιπόν ενώ μέχριτον 18° αιώνα, τα παρόχθια δάση κάλυπταν μια έκταση μεγαλύτερη
από 1.000.000 εκτάρια, σήμερα έχουν περιοριστεί σε μόλις 350.000 εκτάρια, δηλαδή στο ένα
τρίτο της αρχικής τους έκτασης. Μόνο τα τελευταία 50 χρόνια οι εκτάσεις που καλύπτονταν από
τα παραποτάμια δάση της Γερμανίας μειώθηκαν στο μισό, ενώ στην Αυστρία περιορίστηκαν
στο ένα τέταρτο. Στην Ελβετία λόγω του ορεινού της χαρακτήρα, τα αλλουβιακά δάση αποτε
λούν μόλις το 0.5% των δασών της, ενώ στην Ο υγγαρία το 4.6% των δασών της κατατάσσονται
στα παρόχθια δάση. Στο Βέλγιο και την Κύπρο οι εκτάσεις αυτές είναι πολύ μικρές.
Και στη χοόρα μας παρατηρήθηκαν αντίστοιχες τάσεις με συνέπεια ελάχιστα παρόχθια δάση
να έχουν απομείνει. Το παραποτάμιο δάσος του Νέστου, το μεγαλύτερο φυσικό παραποτάμιο
δάσος της Νότιας Βαλκανικής, περιορίστηκε στο ένα τρίτο περίπου της αρχικής του έκτασης.
Σήμερα είναι συχνό φαινόμενο σε πολλά ποτάμια να απαντά ένας μικρός αριθμός δέντρων
διατεταγμένα σε μία γραμμή κατά μήκος της όχθης. Αυτή η εικόνα είναι ότι απέμεινε, έπειτα
από ανθρώπινες δραστηριότητες, από το παρόχθιο δάσος το οποίο κάλυπτε τις εκτάσεις εκατέ
ρωθεν του ποταμού και στη διεθνή βιβλιογραφία χαρακτηρίζεται ως δάσος ΙΓκαλερίΙ.
Βέβαια είναι γνωστό ότι η εκτίμηση της αξίας κάθε αντικειμένου είναι δεδομένη μετά την
απώλειά του. Φυσικά ο κανόνας αυτός ισχύει και για τα παρόχθια οικοσυστήματα. Στις μέρες
μας έπειτα από τη δραστική μείωση των παρόχθιων δασών και το αυξημένο πλέον ενδιαφέρον
για αυτά τα οικοσυστήματα είναι επιτακτική η ανάγκη προστασίας και διατήρησής τους. Αποτε
λούν ένα σημαντικό κομμάτι της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Πολυάριθμες και
ζωτικής σημασίας είναι οι ωφέλειες που παρέχουν τα παραποτάμια δάση και οι λειτουργίες που
επιτελούν. Με το ριζικό τους σύστημα στερεώνουν και σταθεροποιούν τις κοίτες των ποταμών,
ενώ ταυτόχρονα παρέχουν προστασία από την διαβρωτική δύναμη του νερού και τις πλημμύρες.
Μεκύνουν την ταχύτητα ροής του νερού, το φιλτράρουν και το καθαρίζουν από τις φερτές ύλες
και τα διάφορα χημικά, με αποτέλεσμα να εφοδιάζουν τον υδροφόρο ορίζοντα με καλής ποιό
τητας νερά. Παράλληλα εμπλουτίζουν το νερό με πολλά απαραίτητα στοιχεία, όπως για παρά
δειγμα το άζωτο κ.α. Διαμορφώνουν ήπιο κλίμα στην περιοχή, αμβλύνοντας τις ακραίες θερμό
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κρασίες. Ρυθμίζουν τη θερμοκρασία των υδάτων, μειώνουν τις μέγιστες θερινές θερμοκρασίες
τους οπότε αυξάνεται το οξυγόνο που περιέχεται σε αυτά. Παρέχουν θέσεις για φωλεοποίηση,
αναπαραγωγή και διατροφή πολλών ζώντων οργανισμών, υποστηρίζοντας με αυτό τον τρόπο
την ύπαρξη πλούσιας πανίδας.
Έ ν α άλλο σπουδαίο χαρακτηριστικό των π αραποτάμιοι δασών είναι η ύπαρξη μεγάλης
ποικιλίας από αναρριχώμενα είδη τα οποία δημιουργούν άλλοτε γαλαρίες με ιδιαίτερη αισθη
τική αξία που τα κάνουν να μοιάζουν με τα τροπικά και άλλοτε σχηματίζουν κουρτίνες οι οποίες
τείνουν να σκεπάσουν προστατευτικά το δάσος. Η ποικιλία των αναρριχοομενων ειδών σε ένα
παραποτάμιο δάσος αποτελεί δείκτη ζωτικότητας για το δάσος και την ποιότητα του εδάφους.
Με τη δράση του νερού μεταφέρονται κλαδιά, ριζώματα, σπόροι σε αρκετά μεγάλες αποστά
σεις. Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο ανάλογα με την ποσότητα του νερού και την ένταση που
αυτό ρέει, ακόμη και μικρές νησίδες να μεταφέρονται και να αποτίθενται σε νέες θέσεις, γεγο
νός που μεταβάλλει συνεχώς το τοπίο, και επιβεβαιώνει τη δυναμική αυτών των οικοσυστημά
των. Αυτή η μεταφορά του υλικού μπορεί να γίνει από λίγα μέτρα μέχρι αρκετά μεγάλες αποστά
σεις. Με αυτό τον τρόπο τα ποτάμια λειτουργούν ως δίοδοι μεταφοράς και ανταλλαγής γενετι
κού υλικού ανάμεσα σε περιοχές που απέχουν σημαντικά μεταξύ τους. Με τα φερτά υλικά και
κυρίως τη λάσπη που μεταφέρεται με το νερό και αποτίθεται σε διάφορα σημεία επιτυγχάνεται
η φυσική λίπανση αυτών των δασών και με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η παραγωγικότητά τους
και επιτυγχάνεται η συντήρηση αυτών των οικοσυστημάτων. Η αυξημένη υγρασία που επικρα
τεί στα παρόχθια δάση δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την γρήγορη αποικοδόμηση της
φυλλάδας και την επαναπρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων από τη βλάστηση.
Φυσικά η αντοχή των παραποτάμιων ειδών στην κατάκλυση διαφέρει. Υπάρχουν ξυλώδη
δασοπονικά είδη τα οποία έχουν την δυνατότητα να ζουν σε πλήρως κατακλυσμένα εδάφη για
μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και μήνες ενώ άλλα είδη αντέχουν στις ίδιες συνθήκες από
μερικές ημέρες έως λίγες εβδομάδες. Η καταπίεση και το στρες στα οποία υπόκεινται τα δέντρα
από την παρατεταμένη κατάκλυση εκδηλιόνεται με ποικίλους τρόπους. Η μείωση του ρυθμού
αύξησης, το κιτρίνισμα ακόμη και πτώση του φυλλώματος, η μη παραγωγή καρπών, η εύκολη
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προσβολή από μύκητες και έντομα, η υπερτροφία του κορμού, η δημιουργία ψευδών δακτυλίων και
τέλος η νέκρωσή τους είναι μερικές ενδείξεις για την πίεση της βλάστησης από την κατάκλυση.
Η διαμόρφωση της ζωτικότητας και δυναμικής της παραποτάμιας βλάστησης εξαρτάται
στενά από τους γεωμορφολογικούς, τους υδρολογικούς και τους κλιματικούς παράγοντες της
περιοχής, ενώ είναι άμεση η εξάρτησή τους από την απόστασή τους από την κοίτη του ποταμού.
Ανάλογα με την διαφοροποίηση των υδρολογικών συνθηκών διαμορφώνεται η δυναμική της
βλάστησης. Σε περιοχές που σταματά ή περιορίζεται η κατάκλυση διακόπτεται η επίδραση της
δυναμική δράση του νερού στην βλάστηση. Αυτό έχει σαν συνέπεια να εκτοπίζονται είδη που
είναι συνυφασμένη η παρουσία τους με την άφθονη και παρατεταμένη παρουσία του νερού και
εμφανίζονται άλλα είδη, τα οποία δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε νερό. Αντίθετα σε άλλες
θέσεις, οι οποίες για μεγάλο διάστημα παρέμεναν μακριά από την δυναμική δράση του νερού
έχει αναπτυχθεί μια παρόχθια βλάστηση προσαρμοσμένη σε αυτές τις συνθήκες. Ό τα ν για τον
οποιοδήποτε λόγο αρχίζουν να πλημμυρίζονται οι θέσεις αυτές, κάποια από τα υπάρχοντα είδη,
που δεν αντέχουν την κατάκλυση μοιραία εκτοπίζονται και στην θέση τους εμφανίζονται νέα
είδη για την περιοχή τα οποία απαιτούν άφθονο νερό για την ύπαρξή τους.
Γ ενικά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η μεγάλη βιοποικιλότητα και η ζωτικότητα που παρου
σιάζουν τα παραποτάμια δάση και οικοσυστήματα γενικότερα κινδυνεύει να ανατραπεί μετά
από κάθε εξωτερική επίδραση. Ο βαθμός αναστρεψιμότητας της ζημίας στην οποία υποβάλλο
νται αυτά τα οικοσυστήματα εξαρτάται από την ένταση και την διάρκεια της ενόχλησης.
Σήμερα η κατεύθυνση διαχείρισης αυτών των οικοσυστημάτοιν πρέπει να οδηγεί στην προ
στασία και διαφύλαξή τους από κάθε είδους ανθρώπινη επέμβαση. Είναι υποχρέωση όλων μας
να διασφαλίσουμε ένα σημαντικό κομμάτι της φυσικής μας κληρονομιάς, όπως είναι τα παραπο
τάμια δάση. Μόνο με αυτό τον τρόπο δεν θα βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση να χάσουμε, να
απολέσουμε έναν ακόμη τύπο οικοσυστήματος, μάλιστα πριν ακόμη τον γνωρίσουμε.
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d O την αρχαιότητα ο ποταμός Νέστος λατρεύτηκε ως
%
θεότητα. Το όνομα Νέστος είναι η νεότερη παρά(ί3 2 ®6Ε5ηρραση του αρχαίου ονόματος του, που ήταν Νέσσος
ή Μέστος. Από τη Μυθολογία είναι γνωστό ότι ήταν γιος του
Ωκεανού καιτης Θέτιδας. Πήρε το όνομα του (Νέσσος) από τον
πατέρα της Καλλιρόης, η οποία υπήρξε σύζυγος του Βίστονα,
εθνάρχη της Βιστονίας.
Πολλές παραδόσεις είναι σιτνδεδεμένες με τον ποταμό Νέ
στο. Σύμφωνα με μία από αυτές, όταν ο φιλόσοφος Πυθαγόρας
πέρασε από τον ποταμό, αυτός του απηύθυνε χαιρετισμό (Ιάμ
βλιχος, Διογένης ο Λαέρτιος). Κατά μία άλλη εκδοχή του Ηροδό
του, ο ποταμός Νέστος αποτελούσε τα βορειότερα όρια εξάπλωσης των λιονταριών στον ελλαδικό χώρο.
Ο ποταμός Νέστος είναι ο πέμπτος σε μέγεθος ποταμός της
χώρας.' Εχει συνολικό μήκος 234 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 130
χιλιόμετρα βρίσκονται στο ελληνικό και τα υπόλοιπα στο βουλγαρι
κό έδαφος από όπου και πηγάζε ι, στο όρος Ρίλα.
Θεωρείται το φυσικό όριο ανάμεσα στη Μακεδονία και τη
Θράκη, ανάμεσα ατούςνομούς Καβάλας και Ξάνθης. Με την είσοδο
του στη χώρα μας, ο ποταμός ακολουθεί νοτιοανατολική πορεία
διασχίζει την περιοχή ανάμεσα τις οροσειρές της Ροδόπης και
του Φαλακρού. Στην συνέχεια της πορείας του, αφού διασχί
σει την οροσειρά της Ροδόπης, τα όρη της Λεκάνης και τα
Θρακικά Τέμπη εισέρχεται στο Δε'λτα του. Έ πειτα από 29
χιλιόμετρα ήπιας ροής εκβάλει στο Αιγαίο πέλαγος απένα
ντι από την Θάσο.
Έ π ειτα από έρευνες και αναλύσεις της ποιότητας των
νερών του, αποδείχτηκε ότι ο ποταμός Νέστος είναι από
τους πιο καθαρούς ποταμούς του ελληνικού χοίρου.

Τα Σ τενά του Ν έστου ή Θρακικά Τέμπη
Τα στενά του Νέστου, γνωστά ως Θρακικά Τέμπη αποτε
λεί το τμήμα του ποταμού που βρίσκεται ανάμεσα στη Σταυρούπολη και τους Τοξότες, με συνολικό μήκος 22 χιλιόμετρα.
Ο ποταμός ρέει ανάμεσα σε απότομα βράχια, ενώ οι συνε-
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χείς μαιανδρισμοίτου δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο.
Με Π ροεδρικό Διάταγμα (11-7-1977 Π.Δ., 1/87 Δ.Α.Δ) το έτος 1977 η περιοχή ανακηρύ
χθηκε ως “Α ΙΣΘ Η Τ ΙΚ Ο ΔΑ ΣΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΝ Ω Ν ΤΟ Υ Ν ΕΣΤΟ Υ ” και βρίσκεται κάτω από
καθεστώς απόλυτης προοτασίας μια έκταση 23.800 στρεμμάτων. Τελευταία αυξήθηκε η προ
στασία των Στενών με την δημιουργία μιας θεσμοθετημένης “ζώνης προστασίας” για μια
έκταση 70.200 στρεμμάτων περίπου (43.900 στρέμματα ανήκουν στο νομό Καβάλας κ α ι τα
26.300 στο νομό Ξάνθης). Ε ίναι περιοχή με υψηλό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και αποτελεί τόπο
(site) στο δίκτυο “Φύση 2000”.
Η πλούσια χλωρίδα και πανίδα των Στενοόν του Νέστου προσδίδουν στην περιοχή ιδιαίτε
ρο επιστημονικό, οικολογικό και αισθητικό ενδιαφέρον. Πολλά σπάνια αρπακτικά όπως ο
χρυσαετός, ο ασπροπάρης, ο φιδαετός, πολλοί γύπες καθώς κ αί άλλα είδη αρπακτικών όπως
ο πετρίτης, ο μπούφος κ.α. φωλιάζουν στα βράχια των Στενών και τρέφονται στον ποταμό. Ο
βραχοτσοπανάκος το πετροχελίδονο, το αγριοπερίστερο, ο πετροκότσυφας, ο γαλαζοκότσυφας κ.α. είναι μερικά από τα πιο συχνά απαντώμενα πουλιά, ενώ από τα παρυδάτια πουλιά οι
ερωδιοί είναι τα πιο συχνά απαντώμενα. Επίσης πολλά θηλαστικά όπως οι βίδρες κ.α., συνθέ
τουν την πανίδα. Η πλούσια βλάστηση των Στενών αποτελείται από υδροχαρή είδη όπως οι
ιτιές, τα πλατάνια, οι λεύκες και
τα σκλήθρα που σχηματίζουν ε
ντυ π ω σ ια κ ές σ υ μ π α γείς σ υ
στάδες στα νησιά της κοίτης ή
περιορίζονται σε μικρά τμήμα
τα Κατά μήκος των όχθεων. Σε
ψηλότερες θέσεις των απότο
μων βραχωδών πλαγιών είδη ό
πως ο γαύρος, ο φράξος, η α 
γριελιά, οι κουτσουπιές, οι σκί
νοι, το πουρνάρι, οι λαδανιές,
οι κουμαριές και τα δενδρόκεδρα είναι μερικά αντιπροσω
πευτικά είδη της ξυλώδους χλω
ρίδας.
Α πό το Δ ασαρχείο Ξάνθης έχει κατασκευαστεί μονοπάτι κατά μήκος του ποταμού για
οικοτουρισμό.
Ε ίναι από τις λίγες περιοχές της χώ ρας μας όπου έχουν θεσπιστεί και εγκριθεί μέτρα
ορθολογικής οικοτουριστικής αξιοποίησης, ανάλογα με αυτά που ισχύουν παγκόσμια σε προστατευόμενες περιοχές. Σύμφωνα με αυτά θέτονται περιορισμοί ως προς τον αριθμό των
επισκεπτών, τον χρόνο, τον τρόπο και τη διάρκεια των επισκέψεων καθώς και τις δράσεις που
μπορούν να υλοποιηθούν.

Το Δέλτα του ποταμού Νέστου
Το Δέλτα κάθε ποταμού, δημιουργείται στο κάτω - επίπεδο τμήμα του, όπου η κλίση
γίνεται πιο ήπια έως σχεδόν μηδενική, με την μεταφορά και απόθεση φερτών υλών από τα
νερά του ποταμού. Πρόκειται για εκτάσεις από εδάφη με πολύ μεγάλη παραγωγική δυνατότη
τα. Η παραγωγικότητά αυτών των εδαφών που οφείλεται κυρίως στην υδρολίπανση, διατηρεί
ται όσο το ποτάμι λειτουργεί δυναμικά και δεν εμποδίζεται από ανθρώπινα έργα όπως φ ρ ά γ
ματα, αναχώματα κ. α. Ό τα ν το ποτάμιο σύστημα λειτουργεί στο σύνολό του φυσικά και
ανεπηρρέστα, αυτό επεκτείνεταιπροςτη θάλασσα με συνεχείς προσχώσεις και τη δημιουργία
νέων χερσαίω ν επιφανειών.
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Το κάτω τμήμα to j v ποταμών που είναι επίπεδο, πήρε
το όνομά του “Δέλτα”, από το σχήμα του το οποίο είναι
όμοιο με το γράμμα δέλτα “Δ ”. Βέβαια υπάρχουν διά φ ο
ροι τύποι στα Δέλτα των ποταμών. Έ τσ ι λοιπόν τα περισσό
τερα ελληνικά Δέλτα κατά συνέπεια και το Δέλτα του ποταμού
Νέστου, θυμίζει ένα τεράστιο ριπίδιο, και χαρακτηρίζεται τύ
που τοξοειδούς. Ο σχηματισμός του χρονολογείται πριν 20.000
χρόνια περίπου από σήμερα, ημερομηνία που ιστορικά συμπί
πτει με την ηλικία και των άλλων ελληνικών Δέλτα.
Από την αρχαιότητα ακόμη είναι γνωστή η μεγάλη σημασί
α και αξία που έχουν τα δελτάίκά οικοαυστη ματα. Αυτό φαίνε
ται από το γεγονός ότι μεγάλες πόλεις-λιμάνια και μεγάλοι
πολιτισμοί αναπτύχθηκαν και άνθισαν, δίπλα σε Δέλτα μεγά
λων ποταμών όπως αυτά του Νείλου, της Μεσοποταμίας, του
Γάγγη κ.α. Στο Δέλτα του ποταμού Νέστου, τα αρχαία Άβδηρα
ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της περιοχής, ενώ η αρ
χαία Τόπυρος η οποία βρισκόταν ακριβώς δίπλα στον ποταμό,
στη σημερινή θέση του Παραδείσου, είχε στρατηγικής σημα
σίας θέση για το εμπόριο στην αρχαία Εγνατία οδό.
Το Δέλτα του ποταμού Νέστου εκτείνεται από την Ν. Καρβάλη (δυτικά) έως τα Άβδηρα
(ανατολικά) και από τους Τοξότες (βόρεια) έως το Θρακικό πέλαγος (νότια) απέναντι από τη
Θάσο. Το σχήμα του μοιάζει με τεράστιο ριπίδιο, χαρακτηρίζεται λοιπόν ως τύπου τοξοειδούς.
Η συνολική του έκταση είναι 550.000 στρέμματα. Το μήκος του είναι 29 χιλιόμετρα, ενώ οι
ακτές του έχουν συνολικό μήκος 50 χιλιομέτρων κατά μήκος των οποίων εκτείνονται επτά
λιμνοθάλασσες.
Οι αμμοθίνες είναι ένα ακόμη πολύ σημαντικό οικοσύστημα του Δέλτα, οι οποίες καταλαμ
βάνουν ένα σημαντικό τμήμα του.
Έ ν α ση μαντικά μεγάλο τμή μα του Δέλτα, καταλαμβάνει το παραποτάμιο δάσος του ποτα
μού. Πρόκειται για ένα δυναμικό οικοσύστημα με τεράστια οικολογική, αισθητική και εκπαι
δευτική αξία.
Οι θαμνοίνες από αρμυρίκια ή ταμαρικώνες είναι ένα ιδιαίτερης αξίας και σημασίας οικοσύ
στημα το οποίο απαντάται, στο ενδιάμεσο τμήμα μεταξύ των ακτών - t o j v αμμοθινών και του
παραποτάμιου δάσους.
Επίσης σε όλη την έκταση του Δέλτα παρατηρούνται επτά (7) μεγάλες και έντεκα (11)
μικρότερες λίμνες γλυκού νερού, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο παγκόσμιο δίκτυο “Λίμνες ζωής"
που δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 1998. Στο δίκτυο αυτό την Ελλάδα αντιπροσωπεύουν οι
λίμνες του Δέλτα του Νέστου. Σημαντικότερη από όλες είναι η Μεγάλη Λίμνη ή λίμνη των
χρωμάτων (Αλατζά - Γκιόλα), η οποία έχει έκταση 300 στρέμματα και εκτείνεται βόρεια βορειοανατολικά τηςΧρυσούπολης.
Το Δέλτα του ποταμού Νέστου, είναι ένας από τους έντεκα (11) ελληνικούς υγροβιότοπους
που προστατεύονται από την διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ. Το διεθνές ενδιαφέρον που συγκεντρώ
νει το οικοσύστημα του Δέλτα και τη μεγάλη σπουδαιότητάτου επιβεβαιώνουν οι πολυάριθμες
διεθνείς συμβάσεις, οι νόμοι και τα διατάγματα που έχουν υπογραφεί, σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο, για την προστασία του.

Οι λιμνοθάλασσες του Νέστου
Οι λιμνοθάλασσες είναι οι παράκτιες ρηχές, υφάλμυρες υδάτινες περιοχές με ιδιόμορφες
υδροδυναμικές και ιζηματογενής συνθήκες. Ο εμπλουτισμός τους σε θρεπτικές ουσίες, η αλ
ληλεπίδραση γλυκών νερών και θάλασσας και οι ιδανικές συνθήκες ευνοούν την προσέλκυση
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και την γρήγορη αύξηση των ψαριιόν. Ανήκουν στα πιο ιχθυοπαραγωγικά οικοσυστήματα του
κόσμου. Στην Ελλάδα, οι λιμνοθάλασσες καλύπτουν 350.000 στρε'μματα περίπου.
Γύρω από το Δε'λτα του Νέστου βρίσκονται οκτώ λιμνοθάλασσες, συνολικής έκτασης
13.000 περίπου στρεμμάτων, οι οποίες προστατεύονται από την διεθνή σύμβαση Ραμσάρ.
Στα ανατολικά, της σημερινής εκβολής του ποταμού Νέστου, βρίσκεται η Λ ιμνοθάλασ
σα Μ αγγάνω ν ή Ερασμίου. Ο ι υπόλοιπες λιμνοθάλασσες από ανατολικά, είναι: η Λ ιμνοθά
λασσα Μ οναστηρακίου, η Λιμνοθάλασσα Κεραμιοτής, η Λιμνοθάλασσα Χαιδευτού, η
Λιμνοθάλασσα Κοκάλα (Πηγές), η Λιμνοθάλασσα Αγιάσματος (Κούμπουρνου), η Λ ιμνο
θάλασσα Ερατεινού (Μ αύρο Νερό) και η Λιμνοθάλασσα Βάσσοβας.
Η αλιεία των ειδών στις περισσότερες λιμνοθάλασσες ασκείται και με δίχτυα. Μ έχρι το
1980 οι εγκαταστάσεις αυτές ήταν ξύλινες κατασκευές οι οποίες αποτελούνταν από παλούκια
μπηγμένα στον πυθμένα της λιμνοθάλασσας τα οποία στήριζαν ένα πλέγμα από καλάμια το
οποίο οδηγούσε τα ψάρια σε ιχθυοπαγίδες.
Τα είδη που κυρίως αλιεύονται στις λιμνοθάλασσες του Νέστου είναι οι κέφαλοι οι οποίοι
αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγω γής (88%). Σ ' αυτές αλιεύονται και τα
πέντε είδη κεφάλων : ο Κέφαλος ή Νιάκι, το Χειλονάρι, το Μ αυράκι ή Τζιμπρίδα, το Μυξινάρι και το Ψωμώνι» Τα Λ αβράκια αλιεύονται σε 7 % περίπου, ενώ ελάχιστα είναι τα : Χέλια,
Τσιπούρες, Γλαίσσες, Μ ελανούρια κ.α.
Από τις λιμνοθάλασσες του Νέστου την μεγαλύτερη παραγωγή έχει η Λιμνοθάλασσα
Α γιάσματος και η Βάσσοβα ενώ ακολουθούν του Ερατεινό και της Κεραμωτής.

Οι λίμ νες
Στο Δέλτα του Νέστου υπάρχουν περίπου δεκαοκτώ συνολικά (18) λίμνες με μικρότερο ή
μεγαλύτερο μέγεθος. Η μεγαλύτερη και πιο γνωστή είναι η λίμνη Αλατζά-Γκιόλα, που έχει
έκταση 300 στρέμματα και εκτείνεται βό
ρεια - βορειοανατολικά της Χρυσούπολης. Οι καλαμιώνες της αποτελούν κατα
φύγιο για μεγάλο αριθμό από πουλιά. Τα
νούφαρα, η νεροψτέρη και τα νεροκάστα
να είναι μερικά είδη που καλύπτουν ση
μαντικό τμήμα της επιφ άνειάς τους. Π ε
ρίπου 110 είδη πουλιών, με πιο αντιπρο
σωπευτικά τον Πορφυροτσικνιά, τη Νανομουγκάνα, το Μελισοφάγο και τον Καλαμόκιρκο, φωλιάζουν στις λίμνες, ενώ
περισσότερα από 230 είδη μεταναστευτικών πουλιών όπως ο Ψαραετός, ο Θαλασ
σαετός, το φινοικόπτερο κ.α. διαχειμάζουν στις λίμνες και τις λιμνοθάλασσες. Σήμερα οι
λίμνες Νέστου είναι ενταγμένες στο διεθνές πρόγραμμα “Λίμνες Ζωής”.

Οι αμμοθίνες
Οι αμμοθίνες, είναι το οικοσύστημα που παρεμβάλλεται ανάμεσα στη θάλασσα και τη
στεριά. Ε ίναι βιότοποι με μεγάλη οικολογική σημασία και αξία διότι αρκετά είδη φυτών
φύονται συνήθως μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες, ενώ μεγάλος είναι ο αριθμός των ειδών
πουλιών που φωλιάζουν, διαβιούν και βρίσκουν τροφή στις αμμοθίνες.
Ε ίναι περιοχές που αλλάζουν διαρκώς σχήμα και θέση ανάλογα με την διεύθυνση και
ένταση των ανέμων.
Στις αμμοθίνες του Νέστου ζει ένας σημαντικός σε μέγεθος πληθυσμός από αγκαθοκαλη-
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μάνες. Πρόκειται για έναν από τους ελάχιστους βιοτόπους αγκαθοκαλημάνας που έχουν απομείνει πανευρωπαϊκά, στις μέρες μας.
Από την χλωρίδα τα πιο συχνά απαντώμενα είδη είναι η αμμόφυλλα, η έλυμος, το μετίκαγκο, ονοβριχίδα κ.α.

Οι καλαμιώνες
Στο Δέλτα του Νέστου υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις που καλύπτονται με καλαμιώνες. Π ρό
κειται για οικοσυστήματα με μεγάλη αξία και σπουδαιότητα, καθότι σε αυτά βρίσκουν τροφή,
καταφύγιο και θέσεις φωλαιοποίησης πολλά παρυδάτια πουλιά (πάπιες, τσικνιάδες κ.α.).
Τα κυριότερα είδη που συνθέτουν τους καλαμιώνες είναι είδη που ανήκουν στα γένη
Phragmites KaiArundo. Είναι η βλάστηση που καλύπτει συχνά τα πρανή από τα αρδευτικά και
στραγγιστικά κανάλια, μικρά ρυάκια, αλλά και γενικά κάθε θέση που εξασφαλίζει ικανοποι
ητική υγρασία. Μ εγάλο τμήμα από τις λίμνες που υπάρχουν στο Δέλτα καταλαμβάνουν οι
καλαμιώνες, περιορίζοντας σημαντικά την υδάτινη επιφάνε \,άτους. Καλάμια συναντά κανείς
και στα ξέφωτα ανάμεσα στους θαμνώνες με τα αρμυρίκια. Ακόμη και στην ευρύτερη περιοχή
των λιμνοθαλασσών απαντώνται εκτάσεις που φύονται καλαμιώνες. Το χειμοίνα παίρνουν
όμορφα χρυσοκίτρινα χρώματα και δημιουργούν ένα τοπίο αισθητικά σημαντικό. Συχνά απα
ντιόνται τα καλάμια ακόμη και μέχρι τις εκβολές του ποταμού, σχεδόν δίπλα στις ακτές.

Θαμνώνες από αρμυρίκια
Ο ι θαμνώνες από αρμυρίκια ( Tamarix) είναι αυτοί που δημιουργούν δασοσκεπείς εκτά
σεις κοντά στις εκβολές του ποταμού. Θ α μπορούσε κανείς να πει ότι οι θαμνώνες αυτοί, είναι
ο τύπος του οικοσυστήματος που παρεμβάλλεται ανάμεσα σε αυτό των αμμοθινών και του
οικοσυστήματος του παραποτάμιου δάσους. Πρόκειται για σημαντικούς βιοτόπους οι οποίοι
αποτελούν καταφύγιο για μεγάλο αριθμό ειδιόν της άγριας πανίδας. Τα κυριότερα απαντώμε
να είδη αρμυρικιού που συνθέτουν τους αρμυρικιύνες στο παραποτάμιο δάσος του Νέστου,
είναι τα : Tamarixparviflora και Tamarixtetrandra.
Η Μυρική ή κοινώς αλμυρίκι ανήκει στο γένος Tamarix το οποίο περιλαμβάνει 60 είδη.
Από ένα είδος Μυρικής, το Tamarix gallica manifera, παράγεται τους μήνες Μάιο - Ιούνιο, μια
γλυκιά κόλλα η οποία κατά μια εκδοχή αποτελείτο μάννα της Βίβλου που έθρεψε τους Ε β ρα ί
ους στην έρημο. Ακόμη και στις μέρες μας οι Β εδουίνοιτου όρους Σινά, ονομάζουν μάννα τις
γλυκές κόλλες που βγάζουν τα αρμυρίκια. Στην αρχαιότητα η Μυρική συμβόλιζε την ομορφιά
γ ι' αυτό ήταν αφιερωμένη στη θεά Αφροδίτη. Η παράδοση θέλει το δέντρο αυτό να είναι η
μεταμόρφωση της Μυρίκης, κόρης του κύπριου βασιλιά Κιρύνα και αδερφή του Άδωνη.
Ε ίναι δεντρόμορφοι θάμνοι που την άνοιξη, περίοδο κατά την οποία φέρουν πλούσια
ανθοφορία, προσδίδουν ένα αισθητικά όμορφο αποτέλεσμα με τα λευκά και ρόδινα άνθη
τους που καλύπτουν το σύνολο της κόμης τους. Πρόκειται για είδη που φτάνουν τα 3 έως 8
μέτρα ύψος. Αναπτύσσονται σχετικά γρήγορα και πολλαπλασιάζονται εύκολα με μοσχεύματα.
Στο παραποτάμιο δάσος του ποταμού Νέστου οιταμαρικοτνες καταλαμβάνουν πολύ μεγά
λες εκτάσεις. Τ α αρμυρίκια είτε απαντώνται σε αμιγείς συστάδες είτε σε μεικτές κυρίως με
σκλήθρο και σε μικρότερο βαθμό με ασπρόλευκες και άλλα δασοπονικά είδη, ενώ συχνή
είναι η συνύπαρξή τους με καλάμια και βούρλα.

Το παρόχθιο δάσος
Ως παρόχθιο δάσος χαρακτηρίζεται το δάσος που βρίσκεται πάνω σε εκτάσεις που κατα
κλύζονται με επιφανειακό ή υπόγειο νερό, πιο συχνά ή σπανιότερα και για περισσότερο ή
λιγότερο χρονικό διάστημα. Ε ίναι δάση λοιπόν που φύονται κοντά ή δίπλα σε ποτάμια, ρυά
κια και λίμνες. Ό τα ν βρίσκονται δίπλα σε ποτάμια χαρακτηρίζονται ως παραποτάμια δάση,
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ενώ όταν καλύπτουν εκτάσεις κοντά στις όχθες
των λιμνών χαρακτηρίζονται ως παραλίμνια.
Τα παρόχθια δάση πρέπει να προστατεύονται
και να εξασφαλίζεται η ύπαρξή τους διότι πρόκει
ται από τα πλέον δυναμικά οικοσυστήματα. Το φιλ
τράρισμα και ο καθαρισμός τιον νερών και του α έ 
ρα από χημικούς ρύπους και σκόνη, η στερέωση
των όχθεοον, η αντιπλημμυρική προστασία, η συ
γκράτηση των φερτών υλών, ο εφοδιασμός του υ
πόγειου υδροφόρου ορίζοντα, η δημιουργία μικροκλίματος στην περιοχή και η εξομάλυνση των α 
κραίων θερμοκρασιών, είναι μερικές από τις κυριότερες λειτουργίες αυτών των δασών.

Το Μ εγάλο Δάσος του ποταμού Νέστου
Το παραποτάμιο δάσος του Νέστου, γνωστό ως
Μ εγάλο δάσος ή Θρυλικό δάσος αποτελεί το με
γαλύτερο φυσικό παραποτάμιο δάσος στη Νότια
Βαλκανική. Στις αρχές του 20ου αιώνα εκτεινόταν
σε μία έκταση 127.000 στρεμμάτων περίπου. Ή τα ν
τόσο πλούσια και πυκνή η βλάστησή του, που θύμι
ζε τα τροπικά δάση. Δέντρα με ύψος μεγαλύτερο από 40 μέτρα και διάμετρο πάνω από 1,5
μέτρα, προκαλούσαν δέος στον επισκέπτη. Η μεγάλη ποικιλία σε δέντρα, θάμνους, πόες, η
παρατεταμένη κατάκλυσή τους με νερά και το μεγάλο μέγεθος τους δημιουργούσε την αίσθη
ση της ζούγκλας.
Οι πρώτες ανθρώπινες επεμβάσεις σε αυτό άρχισαν μετά την Μικρασιατική καταστροφή
(1922), με τον ερχομό και την εγκατάσταση στην περιοχή προσφύγων. Γύρω στο 1930 άρχισε
η διανομή σε ακτήμονες και πρόσφυγες γεωργικιδν κλήρων, εκτάσεων δηλαδή που προήλθαν
από υλοτομία του παραποτάμιου δάσους. Η υλοτο
μία τμήματος του παραποτάμιου δάσους είχε ως
συνέπεια σε πλημμύρα του ποταμού το 1932 να πα
ρασυρθούν και εξαφανιστούν τρεις οικισμοί (Δρυμούσα, Π εριστερώνας και Ν. Κάρυά). Έ τσ ι η έ
κτασή του γύρω στα 1946 είχε μειωθεί στα 72.000
στρέμματα, για να περιοριστεί στα 27.000 στρέμ
ματα στις αρχές του δεύτερου μισού του 20ου αιώ 
να, όπως αναφέρει ο αείμνηστος καθηγητής Δασο
λογίας Π απαϊωάννου (1953). Αυτό ήταν συνέπεια
της υλοτομίας μεγάλων τμημάτων του, της μεταφο
ράς της κύριας κοίτης του ποταμού τέσσερα χιλιό
μετρα πιο δυτικά από την αρχική, δηλαδή πιο κο
ντά στην Κεραμωτή και τέλος της δημιουργίας των
αναχωμάτων για την εγκοίτωση του ποταμού.
Από το δάσος που απέμεινε ένα σημαντικό τμή
μα του υλοτομήθηκε από το κράτος για την δη
μιουργία ελεύθερων εκτάσεων όπου εφαρμόστη
κε μονοκαλλιέργεια λεύκης, με σκοπό την γρήγο
ρη παραγωγή ξύλου. Αυτό ήταν ένα εγχείρημα που
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πέτυχε τα πρώτα μόνο χρόνια και εγκαταλείφθηκε στις μέρες μας λόγω της μειωμένης
απόδοσης και της εκτεταμένης αποτυχίας των τελευταίων λευκοκαλλιεργειών. Στις μέρες μας, το
ενδιαφέρον του Δασαρχείου Καβάλας, στην αρμοδιότητα του οποίου είναι η διαχείριση και προστα
σία του παραποτάμιου δάσους του Δέλτα του Νέστου, έχει στραφεί στην προστασία και ανόρθωση
του Μεγάλου δάσους.
Η σημερινή κατάσταση του δασοκτήματος του ποταμού Νέστου, έπειτα από πρόσφατη έρευνα
που ανέθεσε το Δασαρχείο Καβάλας στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει ως εξής όσον αφορά τις χρήσεις γης. Το φυσι
κό παραποτάμιο δάσος καταλαμβάνει μία έκταση 7800 στρεμμάτων που αντιστοιχεί στο 6 %
περίπου της έκτασης του δασοκτήματος. Το δάσος που βρίσκεται κοντά στην κοίτη, λέγεται μαλα ■
κόξυλο δάσος και αποτελείται από ιτιές, λεύκες και σκλήθρο, ενώ αυτό που βρίσκεται έξω από τα
αναχώματα, με χαμηλή στάθμη νερού, λέγεται σκληρόξυλο παρόχθιο δάσος και αποτελείται από
φράξο, ποδισκοφόρο δρύ και φτελιά. Οι λενκοκαλλιέργειες κατέχουν 10 % ή 13000 στρέμματα
περίπου, οι πειραματικές φυτείες είναι μόνοτο 1,1 %, οι θαμνώνες από αρμυρίκια καλύπτουν μόλις
το 0,9 % της έκτασης. Το μεγαλύτερο τμήμα, που εγγίζειτο 58,5 % της έκτασης κατέχουν γεωργικές
καλλιέργειες, ενώ αρκετά μεγάλη είναι και οι επιφάνειες που αποτελούν τις κοίτες (ενεργές και μη)
που φτάνει το 11 % ή τα 1500 περίπου στρέμματα. Το υπόλοιπο 12 % περίπου της έκτασης καλύ
πτεται από αλλόφυτα, έλη και άγονες εκτάσεις.

Αναρριχώμενα είδη του παραποτάμιου δάσους του Νε'στου.
Τα αναρριχώμενα φυτά, είναι το είδος βλάστησης που εμφανίζεται κυρίως στα παραποτά
μια δάση τα κάνει να διαφέρουν από τα άλλα δάση και να μοιάζουν με τα τροπικά. Ο πλούσιος
αριθμός από αναρριχώμενα, τα οποία σκαρφαλοίνουν μέχρι την κορυφή των δέντρων, δη
μιουργούν απροσπέλαστα τείχη σε πολλά σημεία, τα οποία μοιάζουν με κουρτίνες που περ ι
βάλλουν προστατευτικά το δάσος
Στο παραποτάμιο δάσος του Νέστου απαντοονται περί τα 15 είδη αναρριχοίμενων φυτών.
Τα κυριότερα αναρριχητικά είδη που συναντώνται στο Νέστο ε ίν α ι : ο Κισσός (Hedera helix),
ο Αρκουδόβατος ή Σμίλαξ (Smilaxexcelsa), η κοινή Βατομουριά ή Βάτος (RubusulmifoHus), η
ΙΙεριπλοκάδα (Periplocagmeca) ή Π εριπλοκάδαη ελληνική,η Κ ληματίδα (Clematisvitalba), ο
Λυκίσκος ο κοινός (Humulus lupulus) ή Λυκίσκος ο ευρωπαϊκός, η Αγράμπελη (Vitis vinifem),
οι οβριά ή περδοκλάδι (Tamils timmunis)
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Μέτρα διαχείρισης του παραποτάμιου δάσους
O l επεμβάσεις και οι πιέσεις που δέχονται ακόμη και σήμερα τα εναπομείναντα παρόχθια
δάση είναι πολλές και έντονες. Η σωστή διαχείριση αυτού του τύπου δασοόν στην ελληνική
επικράτεια, πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην προστασία τους. Είναι δάση τα
οποία λόγω της έκτασης που καταλαμβάνουν δεν μπορούν να διαχειριστούν με βάση την οικο
νομική πρόσοδο, χωρίς αυτή να αποκλείεται όταν καταφέρουμε να τα φτάσουμε στις επιθυμητές
εκτάσεις. Αν αφήσουμε τη φύση ανεπηρέαστη να ακολουθήσειτη φυσική διαδοχή, θα επαναδημιουργήσει μόνη της τα παραποτάμια δάση μέσα στα πλαίσια των υπαρχόντων τοπικών συνθη
κών. Τέτοια φαινόμενα φυσικής διαδοχής της βλάστησης έχουν παρατηρηθεί σε ελεύθερες από
κάθε επίδραση επιφάνειες του παραποτάμιου δάσους του Νέστου.
Πρέπει να αναφερθούν ορισμένα μέτρα διαχείρισης για τις τρεις βασικές χρήσεις γης που
εφαρμόζονται σήμερα στις εκτάσεις του. Πρέπει να γίνουν προτάσεις λοιπόν για τις γεωργικές
καλλιέργειες, για τις λευκοκαλλιέργειες και γι’ αυτό καθεαυτό το παραποτάμιο δάσος. Οι προ
τάσεις για το παραποτάμιο δάσος πρέπει να εστιαστούν στην προστασία καιτην επαναδημιουργία - επαναφορά του με παράλληλα επικουρικά μέτρα, κυρίως την επανακατάκλυση παλιών
παρόχθιων περιοχών. Σήμερα η βόσκηση είναι η κύρια απειλή για το μέλλον αυτών των δασών,
καθότι πλήττεται άμεσα η αναγέννηση. Τα παραποτάμια δάση της Μεσευρώπης υποφέρουν από
τη βόσκηση των θηραμάτων, ενώ τα αντίστοιχα του Μ εσογειακού χώρου από την κτηνοτροφία.
Η μείωση της ζημίας πουπροκαλείη βοσκή μπορεί να γίνει με τον περιορισμό της σε ελεγχόμε
νες περιοχές, με μείωση του αριθμού των ζώων (μέσα στα όρια της βοσκοϊκανότητας της περιο
χής), με την απαγόρευση της καύσης των καλαμιώνων και των λιβαδιών από τους βοσκούς και με
την βαθμιαία αντικατάσταση των αιγοπροβάτων από τα βουβάλια. Ενώ μέχρι τη δεκαετία του
’50 ο πληθυσμός των βουβαλκόν ανερχόταν σε 100.000 περίπου ζώα (Γεο^ργούδης, 1993) δυστυ
χώς εξαφανίστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες από τους ελληνικούς υγροτόπους. Στο Νέστο βου
βάλια ζούσαν μέχρι το 1983, ενώ ένα κοπάδι με 25 ζώα εγκαταστάθηκε από το 1999 στην περιοχή
του Ερασμίου.

ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ

ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

“ζωτικότερον γης ύδωρ”
Α ριστοτέλης

Τα πάντα περί Θήρας
Έ β ρ ο ς ποταμός (ο Ρόμβος των αρχαίων) είναι ο
) μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός των Βαλκανίων. Από το σύνολο των 530 χιλιομέτρων του, τα 204 δια 
σχίζουν Ελληνικό έδαφος και αποτελούν τη φυσική μεθο
ριακή γραμμή με την γειτονική Τουρκία. Π αραπόταμοί του
είναι ο Άρδας, ο Ερυθροπόταμος, ο Τούντζας και ο Εργίνης.
Η συνολική λεκάνη απορροής του είναι 52.000 km2 από τα
οποία τα 35.085 ανήκουν στη Βουλγαρία, τα 14.575 στην Τουρ
κία και τα υπόλοιπα 3.340 στην Ελλάδα.
Ο ι φερτές ύλες που κουβαλούσε με τα νερά του ο ποτα
μός και η δράση της θάλασσας συνετέλεσαν στη δημιουργία
του δέλτα στις εκβολές του στο Θρακικό πέλαγος. Σήμερα η
δελταϊκή πεδιάδα καλύπτει έκταση 200.000 περίπου στρεμμά
των από τα οποία τα 150.000 βρίσκονται στην Ελλάδα και τα
υπόλοιπα στην Τουρκία.
Από τα 150.000 στρέμματα που ανήκουν στον Ελλαδικό
χώρο τα 100.000 είναι χαρακτηρισμένα ως υγρότοπος του δέλ
τα του Έ βρου. Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη, νησίδες, παραπο
τάμια δάση και καλαμιώνες συνθέτουν την μορφολογία του
δέλτα που εξελίσσεται και διαφοροποιείται συνεχώς εξαιτίας
της αλληλεπίδρασης της ροής του ποταμού, του ανέμου και των
θαλασσίων ρευμάτων.
Μ έχρι τα μέσα του εικοστού αιώνα κατά μήκος του πο
ταμού (στον Ελλαδικό χώρο), υπήρχαν εκτεταμένες υγρστοπικές εκτάσεις που συνδεόταν με τον κυρίως κορμό του ποταμού
και αποτελούσαν ένα ενιαίο σύστημα υγροτόπου. Η ανάγκη
όμως για απόκτηση νέων καλλιεργήσιμων εδαφών οδήγησε
βαθμιαία στην αποξήρανση όλων αυτών των εκτάσεων. Στις
δεκαετίες 1950 - 1970 μετά από μια σειρά αντιπλημμϋρικών
και αποστραγγιστικών έργων ο άλλοτε θρυλικός υγρότοπος,
του δέλτα του ποταμού, άρχισε να αλλάζει μορφή και να χάνει
συγχρόνως την αίγλη και την μεγαλοπρέπειά του.
Το τελικό χτύπημα ήρθε με την κατασκευή της ευθυγράμ
μισης, ενός καναλιού μήκους πέντε χιλιομέτρων περίπου που
μεταφέρει απευθείας τα νερά του ποταμού στην θάλασσα
στερώντας το δέλτα από το πολύτιμο γλυκό νερό.
I

Πέτρος Πλάτης
Δασοπόνος
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Ο τόπος αυτός που αποτέλεσε γη της Ε παγγελίας για τόσους ανθρώπους και στάθηκε
αφορμή να γεννηθούν δίπλα του πολιτισμοί στην αρχαιότητα, στο Βυζάντιο και οτα νεότερα
Ελληνικά χρόνια, άρχισε να παρακμάζει. Το θαλασσινό νερό κέρδιζε συνεχώς έδαφος, ενώ
το γλυκό που ήταν ο ρυθμιστής αυτού του παραδεισένιου τόπου περιοριζόταν σημαντικά. Η
αντίστροφη μέτρηση για την άγρια ζωή και για τη δυσμενή μεταβολή των υγροτοπικών γνω 
ρισμάτων είχε ήδη αρχίσει.
Η κυριαρχία του αλμυρού νερού και η ανεπάρκεια του γλυκού οδήγησαν στην απομάκρυν
ση ορισμένων ειδών του ζωικού και φυτικού βασιλείου, στην δραστική μείωση κάποιων
άλλων και στην επικράτηση ειδών του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Η μουρούνα (οξύρρυγχος) που ανηφόριζε τον ποταμό για να αναπαραχθεί έπαψε πλέον να
τον επισκέπτεται. Οι γουλιανοί των πολλών δεκάδω ν οκάδω ν μειώθηκαν σε αριθμό και
μέγεθος. Τα απέραντα χορτολίβαδα, που επί δεκαετίες, προμήθευαν με τροφή το ιππικό του
Ελληνικού στρατού δώσανε τη θέση τους στην αλοφυτική βλάστηση. Οι πανύψηλες αγριολεύκες και οι γιγαντιαίες ιτιές που στην κόμη τους φτιάχνανε τη φωλιά τους τα μεγάλα αρπακτικά
όπως ο Θαλασσαετός, δεν υπάρχουν πια. Οι σταχτόχηνες (μπόζες), πολυπόθητο θήραμα και
παραδοσιακό φαγητό την η μέρα των Χριστουγέννων για τους κατοίκους της περιοχής, σταμά
τησαν να φωλεοποιούν στο δέλτα, τα “κονάκια” τους καταστράφηκαν και μόνο σε βαρυχειμω
νιές επισκέπτονται τον υγρότοπο.
Σήμερα πα ρ ά την κατάσταση που επικρατεί στον υγρότοπο παραμένει ένας από τους
σπουδαιότερους του είδους του στην Ευρώπη και αποτελεί υγρότοπο διεθνούς σημασίας
σύμφωνα με τη διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ.
Οι διάφορες μορφές ζωής βρίσκονται ακόμη σε μεγάλη ποικιλία. Έ χο υν καταγραφεί 305
είδη πουλιών (το 75% όλων όσων απαντώνται στην Ελλάδα), 46 είδη ψαριών, 7 αμφιβίων, 21
ερπετών και 42 θηλαστικών. Εξίσου μεγάλος είναι και ο πλούτος της χλωρίδας και των τύπων
βλάστησης. Πολλά από τα είδη αυτά δεν απαντώνται στην υπόλοιπη Ελλάδα και την Ευρώπη
ή είναι πολύ σπάνια.
Αναμφίβολα όμως για τα είδη του πτερωτού κόσμου το δέλτα του Έ βρου είναι το βασίλειό
τους. Άλλα από αυτά φωλιάζουν και αναπαράγονται στον τόπο, άλλα ξεχειμωνιάζουν και άλλα
επισκέπτονται την περιοχή κατά τα μεταναστευτικά τους ταξίδια. Τα πόσα πουλιά θα μείνουν
για αναπαραγωγή στον υγρότοπο εξαρτάται από τις διαθέσιμες πλημμυρισμένες εκτάσεις την
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άνοιξη και το καλοκαίρι. Το πόσα θα ξεχειμωνιάσουν εξαρτάται από την επιτυχία της
αναπαραγωγής τους τη συγκεκριμένη χρονιά, τον συνολικό πληθυσμό τους στην Ευρώπη και
στη χώ ρα μας, τη δριμΰτητα του χειμώ να στη Βαλκανική χερσόνησο και το σύνολο των κατακλυσμένων με γλυκό νερό εκτάσεων στον υγρότοπο και ασφαλώς από τη πίεση όλων των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
Είναι γενικά αποδεκτό (βάσει μετρήσεων) ότι την τελευταία δεκαετία οι πληθυσμοί των
υδροβίων πουλιών βρίσκονται σε σταθερά υψηλούς αριθμούς και σε πολλές περιπτώσεις
ε'χουν αυξητικές τάσεις. Η μορφή του υγροτόπου, η γεω γραφική του θέση που συμπίπτει με
τους άξονες μετανάστευσης των πουλιών από Βορά προς Νότο και από Ανατολή προς Δύση
και η δυσβατότητα της περιοχής, αποτελούν τις βασικότερες αιτίες για τις οποίες ο υγρότοπος
τυγχάνει την προτίμηση τόσων πολλιόν ειδών ζωής.
Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο υγρότοπος σχετίζονται με
την ανατροπή της υδρολογικής ισορροπίας, την μείωση των ποσοτήτων του γλυκού νερού και
την ρύπανσή τους. Έ ν α μεγάλο μέρος της ποσότητας των γλυκών νερώ ν του ποταμού χρησιμο
ποιείται για την άρδευση και δεν φθάνει στο δέλτα του. Α πό την ποσότητα που φθάνει στο
δέλτα το μεγαλύτερο ποσοστό οδηγείται απευθείας στη θάλασσα, μέσω των καναλιών και
χάνεται ανεκμετάλλευτο.
Η ρύπανση του Έ β ρ ο υ ποταμού είνα ι δεδομένη. Η λεκάνη α π ο ρ ρ ο ή ς του καλύπτει
πυκνοκατοικημένες π ερ ιο χ ές. Υ γρά απόβλητα από οικισμούς, β ιοτεχνίες, βιομ ηχανίες
κα ι κα τά λο ιπ α κ αλλιεργούμ ενω ν εκτάσεω ν εισρέουν στον ποταμό. Ν ιτρώδη, αμμω νιακά κ α ι ο ρ ισ μ ένες φ ο ρ ές πολύ το ξικ ά άλατα α νιχνεύοντα ι στις α ναλύσ εις που γίνο ντα ι
από τις α ρ μ ό διες υπ η ρ εσ ίες. Κ ρούσματα νεκρώ ν ψ α ρ ιώ ν έχουνε π α ρ α τη ρ η θ εί πολλές
φ ορές στον ποταμό στο Βουλγαρικό και στο Ελληνικό τμήμα του. Τα καλοκαίρια του1987,
1988, 1989 κ αι 1992 είχαμ ε δυσ τυχώ ς μ εγάλες ποσότητες νεκ ρ ώ ν ψ αρ ιώ ν. Σ ήμ ερ α ο
φ ό βο ς γ ια την ύπαρξη κ αι ρ α δ ιενερ γώ ν στοιχείω ν ολοένα μ εγα λώ νει κ αι χ ρ ειά ζετα ι
ικανοποιητική κ α ι τεκμηριω μένη διάψ ευση από τα ό ρ γα να της Π ολιτεία ς γ ια να αμβ λ υ νθ είη κ ινδυνολογία.
Τ α τελευταία χρόνια διαπιστώνοντας την ανάγκη για συγκράτηση των γλυκών νερών και
μετά από τις πιέσεις ψαράδοιν, κτηνοτρόφιον και κυνηγών κατασκευάσθηκε στο πάνοο άκρο
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της ευθυγράμμισης χωμάτινο φράγμα για να πλημμυρίζουν οι εκτάσεις του υγροτόπου. Τα
αποτελέσματα ήταν θεαματικά.
Η φυσική βλάστηση ά ρ χισ ε να αναπτύσ σ ετα ι ρ α γ δ α ία , τα ψ ά ρ ια του γλυκού νεροΰ
αυξηθήκανε πολΰ κ αι η α ν α π α ρ α γω γή των πληθυσμώ ν τω ν υδ ρ ο β ίω ν πουλιώ ν θύμιζε
παλιές καλές εποχές. Το φ ρά γμ α κράτησε τέσ σ ερα χρ ό νια αλλά σε μια απότομη κάθοδο
μεγάλω ν ποσοτήτω ν νερ ο ύ δεν ά ντεξε κ α ι έσ πα σ ε, ενδ εικ τικ ό της π ρ ο χειρ ό τη τα ς της
ελληνικής πραγματικότητας. Π έρα σ ε μια π ερ ίο δ ο ς δύο ετών κ α ι τον Αύγουστο του 2000
ξανακατασ κευάσ θηκε στην ίδια θέση χωμάτινο φ ράγμα. Ό μ ω ς πα ρ ά τις εκκλήσεις πολ
λών για να π ρ ο β λ εφ θ εί το κ α ινο ύ ρ ιο φ ρ άγμ α να έχει υπ ερχείλ ισ η , ώστε να μην σπάσει
και πάλι, αλλά κ αι για να ρυθμ ίζει κατά τρόπο τις ποσότητες του νερού που θα δ ιοχετεύ
ονται στα κατάντη, δεν υπ ή ρ ξε ανάλογη μέριμνα κ α ι είν α ι πολύ π ιθ α νό ν να επαναληφ θ εί η καταστροφ ή του.
Η αλιεία και η κτηνοτροφία και η Θήρα είναι από τις σημαντικότερες παραγω γικές δρ α 
στηριότητες στον υγρότοπο. Ακολουθούν η γεω ργία και η μελισσοτροφία. Ο οικοτουρισμός
άρχισε να αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, η οικονομική του απόδοση όμως είναι έως τώρα
πολύ χαμηλή. Σημαντικά έσοδα για την ευρύτερη περιοχή του δέλτα αποφ έρει η διεξαγωγή
του κυνηγιού στον υγρότοπο. Το κυνήγι διεξάγεται μόνο στο 1/3 περίπου του υγροτόπου και η
υπόλοιπη έκταση είναι χαρακτηρισμένη σαν καταφύγιο άγριας ζα)ής, όπου μεταξύ άλλων
απαγορεύεται και το κυνήγι.
Η έλλειψη σχεδίου διαχείρισης και δημιουργίας ενιαίου φ ορέα διαχείρισης για το δέλτα
του Έ β ρ ο υ είναι αισθητή. Ο ι παρεμβάσεις που γίνονται στον υγρότοπο πολλές φορές είναι
ανεξέλεγκτες και καθοδηγούνται με βάση προσωπικά και βραχυπρόθεσμα συμφέροντα. Η
ανάγκη μιας γενικά αποδεκτής στρατηγικής από τις κοινωνικές ομάδες που δραστηριοποιού
νται στον υγρότοπο γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να τον αναβαθ
μίσουμε και να του δώσουμε το ρόλο που του αξίζει. Η τοπική κοινωνία είναι υπεύθυνη για
την προστασία του σπουδαίου αυτού υγροτοπικού συστήματος, αρκ εί βέβαια να του δοθεί η
δυνατότητα αυτή.
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Το Δ ιαδίκτυο (Internet) αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο εργαλείο επικοινω νίας και
διάδοσης απόψ εω ν, πληροφοριώ ν και άλλων χρήσιμων στοιχείων. Η Σ Τ ’ Κυνηγετική
Ο μοσπονδία Μ ακεδονίας Θράκης (ΣΤ’ ΚΟΜ ΑΘ) στην προσπάθεια της να συμβάλλει στην
ευκολότερη διάδοση ειδήσεων και πληροφοριών σχετικά με τη θηραματική διαχείριση και
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα, προέβη στη δημιουργία κόμβου στο
διαδίκτυο με την ονομασία www.hunters.gr. Το Δ.Σ. της Σ Τ ’ ΚΟ Μ Α Θ αποφ άσισε να
προχωρήσει στη δημιουργία της ιστοσελίδας, προσπαθώ ντας για την ευρύτερη διάδοση των
δραστηριοτήτων της Ο μοσπονδίας, των 61 Κυνηγετικών Συλλόγων αρμοδιότητάς της με τα
60.000 τουλάχιστον εγγεγραμμένα μέλη τους, καθώ ς και όλων των εμπλεκόμενων φορέων
που οι αποφ άσεις τους και οι ενέργειες επηρεάζουν την άσκηση της Θήρας στην Ελλάδα, και
την περιβαλλοντική προστασία.
Π ιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή θα απ οβ εί χρήσιμη και δημιουργική, ενώ για
να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά της χρειάζεται τη στήριξη ολόκληρου του κυνηγετικού
κόσμου.
Η δομή εμφάνισης των αρχείω ν επιμερίζεται ως εξής:
Π ροφίλ Ο μοσπονδίας
Δραστηριότητες
Θηροφυλακή
Ν ομοθεσία
Κυνηγετικοί Σύλλογοι και άλλοι φορείς
Α πόψ εις - Σχόλια
Ν έα - Ε ιδήσεις - Δ ελτία τύπου
Χ ρήσιμες θέσεις στο Internet

Υ πενθυμίζεται ότι η Σ Τ ’ ΚΟΜ ΑΘ θα είναι συμπαραστάτης σε όλες τις ενέργειες που
π ρ ο ω θο ύ ν την α ειφ ο ρ ικ ή θηραμ ατική δ ια χείρ ισ η , κ α ι την π ρ ο σ τα σ ία του φυσικού
περιβάλλοντος, και παράλληλα με τη δημιουργία της ιστοσελίδας της έχει π ια την ευχέρεια
για την προώθηση παρόμοιω ν δραστηριοτήτων, που αναλαμβάνουν διάφοροι φορείς.
Τ έλο ς μ π ο ρ είτε ν α στέλνετε με ηλεκτρονική α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία τις α π ό ψ εις σας ή
π ρογραμ μα τιζόμενες σχετικές εκδηλώσεις, ενώ επιθυμ ία μας είνα ι και η δημιουργία
ηλεκτρονικού χώρου συζήτησης των επίκαιρων θεμάτων που αφορούν τη Θ ήρα και τη
διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ

α τελευταία χρόνια έχουν συμβεί σημαντικές πρό
^

ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ

Μ

οδοι στον τομέα της μοριακής βιολογίας και των
τεχνικών μελέτης και ανάλυσης του γενετικού

υλικού (DNA) των ζωντανών οργανισμών. Με βάση τις
τεχνικές αυτές μπορούν οι επιστή μονές μελετώντας το γενε
τικό υλικό των οργανισμοδν να εξάγουν ακριβή συμπερά

'ν '. / ·
μ μ μ

v A f& im m j
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σματα για τη γενετική δομή των πληθυσμών τους, τη δη
μογραφία τους και την εξελικτική τους ιστορία και κατόπιν,
λαμβάνοντας υπόψη και άλλες παραμέτρους (οικολογικές
κοινωνικές, οικονομικές), να σχεδιάσουν στρατηγικές για
την διατήρηση και διαχείριση των ειδών και των πληθυ
σμών τους. Αυτή η προσέγγιση είναι πολύ σημαντική ιδιαί
τερα για είδη με οικονομικό ενδιαφέρον, όπως τα αλιεύσιμα είδη ψαριών ή τα θηρεύσιμα ζώα.
Ο Λαγός είναι ένα από τα σημαντικότερα θηραματοπονικά είδη της Ευρώπης και της Ελλάδας. Εξαπλώνεται σε
ολόκληρη τη χώρα με εξαίρεση τα μικρότερα νησιά του
Α ιγαίου και απαντάται κυρίως σε ανοικτούς βιότοπους με
λιβαδική, αραιή θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση. Η έντονη
θήρευση που υφίσταται (νόμιμη και παράνομη) οδηγεί συ
χνά σε μείωση τους τοπικούς πληθυσμούς. Πολλές φορές, οι
κυνηγετικοί σύλλογοι, προβαίνουν σε εμπλουτισμούς με λα
γούς εκτροφείων, οι οποίοι (όπως θα αναφερθεί στη συνέ
χεια) είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας και εν δυνάμει
επικίνδυνοι για τους φυσικούς πληθυσμούς του είδους.
Στην Ευρώπη, μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες, θεωρού
νταν ότι υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη λαγού με βάση τα
μορφολογικά χαρακτηριστικά τους: Ο ε υ ρ ω π α ϊκ ό ς λα γός

Κασαπίδης Π .1,
Κωτούλας Γ. 1 και
Πλάτης Π .2
1Τμήμα Γενετικής και
'

Θαλάσσιας
Βιολογίας Κρήτης
- 2 Κυνηγετική .
Ομοσπονδία'
.
-

...
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(Lepus europaeus), που είναι το είδος το οποίο απαντάται και στην Ελλάδα, ο ορεινός λαγός
(Lepus timidus), που απαντάται στις Άλπεις και στη βόρεια Ευρώπη, και ο αφρικανικός
λαγός (Lepus capensis) που απαντάται στην κεντρική και νότια Ιβηρική χερσόνησο. Νεότερες
έρευνες ανάλυσης του DNA, έδειξαν ότι υπάρχουν περισσότερα είδη λαγού. Στην Ιβηρική
χερσόνησο, ο αφρικανικός λαγός διαπιστώθηκε ότι ανήκει σε διαφορετικό είδος (Lepus
granatensis), ενώ κάποιοι πληθυσμοί της βόρειας Ισπανίας, που πρώτα θεωρούνταν ως Ευρω
παϊκός λαγός, πλέον αναγνωρίζονται ως διαφορετικό είδος (Lepus castroviejoi). Ομοίως,
στην νότια Ιταλία και τη Σικελία, οι εκεί πληθυσμοί λαγού συγκροτούν ένα ξεχωριστό είδος
(Lepus corsicanus), τελείως διαφορετικό γενετικά από τον ευρωπαϊκό λαγό.
Στην Ελλάδα δεν είχε γίνει μέχρι πρόσφατα κάποια σχετική έρευνα. Α πό το 1998, ξεκίνη
σε στο τμήμα Γενετικής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, έρευνα για τη γενετική
δομή των πληθυσμών του λαγού στην Ελλάδα, υπό την επίβλεψη του ερευνητή Δρ. Γ. Κωτούλα. Στη μελέτη αυτή, η οποία μέχρι σηγμής χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ιδία κονδύλια
του Ινστιτούτου, συνέβαλαν αποφασιστικά διάφοροι Κυνηγετικοί σύλλογοι και ιδιώτες κυνη
γοί, που προμήθευσαν τα σχετικά δείγματα. Με αυτό τον τρόπο, εύκολα και ανέξοδα, συγκεντροόθηκε ένας μεγάλος αριθμός δειγμάτων λαγού από ολόκληρη τη χώρα.
Σε περισσότερα από 120 αντιπροσωπευτικά δείγματα έγινε προσδιορισμός της αλληλου
χία ς ενός τμήματος μιτοχονδριακού DNA. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην Ελλάδα υπάρ
χουν δύο διαφορετικές γενετικές ομάδες λαγού, τις οποίες συμβατικά ονομάζουμε, προς το
παρόν, ως ο “ευρωπαϊκός” και ο “ανατολικός” τύπος. Μ έχρι στιγμής δεν μπορούμε να πούμε
αν οι δύο αυτοί τύποι αποτελούν διαφορετικά είδη. Οι πληθυσμοί λαγών της Ηπειρωτικής
Ελλάδας, των Ιόνιων νήσων, της Κρήτης και της Νάξου ανήκουν στον ευρωπαϊκό τύπο και
είναι γενετικά συγγενείς με τους πληθυσμούς λαγών της Ιταλίας και της Κεντρικής και Βό
ρειας Ευρώπης. Αντίθετα οι πληθυσμοί των νησιών του Ανατολικού Α ιγαίου και της Θράκης
είναι αρκετά διαφορετικοί και ανήκουν στον “ανατολικό” τύπο. Οι δύο τύποι λαγού έρχονται
σε επαφή στην περιοχή της Θράκης μεταξύ των ποταμών Νέστου και Έ β ρ ο υ και σε περιοχές
της Βουλγαρίας. Ο “ανατολικός” τύπος λαγού απαντάται στη Βουλγαρία και τη Θράκη, τα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Κύπρο και το Ισραήλ. Με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε
ότι ο ίδιος τύπος λαγού υπάρχει και στην Τουρκία, παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε αναλύσει
δείγματα από εκεί. Είναι γνωστό όμως ότι η πανίδα και χλω ρίδα των νησιών του ανατολικού
Α ιγαίου είναι ίδια με αυτή των απέναντι μικρασιατικών παραλίων, αφού τα νησιά αυτά μέχρι
πριν από 10.000 χρόνια ήταν ενωμένα με τη Μ ικρά Α σία λόγω της χαμηλότερης στάθμης της
θάλασσας.
Πως μπορεί να εξηγηθεί η δημιουργία των δύο διαφορετικών γενετικώ ν ομάδων λαγού;
Η ερμηνεία σχετίζεται με τις κλιματικές μεταβολές που
συνέβησαν στον πλανήτη τις τελευταίες χιλιάδες χρόνια.
Εδώ και 2 εκατομμύρια χρόνια περίπου ξεκίνησε η γεω 
λογική περίοδος του Π λειστοκαίνου η οποία τελείωσε
πριν από 12.000 χρόνια. Κατά τη διάρκεια του Πλειστο
καίνου συνέβησαν διαδοχικές αλλαγές του κλίματος με
εναλλαγή παγετωδών και μεσοπαγετωδών περιόδων που
διαρκούσαν αρκετές δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Κατά τις
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παγετώ δεις περιόδους το κλίμα γινόταν ψυχρό,

ol

πάγοι

της Αρκτικής επεκτείνονταν και κάλυπταν το μεγαλύτερο
μέρος της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης και κατά συ
νέπ εια εκτόπιζαν τα φυτά και τα ζώα προς τις νότιες π ε 
ριοχές. Έ τσ ι ζώα όπως ο Λ αγός, που δεν μπορούσαν να
επιβιώσουν σε πολικές συνθήκες, έβρισκαν καταφύγιο
οτις χερσονήσους της νότιας Ευρώπης (Ιβηρική, Ιταλική,
Βαλκανική, Μ ικρά Ασία). Ε κεί οι πληθυσμοίτων διαφο
ρετικών χερσονήσων απομονώνονταν γεω γραφ ικά ο έ
να ς από τον άλλο και με το πέρασμα των χρόνων εξελίσ
σονταν ανεξάρτητα και διαφοροποιούνταν γενετικά. Κα
τά τις μεσοπαγετώδεις περιόδους το κλίμα γινόταν θερμότερο, οι παγετώ νες αποσύρονταν
και τα ζώα και τα φυτά εξαπλώνονταν ξανά προς τη κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Κατά τη
φάση αυτή ήταν δυνατόν να έρθουν σε επαφή και να αναμιχθούν πάλι οι απομονωμένοι
πληθυσμοί. Σε κάποιες όμως περιπτώσεις αυτό δεν συνέβαινε λόγω γεω γραφικώ ν φραγμών
(όπως ποτάμια, οροσειρές) που συναντούσαν οι οργανισμοί στο πέρασμά τους και η γεω γρα
φική απομόνωση συνεχίζονταν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, η γενετική διαφοροποί
ηση αυξάνονταν και έτσι διαφορετικοί πληθυσμοί μετατράπηκαν με το πέρασμα του χρόνου
σε διαφορετικά είδη ή υποείδη.
Στην περίπτωση του λαγού δύο τέτοια καταφύγια πρέπει να ήταν η Βαλκανική χερσόνησος
και η Μ ικρά Ασία. Μ εγάλα ποτάμια, όπως ο Νέστος και ο Έ β ρ ο ς, πρέπει να λειτούργησαν ως
γεω γραφ ικά φράγματα που απομόνωσαν τις δύο ομάδες για τουλάχιστον 500.000 χρόνια,
όπως φανερώνουν τα γενετικά δεδομένα. Με το τέλος της τελευταίας παγετώδους περιόδου,
οι δύο τύποι λαγών επεκτάθηκαν προς τα βόρεια και ήρθαν σε επαφή στην περιοχή της
Θ ράκης και της Βουλγαρίας. Το ερώτημα που αναφύεται είναι κατά πόσο οι δύο τύποι λαγού
έχουν αναπτύξει αναπαραγωγική απομόνωση (δεν διασταυρώνονται μεταξύ τους) και συνε
πούς μπορούν να χαρακτηριστούν ως διαφορετικά είδη ή αποτελούν υποείδη του ίδιου είδους.
Για να ερευνηθεί το ερώτημα αυτό συγκεντρώθηκαν περισσότερα δείγματα λαγών από την
περιοχή της Θράκης, με την επίβλεψη του κ. Π. Πλατή, τα οποία θα αναλυθούν με τις κατάλλη
λες τεχνικές ώστε να δοθεί απάντηση. Επιπλέον, η ερευνητική μας ομάδα συνεργάζεται με
αντίστοιχες ερευνητικές ομάδες από το Πανεπιστήμιο Θ εσσαλίας (Δρ. Ζ. Μαμούρης) και το
Κτηνιατρικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Βιέννης (Dr. Franz Suchentrunk).
Έ ν α άλλο σημαντικό συμπέρασμα που προέκυψε, με σύγκριση των δεδομένων μας με
δεδομένα άλλων ερευνητών που δούλεψαν με λαγούς από την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι ότι οι
πληθυσμοί της Ελλάδας έχουν πολύ μεγάλη γενετική ποικιλότητα σε σχέση με τους λαγούς της
Ιταλίας και της Κεντρικής και Β όρειας Ευρώπης. Η εξήγηση βρίσκεται πάλι στο γεγονός ότι
η Βαλκανική χερσόνησος λειτούργησε ως καταφύγιο τις παγετώ δεις περιόδους του Πλειστο
καίνου. Συνεπώς ο λαγός, όπως και πολλά άλλα είδη ζώων και φυτών, έχουν παραμένει εδώ
για πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και με το πέρασμα του χρόνου συσσώρευσαν μεγά
λη γενετική ποικιλότητα. Αντίθετα, οι πληθυσμοί λαγού της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης
(όπως και οι πληθυσμοί πολλών άλλων ζώων και φυτών) μετανάστευσαν εκεί από τα νότια
μέσα στα τελευταία 12.000 χρόνια, μετά το τέλος της τελευταίας παγετώδους περιόδου. Έ χο υν
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συνεπώς προελθεί από ένα μικρό μέρος των λαγών της νότιας Ευρώπης και έτσι έχουν μικρή
γενετική ποικιλότητα. Η Ε λλάδα έχει λειτουργήσει ως γενετική δεξαμενή, από την οποία
έχουν προέλθει πολλοί πληθυσμοί ζιόων και φυτοίν της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.
Εύλογα προκύπτει το ερώτημα γιατί είναι σημαντική η διατήρηση της γενετικής ποικιλό
τητας. Πληθυσμοί με χαμηλή γενετική ποικιλότητα περιέχουν άτομα που είναι γενετικά όμοια
μεταξύ τους και συνεπώς θα έχουν ίδια συμπεριφορά απέναντι σε περιβαλλοντικές αλλαγές ή
ασθένειες. Έ τσ ι μια ακραία περιβαλλοντική αλλαγή ή μια θανατηφόρα επιζωοτική ασθένεια
πολύ πιθανά θα εξολοθρεύσει όλα τα άτομα ενός τέτοιου πληθυσμού. Α ντίθετα πληθυσμοί με
μεγάλη γενετική ποικιλότητα είναι πιο ευπροσάρμοστοι σε περιβαλλοντικές αλλαγές και
εμφανίζουν μεγαλύτερη αντοχή σε ασθένειες γιατί τα άτομα είναι διαφορετικά από γενετική
άποψη.
Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι οι ελληνικοί πληθυσμοί είναι πολύτιμοι για τη μελλο
ντική διατήρηση του είδους και την εξελικτική του επιβίωση. Ό μ ω ς, το εντατικό κυνήγι σε
συνδυασμό με τις απρογραμμάτιστες απελευθερώσεις λαγών από εκτροφεία υπονομεύουν το
μέλλον των λαγών της Ελλάδας. Π έρα από τον άμεσο κίνδυνο μεταφοράς ασθενειών στους
φυσικού πληθυσμούς, οι απελευθερώ σεις λαγών (ειδικά αν οι λαγοί προέρχονται από την
Ιταλία ή την κεντρική Ευρώπη) μπορεί σταδιακά να αντικαταστήσουν τους ντόπιους πληθυ
σμούς και να μειώσουν δραματικά τη γενετική τους ποικιλότητα. Ε ίναι ευτύχημα το ότι στη
χώρα μας δεν φαίνεται να έχουν γίνει εκτεταμένες απελευθερώ σεις λαγών αλλά και ότι τα
απελευθερω μένα άτομα θηρεύονται ευκολότερα από τα άγρια και έτσι συνήθως δεν προλα
βαίνουν να αναπαραχθούν και να μεταβιβάσουν τα γονίδιά τους στους φυσικούς πληθυσμούς.
Ε ίναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει ολοκληρωμένη διαχείριση των πληθυσμών λαγού
της Ελλάδας (αλλά και των άλλων θηρεύσιμων ειδών). Μ ια ολοκληρωμένη στρατηγική δια
χείρισης π ρέπ ει να περιλαμβάνει:
α) καταγραφή της γενετικής ποικιλότητας του είδους
β) προστασία και διατήρηση πληθυσμών που αποτελούν σημαντικά γενετικά αποθέματα
γ) παρακολούθηση της δημογραφικής εξέλιξης των πληθυσμών και ανάλογη ρύθμιση της
θηρευτικής πίεσης
δ) εμπλουτισμοί μόνο όταν πραγματικά υπάρχει ανάγκη και με άτομα από γενετικά συγγε
νείς πληθυσμούς
Είναι πλέον καιρός να διαχειριστούμε με μεγαλύτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα τους
φυσικούς πληθυσμούς των θηρεύσιμων ειδών της πατρίδας μας. Οι επιστημονικοί κλάδοι της
Ο ικολογίας και της Γενετικής Πληθυσμών μας έχουν δώσει τα απαραίτητα επιστημονικά
εργαλεία για να προγραμματίσουμε σχέδια διαχείρισης. Από εκεί και πέρ α τη μεγαλύτερη
ευθύνη επωμίζονται οι φ ορείς που εμπλέκονται άμεσα με τη Θήρα, δηλαδή το Υ πουργείο
Γεωργίας, οιΚ υνηγετικές Ο μοσπονδίες και Σύλλογοι και οι ίδιοι σι κυνηγοί, οι οποίοι είναι
οι άμεσα υπεύθυνοι για τη σωστή εφαρμογή των όποιων διαχειριστικών μέτρων. Επιπλέον, οι
κυνηγοί μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχία ανάλογων μελετιόν με το να βοηθή
σουν στη συλλογή των δειγμάτων, όπως έγινε στην παρούσα μελέτη. Τέλος, να τονίσουμε ξανά
ότι πρακτικές, όπως σι απρογραμμάτιστες απελευθερώσεις, πρέπει αμέσως να σταματήσουν
γιατί έχουν αρνητικές συνέπειες στην υγεία και τη διατήρηση των φυσικών πληθυσμών.
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ρόνια τώρα σε όλα τα επίπεδα των κυνηγετικών
οργανιόσεων υπάρχει διαμάχη μεταξύ των με
λών τους και πολλές φορές εκτοξεύονται μομφές
κατά των διοικήσεων για την διαχείριση τιον οικονομικών
διαθέσιμων.
Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον έλεγχο ό
λων των οικονομικών στοιχείων της κυνηγετικής οργάνω 
σης που είναι μέλος και θα πρέπει αυτά να είναι τακτοποιη
μένα και με πλήρη διαφάνεια.
Ε πιπρόσθετα οι εξελεγκτικές επιτροπές και οι Δασικές
υπηρεσίες είναι αυτές που κατά νόμο και καταστατικά ορί
ζονται και ελέγχουν ετησίως τα οικονομικά των κυνηγετι
κών οργανώσεων και βεβαιώνουν την ορθότητάτους με την
υπογραφή τους.
Για να ξεφύγουμε από όλη αυτή τη μιζέρια και καχυπο
ψ ία που μας διακρίνει, προχωρήσαμε με πρωτοβουλία του
κυνηγετικού συλλόγου Κομοτηνής και σε συνεργασία με την
Σ Τ Κ.Ο.ΜΑ.Θ στη δημιουργία ενός προγράμματος Η/Ύ που
θα βοηθήσει πά ρ α πολύ στην οργάνωση των κυνηγετικών
συλλόγων, στην οικονομική τους διαχείριση καθώς και στην
συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που θα δώσουν νέα
διάσταση στα κυνηγετικά δεδομένα.
Έ τσ ι μετά από συντονισμένες ενέργειες του Κυνηγετι
κού Συλλόγου Κομοτηνής και με στενή συνεργασία με τον
επιστημονικό συνεργάτη της Ομοσπονδίας, στην Ανατολι
κή Μ ακεδονία Θράκη, σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε
ένα πρόγραμμα Η/Ύ σε περιβάλλον windows που δια χειρ ί
ζεται την μηχανογραφική έκδοση των αδειοτν, την οργάνω 
ση των οικονομικών δεδομένων και την λήψη στατιστικών
στοιχείων. Το κόστος του προγράμματος ανέλαβε η Σ Τ ’ Κυ
νηγετική Ο μοσπονδία Μ ακεδονίας Θράκης.
Η έκδοση των αδειών γίνεται σε πολύ μικρό χρόνο με
αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του κόστους έκδοσης και
θεώρησης αδειώ ν που μέχρι σήμερα είναι ιδιαίτερα υψηλό.
Επίσης το πρόγραμμα διαθέτει μεγάλο βαθμό ασφαλείας
για να μην διαβάλλεται ο θεσμός της
έκδοσης αδειών.
Οι δυνατότητες που έχει το πρό
γραμμα είναι οι παρακάτω:
Α. Δημιουργία αρχείων των κυνη
γών με πολλά δεδομένα.
Β. Έ κ δο σ η και θεώρηση των α
δειών Θήρας.
1. Έ κδοσ η νέων αδειών.
2. Θεώρηση αδειώ ν κατ' έτος, με επιλογή μετατροπής
(τοπική, περιφερειακή, γενική).
3. Έκδοση παραστατικών για την είσπραξη των χρημάτων.
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4. Ό λ ες τις καταστάσεις που απαιτούνται
για τις δασικές υπηρεσίες και τις κυνηγετικές οργανώσεις.
5. Αυτοκόλλητες ετικέτες για την θεώρηση
των βιβλιαρίων Θήρας.
Γ. Λήψη στατιστικών στοιχείων.
1. Καταστάσεις εγγραφών για δικαίωμα ψήφου.
2. Καταστάσεις νέων κυνηγών ανά έτος.
Δυνατότητα που μας δείχνει την τάση έκδοσης
νέων αδειών στην πορεία του χρόνου.
3. Ηλικιακές καταστάσεις.
Γίνεται αυτόματα κατανομή των κυνηγών σε τρεις ηλικιακές κλάσεις:
18-30 ετών, 31-50 και 51 και πάνω, με σκοπό να γνωρίζουμε την ηλικιακή σύνθεση των
μελών μας.
4. Κατάσταση γραμματικών γνώσεων στις εξής κατηγορίες:
Α. Αγραμμάτων
Β. Π ροποβάθμιας εκπαίδευσης
Γ. Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Δ. Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η παραπά νω κλιμάκωση μας παρέχει πληροφορίες για το επίπεδο μόρφωσης των
κυνηγών και την δυνατότητα αξιοποίησης των μελών μας προς όφελος του κυνηγιού.
5. Κ αταστάσεις κυνηγών ανά περιοχή (πόλη , χωριό).
Δ ιευκολύνει τον έλεγχο της αυξομείωσης των αδειώ ν ανά περιοχή καθώ ς και την
δράση της θηροφυλακής.
6. Καταστάσεις έκδοσης Θήρας ανά ημερομηνία.
Επιπλέον στοιχεία αναφέρονται στην επιλογή Ικαρτέλα κυνηγούΐ, που χρησιμοποιείται
για την έκδοση αδειώ ν όπως (αριθμός και στοιχεία κυνηγετικοδν όπλων, αριθμός και ράτσα
κυνηγετικών σκύλιον κ.α).
Το πρόγραμμα δύναται να εμπλουτιστεί με επιπλέον στατιστικά στοιχεία για τις ανάγκες
των κυνηγετικών οργανώ σεω ν που θα προκύψουν στο μέλλον.
Παράλληλα με την μηχανογραφημένη έκδοση των αδειώ ν προτείνουμε την ηλεκτρονική
τήρηση και έλεγχο του ημερήσιου ταμείου και την έκδοση γραμματίων είσπραξης και ενταλ
μάτων πληρωμής σε κάθε έσοδο ή έξοδο ξεχωριστά. Μ ας δύνεται έτσι η δυνατότητα κατάρτι
σης αυτόματα σε ειδικά σχεδιασμένες καταστάσεις στο πρό
γραμμα EXCEL, του απολογισμού και προϋπολογισμού των
κυνηγετικών οργανώσεων.
Ό λη αυτή η προσπάθεια έχει ως όραμα την δημιουργία
μιας τράπεζας πληροφοριών και δεδομένων που θα αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για το μέλλον του κυνηγιού στην
χώρα μας. Α παιτείται όμως πρωτοβουλία από όλες τις κυνη
γετικές οργανώ σεις και κυρίως από τις πρωτοβάθμιες.
Η ιδανική οργάνωση που απαιτεί και την ανάλογη πίστω
ση χρόνου είναι η on line σύνδεση όλων των κυνηγετικών
οργανώσεων. Αυτό όμως προϋποθέτει την συγκρότηση με
γάλων και ισχυρών κυνηγετικών συλλόγων που π ρέπ ει να
διαθέτουν κατάλληλο και ειδικευμένο προσωπικό για την εφαρμογή του παραπάνω σχεδιασμού, αλλά και γενικότερη διευκόλυνση της επικοινωνίας.
Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μ ακεδονίας Θράκης
στους Συλλόγους της κυνηγετικής περιφέρειας της, μετά από αίτημα των Συλλόγων.
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25° Διεθνές Συνέδριο θηραμ α το βιολογίας
XXVth Congress of the IUGB
“ Διαχείριση Άγριας Π ανίδας στον 21° Αιώνα”
Λεμεσός Κύπρου 3-7 Σεπτεμβρίου 2001

Το 25° Διεθνές Συνέδριο Θηραματοβιολογίαςτης Διεθνούς Έ νω σης Θηραματοβιολόγων
(International Union of Game Biologists) θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 7 Σεπτεμβρίου
2001 στη Λεμεσό της Κύπρου. Α ποτελεί συνέχεια του επιτυχημένου αντίστοιχου συνεδρίου
που πραγματοποιήθηκε 20-24/99 στη Θεσσαλονίκη. Διοργανώνεται από το Υ πουργείο Εσω
τερικών της Κύπρου και του Κυπριακού Οργανισμού Θήρας. Παράλληλα θα διεξαχθεί διήμε
ρο συμπόσιο με την ονομασία Perdix IX με θέματα σχετικά με τον φασιανό, πέρδικα, ορτύκι,
φρανκολίνο (francolin)
Βασικά θέματα του συνεδρίου θα είναι:
Παγκόσμιες τάσεις θηραματοβιολογίας και βιολογίας άγριας πανίδας
Π αραδοσιακό κυνήγι, προβλήματα και αξίες
Ζωοαρχαιολογία. Α λληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπου και ζώων ως εργαλείο
για την

ανάληψη δράσεων στο παρόν και στο μέλλον

Απώλεια Βιοποικιλότητας
Νησιωτική βιογεωγραφική ποικιλότητα, ενδημισμός και προστασία
νησιωτικών πληθυσμοόν
Επιδράσεις της γεω ργίας και της κτηνοτροφίας στην άγρια πανίδα
Ο ιποπαθολογία και μετάδοση ασθενειώ ν μεταξύ οικόσιτων ειδών
και άγριας πανίδας
Παρακολούθηση πληθυσμών ειδών και οικοτόπων
Οικολογία τοπίου και διαχείριση άγριας πανίδας
Ε πιδράσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην άγρια πανίδα
Προστασία και διαχείριση άγριας πανίδας
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Α ειφορική θηραματική διαχείριση και συνετή χρήση των πόρων της άγριας πανίδας
Πληθυσμοί άγριας πανίδας, δυναμική εξέλιξης και μοντέλα
Γενετική, εξέλιξη, ταξινόμηση και προστασία άγριας πανίδας
Το συνέδριο απευθύνεται σε θηραματοβιολόγους, δασολόγους, κτηνιάτρους, ειδικούς στην ά
γρια πανίδα, στην γεο^ργική έρευνα, διαχειριστές Θήρας και χρήστεςτου θηραματικού κεφαλαίου,
κυνηγούς, ζωοαρχαιολόγους, εκπροσώπους κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών σχετι
κούς με θηραματική διαχείριση και προστασία άγριας πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος.
Οι επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά, ενώ θα
υπάρχει παράλληλη μετάφραση.
Δηλώσεις για παρουσίαση εργασιών, ανακοινώσεων, posters συνοδεύονται με αποστολή
περίληψης έως τις 30/6/2001.
Κόστος συμμετοχής πριν από τις 31/5/2001200 $ USA, φοιτητές 100 $,
συνοδά μέλη 150 $
Μετά τις 31/5/2001300 $, 150$ και 200 $ αντίστοιχα
Περισσότερες πληροφορίες:
Κ. Ελευθέριος Χατζηστερκώτης,
Π ρόεδρος της Διεθνούς Έ νω σ ης Θηραματοβιολόγων,
Υπουργείο Εσωτερικών,
1453 Λευκωσία, Κύπρος.
Τηλέφωνα + 3 5 7 -2 -8 6 7 6 1 9
Φαξ + 357-2- 867755, 0357-2-671465
e-mail: min.of.interior@cytanet.com.cy
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Ελλάδα είναι από τις χοόρες που ε'χουν ανταποJ 'n j \ κριθεί θετικά σε όλες σχεδόν τις διεθνείς πρωτοG / 1 / βουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Ε ι
δικά για το φυσικό περιβάλλον, σε πολιτικό επίπεδο, έχει
συμμετάσχει στην πλειοψηφία των επίσημων συναντήσεων
και έχει υπογράψ ει τις περισσότερες από τις διεθνείς συμ
βάσεις ενώ συμμετέχει ενεργά στις περισσότερες διεθνείς
πρωτοβουλίες. Η επίσημη πάντοτε αποδοχή τέτοιων δ ιε
θνών συμβάσεων γίνεται με την εναρμόνιση τους στην εθνι
κή νομοθεσία. Γίνεται βέβαια αντιληπτό ότι με τις επίσημες
υπογραφ ές δεν επιτυγχάνεται η προστασία, αλλά σίγουρα
διαμορφώνεται ένα πλαίσιο νομικής θιοράκισηςτης φΰσης.
Το μέγα πρόβλημα με τις διεθνείς συμβάσεις, αλλά ακόμη
και με ειδικούς και απόλυτα λεπτομερείς εθνικούς νόμους,
είναι η εφαρμογή τους στην πράξη, αλλά και η ανυπαρξία
ικανοποιητικού μηχανισμού ελέγχου.
Η τυχόν αναποτελεσματικότητά τους ή ουσιαστικά η μη
εφαρμογή τους στην πράξη οδηγεί στα εξής λανθασμένα
συμπεράσματα.
Α) να κρίνονται ως μη ικανοποιητικά νομικά κείμενα
Β) να οδηγούμαστε σε υπερβολές, με τη θέσπιση ακόμη
αυστηρότερων νομικών κειμένων, με ευρύτερες απαγορεύ
σεις, χωρίς πάλι να υπάρχει μηχανισμός για την εφαρμογή
τους
Α πό την άλλη πλευρά η μη “συμμόρφωση” των ομάδων
χρηστών του φυσικού περιβάλλοντος ή ακόμη και μεμονω
μένων πολιτών στο υπάρχον νομικό πλαίσιο οφείλεται σε
άλλα αίτια όπως:
-η έλλειψη ενημέρωσης για το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο
- η έλλειψη ενημέρωσης για τη σημασία και τις αξίες του
φυσικού περιβάλλοντος
- η κοινή διαπίστωση ότι δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου,
και κατ’ επέκταση προώθηση για επιβολή κυρώσεων, ή π ι
θανόν ακόμη δεν επιβάλλονται καν κυρώσεις
- η μη εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου μέσω συγκεκρι
μένων μέτρων σε ειδικά διαχειριστικά σχέδια
Ό σ ο ν αφ ορά λοιπόν το φυσικό περιβάλλον υπάρχουν
διεθνείς συμβάσεις και άλλες διατάξεις, ορισμένες από τις
οποίες αφορούν ειδικότερες κατηγορίες φυσικών πόρων, ή
ακόμη και συγκεκριμένα είδη πανίδας ή χλωρίδας.

Κυριάκος Σκορόάς
Δασυλυγοζ
:
Περιβα/Ιοιηολάγος
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Το νομοθετικό πλαίσιο διακρίνεται στις εξής βασικές κατηγορίες:
Λ) Δ ιεθνείς Συμφωνίες
Β) Π ανευρωπαϊκές Συμφωνίες
Γ) Π εριφερειακές Συμφιονίες
Δ) Εθνική Νομοθεσία
Ε) Δ ιεθνείς Στρατηγικές
ΣΤ) Πρωτοβουλίες και άλλες προπαρασκευαστικές ενέργειες μέσω ειδικών προγραμμάτων
Συνοπτικά οι κυρω τερες συμφωνίες και διατάξεις που αφορούν, ακόμη και σε μικρό
βαθμό, τη θήρα, την άγρια πανίδα και το φυσικό περιβάλλον γενικότερα. Ε ίναι οι εξής:
Λ) Δ ιεθνείς Συμφωvίεc
Διεθνής Συμφωνία π ερ ί Προστασίας των Δ ιεθνούς Ενδιαφέροντος Υ γροτόπων ιδία ως
Υγροβιοτόπων (Σύμβαση Ραμσάρ)
Σύμβαση για την Προστασία της Π αγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς
(Σύμβαση Π αγκόσμιας Κληρονομιάς)
Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Κινδυνευόντίϋν Ειδών Αγριας Π ανίδας και Χλωρίδας
(CITES)
Σύμβαση για την Προστασία των Μεταναστευτικοίν Ειδών Αγρίων Ζώων (Σύμβαση Βόν
νης). Συμπεριλαμβάνονται οι ειδικές συμφωνίες για την προστασία των αφρικανικοόνευρασιατικών υδροβίων πουλιών (AEW A), το υπόμνημα προστασίας σχετικαμε την προ
στασία της λεπτομύτας, τη συμφωνία για τη προστασία της νυχτερίδας και τη συμφωνία για
την προστασία των κητωδών της Μ αύρης Θάλασσας, Μ εσογείου και της παρακείμενης
περιοχής του Ατλαντικού (ACCOBAM S)
Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (Σύμβαση του Ρίο)
Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας
Σύμβαση για την Προστασία και Χρήση των Διασυνοριακών Υδάτων και Διεθνών Λιμνών
Σύμβαση για την καταπολέμηση της απερήμωσης
Β) Πανευρωπαϊκές Συμφωνίες
Ο δηγία 79/4Θ9/ΕΟΚ της Ε Ε π ερ ί Προστασίας των Αγριων Πουλιών
Οδηγία E E 92/43/ΕΟΚ για την Προστασία των Φυσικών Οικοτόπων και της Α γριας Π ανί
δας και Αυτοφυούς Χλωρίδας (Ο δηγία των Οικοτόπων) που οδήγησε στη δημιουργία της
πρότασης δικτύου προστατευομένων περιοχών N A TU RA 2000.
Σύμβαση για την Προστασία της Α γριας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων της Ευρώπης
(Σύμβαση Βέρνης) και Δίκτυο Em erald
Σχέδιο Ευρωπαϊκής Σύμβασης Τοπίων
Διάφοροι αγροπεριβαλλοντικοί κανονισμοί (2078,2080, κλπ)
Γ) Περιφερειακε'ς Συμφωνίες
Σύμβαση για την προστασία της Μ εσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση (Σύμβαση της
Βαρκελώνης)
Καταστατικό Λευκωσίας (γιατην προστασία ευάλωτων περιοχοτν της Λεκάνηςτης Μεσογείου)
Καταστατικό Μ εσογειακών Τοπΰον (Καταστατικό Σεβίλλης)
Δ) Εθνική νομοθεσία
Η εθνική νομοθεσία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα πλού
σια, αν και δε λείπει η αποσπασματική προσέγγιση πολλών θεμάτων, ή ακόμη και αντικρουόμενες διατάξεις, που ευνοούν τις παρερμηνείες και την ασάφεια. Ό λ ες οι διεθνείς συμφωνίες
έχουν ενσίοματωθεί στην ελληνική νομοθεσία (με πιο πρόσφατη αυτή της Βόννης). Μ οναδι
κές εξαιρέσεις είναι οι ειδικές συμβάσεις για την προστασία της νυχτερίδας (που καλύπτεται
από την επικύρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και για τα αφρικανικά-ευρασιατικά υδρό-
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βια (που πάλι την έχει υπογράψει η χώρα μας, αλλά δεν την έχει επικυρώσει). Ο ι βασικοί
νόμοι, χο)ρίςτους ειδικούς νόμους επικύρωσης των διεθνών συμβάσεων και κοινοτικών οδη
γιών, είναι:
998/79 π ερ ί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας
Ν 1737 περί βοσκοτόπων
Α.Ν. 856/1937 π ερ ί εθνικών δρυμών
ΝΔ 86/1969 (Δασικός κώδικας)
Ν. 996/71 που προβλέπει κατηγορίες προστατευομένων περιοχών
Ν. 1650/86 για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
Ν. 1739/87 για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, που επιμερίζει τη χώ ρα σε 14 υδατικά
διαμερίσματα
Ν. 2637/98 για τα Καταφύγια Ά γριας Ζωής
2742/99 για δημιουργία φορέων διαχείρισης σε προστατευόμενες περιοχές

Ε) Διεθνείς Στρατηγικές
Ο ι Στρατηγικές Πολιτικής περιβάλλοντος δεν αποτελούν δεσμευτικά
,8 8
©
κείμενα, όπως η διεθνής ή η κοινοτική νομοθεσία, αλλά διαμορφώνουν . r.Bodivewi»
ένα πλαίσιο, που καθορίζει ενέργειες, προγραμματισμό, ενισχύει συνερ- ^
Related
,
γασίες και αρκετές φορές οδηγούν στη διατύπωση τελικών νομικών κει- cms fconventians H d
μένων. Ο ι κυριότερες από αυτές είναι:
\
Λ
- Ευρωπαϊκή Στρατηγική Διατήρησης (European Conservation StratC jK

egy)

Λ,

- Π ανευρωπαϊκή Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και την ποικιλότητα του τοπίου
- Στόχος η Αειφορία: το Πέμπτο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Δράσης της Ε Ε (και το νέο
6° πρόγραμμα δράσης)
- Ευρωπαϊκή Προοπτική Χωροταξικής Α νάπτυξης (European Spatial D evelopm ent Per
spective)
- Η Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της Ε Ε
- Στρατηγική για τους Μ εσογειακούς υγροτόπους (Βενετίας)
- Μ εσογειακή Στρατηγική για την Π ροστασία της Φύσης
- Π αγκόσμια Στρατηγική Διατήρησης (W orld Conservation Strategy)
- Φ ροντίδα για τη Γη: Στρατηγική για Α ειφορική Διαβίωση (Caring for the E arth: a strat
egy for sustainable living)
- Π αγκόσμια Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα
ΣΤ)

Πρωτοβουλίες και άλλες προτίορασκευαίκικέίς ενέργειας μεσω ειδικών προγραμμάτων

Ο ι διεθνείς πρωτοβουλίες αποτελούν επίσης αξιόλογες αναφορές που καθορίζουν ένα
ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής προστασίας. Οι πρωτοβουλίες αυτές, καθώς και ειδικά διεθνή
προγράμματα, υλοποιούνται με τη συνεργασία κρατικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων,
πολλοί από τους οποίους έχουν συγκεκριμένο ρόλο συμμετοχής με ειδικές ενέργειες και
δραστηριότητες. Η αποτελεσματικότητα αυτών των πρωτοβουλιών μπορεί σε απόλυτα νομι
κό χαρακτήρα να είναι περιορισμένη, αλλά η ενδυνάμωση των διεθνών συνεργασιών ανάμε
σα σε ειδικούς διεθνείς και εθνικής εμβέλειας οργανισμούς είναι αποδεδειγμένη, κ αι μπορεί
να οδηγήσει σε λήψη αποτελεσματικών μέτρων προστασίας (έστω και σε τοπικό επίπεδο ή με
καθαρά πιλοτικό πεδίο εφαρμογής). Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι:
- Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Προστατευόμενων Π εριοχών
- Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιογενετικών Α ποθεμάτων
- Συντονισμός Πληροφοριών για το Π ρόγραμμα Περιβάλλον (Coordination of Inform a
tion on the Environm ent Program m e - CO RIN E)
- Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα για την Ευρώπη (Environmental programme for E urope)
- Σημαντικές Π εριοχές για τα Π ουλιά στην Ευρώπη
- Ευρωπαϊκό Παράκτιο και Θαλάσσιο Οικολογικό Δίκτυο (European Coastal and M arine
- Ecological Network - ECM EN)
- E E C O N E T (ακρωνύμιο του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου - E uropean Ecological
Network)
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- Πάρκα για τη Ζωή (Parks for Life): Δράση για τις Προστατευόμενες Περιοχές της Ευρώπης
- Πρωτοβουλία για τα Μ εγάλα Σαρκοβόρα
Σημαντικές Π εριοχές για τα Φυτά στην Ευρώπη
Μ εσογειακό Σ χέδιο Δράσης
Περιβαλλοντικό Π ρόγραμμα για τη Μ εσόγειο/Πρόγραμμα Μ εσογειακής Περιβαλλοντι
κής Τεχνικής Β οήθειας (Μ ΕΤΑΡ)
Πρωτοβουλία M edW et για τους Μ εσογειακούς Υγροτόπους
Π ρόγραμμα Α νθρωπος και Βιόσφαιρα
Agenda 21, η πολιτική δράσης για τον 21° αιώνα
Η παραπάνω ενδεικτική σίγουρα παράθεση τίτλων αποτελεί αυταπόδεικτο στοιχείο ότι
γίνεται προσπάθεια για τη διαμόρφωση ικανοποιητικού νομοθετικού πλαισίου. Οι θεσμοθε
τημένες ενέργειες οδηγούν στον χαρακτηρισμό πολλών περιοχών ως προστατευομένων κ α
θώς σε αυτές απαντούν γνωρίσματα που αναφέρονται στα κείμενα των διεθνών διατάξεων. Η
Ελλάδα, ανταποκρινόμενη στις διεθνείς της δεσμεύσεις οφείλει να προχωρήσει σε ουσιαστι
κά μέτρα προστασίας αυτών των περιοχών, ή ακόμη και των συγκεκριμένων ειδών.
Διαπιστώσεις - Προτάσεις
Η αναποτελεσματική εφαρμογή
δεν πρέπει να θεω ρηθεί ως θέμα μη
ικανοποιητικών κειμένων, αλλά ως
απουσία τόσο μηχανισμού εφαρμο
γής και ελέγχου, όσο και αδυναμία
κ α τα νό η σ η ς κ α ι ε ρ μ η ν ε ία ς τω ν
διεθνών κειμένων. Μ πορεί να έχει
επιτευχθεί η τυπική εναρμόνιση των
διεθνών συμφωνιών στην ελληνική
νομοθεσία, αλλά είναι αμφίβολο αν
έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τις ι
διαιτερότητες της Ελλάδας (γεωμορφολογικές, κλιματικές, βιολογικές,
κοινωνικές, οικονομικές) αλλά και
των κατοίκων της Ελλάδας. Επίσης
άλλο θέμα είναι η εναρμόνιση με το διεθνές νομοθετικό πλαίσιο και άλλο θέμα η αναγόρευση
μιας περιοχής ως προστατευόμενης σύμφωνα με κάποια ειδική σύμβαση. Ειδικά για το τελευ
ταίο γίνεται φανερό ότι υπάρχει θέμα ορθής ερμηνείας. Από την άλλη είναι σχεδόν καθολικό
το φαινόμενο της ανακήρυξης μιας περιοχής ως προστατευόμενης και της παντελούς έλλειψης
σχεδίου διαχείρισης και φύλαξης. Σε πλείστες περιπτώσεις οι προτάσεις έχουν οδηγήσει σε
σχέδια έκδοσης Π ροεδρικών Διαταγμάτων ή προσωρινών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων
(ΚΥΑ), που παραμένουν ανενεργές και με ανυπόγραφα Προεδρικά Διατάγματα. Η κατάστα
ση αυτή προκαλεί τη θυμηδία στους τοπικούς πληθυσμούς. Π αρόλα αυτά προτείνονται και
υιοθετούνται απαγορεύσεις κάποιων δραστηριοτήτων
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ενωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) προστατευόμενη περιοχή ορίζεται χερσαία ή/και υδάτινη έκταση στην οποία ο βασικός σκοπός είναι η
προστασία και η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και των φυσικών πολιτιστικών π ό
ρων. Η δε διαχείρισή της υλοποιείται μέσω θεσμικών ή άλλων μέσων. Η ανακήρυξη όμως
μιας περιοχής είναι ένα βασικό μέτρο που πρέπ ει να συνάδει μη την εθνική πολιτική Φύσης,
πολιτική που προς το παρόν στην Ε λλάδα δεν υπάρχει με αποτέλεσμα να έχουμε μόνο α 
ποσπασματικά μέτρα και προτάσεις που παραμένουν σε επίπεδο σκονισμένων μελετών σε
ράφια υπηρεσιών. Μ ε βάση πάντως το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο διαμορφώνονται οι
κάτωθι κατηγορίες προστατευομένων περιοχών:
Εθνικό επίπεδο
Εθνικοί Δρυμοί
Αισθητικά Δάση
Διατηρητέα Μ νημεία της Φύσης
Καταφύγια Ά γριας Ζωής
Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους
Θαλάσσια Πάρκα
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Διεθνές επίπεδο
Υγροβιότοποι διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ
Ζώ νες Ειδικής Προστασίας (SPA) της Ο δηγίας 79/4Θ9/ΕΟΚ
Π ροταθείσες περιοχές για ένταξη στο Δίκτυο “N A TU RA 2000” (Ο δηγία 92/43)
Μ νημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς και Α ποθέματα Βιόσφαιρας
\vcrfd
Βιογενετι.κά Αποθέματα
M'etfands
Π εριοχές που τους έχεια πονεμηθείτο Ευρωδίπλωμα
Π εριοχές της Σύμβασης της Βαρκελώνης
Αν αποτυπωθούν στο χάρτη οι περιοχές της χώρας που βρίσκονται κάτω από κάποιο καθε
στώς προστασίας εμφανίζεται το μεγαλύτερο μέρος της να ανήκει σε κάποια κατηγορία προστατευομένων περιοχών. Αυτή η κατάσταση οδηγεί στη διατύπωση των εξής ερωτημάτων:
Πριν την υπογραφή κάποιας διεθνούς συμφωνίας λογικά προηγείται διάλογος μεταξύ των
συμμετεχόντων, όπου παρουσιάζονται στοιχεία και απόψεις, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη
δυνατή συναίνεση. Π αρουσιάσθηκαν άραγε στοιχεία για τις ιδιαιτερότητες ης χώ ρα ς μας;
Υ περασπίσθηκαν οι απόψεις μας;
Οι συμμετέχοντες στις διεθνείς συσκέψεις Έ λληνες εκπρόσωποι (είτε υπηρεσιακοί π αρ ά
γοντες υπουργείων είτε εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανισμών) έχουν πληροφόρηση για
τις απόψ εις των διάφορων κοινωνικών ομάδων και τις πιθανές επιπτώσεις από την ανακήρυ
ξη προστατευομένων περιοχών;
Υ πάρχει άραγε μηχανισμός ενημερωσης των εκπροσώπων για τις απόψ εις των κοινωνι
κών ομάδων που επηρεάζονται από τέτοιες αποφάσεις;
Α ποτελεί διαπίστωση ότι η ανακήρυξη μιας περιοχής ως προστατευόμενης υπαγορεύεται
από την οικολογική της σημασία, και κατά δεύτερον από τους κινδύνους που την απειλούν. Η
οικολογική της σημασία είναι ένα γεγονός πραγματικό, εφόσον βέβαια αποδεικνύεται με
επιστημονικά και αξιόπιστα στοιχεία. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν όντως υπάρχουν
ειδικά διαχειριστικά σχέδια που μπορούν να ρυθμίσουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αν
τα μελετητικά γρα φ εία διαθέτουν έμπειρο προσωπικό για να ασχοληθεί π έρα από τα απει
λούμενα είδη και με την υποβαθμισμένη κοινω νία της υπαίθρου, ή αν εκ των προτέρων
κάποιες δραστηριότητες έχουν θεωρηθεί ως αποκηρυγμένες;
Πόσο ευσταθεί άραγε η άποψη ότι επειδή τα συναρμόδια υπουργεία δεν μπορούν να
καταρτίσουν και να εφαρμόσουν σχέδια ολοκληρωμένης διαχείρισης επιλέγουν την εύκολη
λύση των γενικών απαγορεύσεων; Η επιστημονική αδυναμία της διοίκησης εκλαμβάνεται και
ως πολιτική θέση;
Ό σ ο τα παραπάνω ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα τόσο εντείνεται η καχυποψία.
Α ποτελεί όντως τιμή για την Ελλάδα ότι διαθέτει τέτοιο φυσικό πλούτο, και π έρ α ν των ό
ποιω ν γεωμορφολογικών και κλιματικών λόγων, η πλούσια βιοποικιλότητα της χώ ρας μας
οφείλεται στην επί χρόνια αρμονική συνύπαρξη των κατοίκων της υπαίθρου με τη φύση, στη
λελογισμένη χρήση των φυσικών πόρων και στην παραδοσιακή υιοθέτηση μεθόδων αξιοποί
ησης των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών. Τα προβλήματα που τα τελευταία χρόνια
δημιουργούνται οφείλονται κατά κύριο λόγο στην αναπτυξιακή πολιτική του γρήγορου πλου
τισμού, και κυρίως στην ανοχή της πολιτείας στις κατά τόπους παράνομες δραστηριότητες
(αυθαίρετη δόμηση, εκχερσώσεις, εμπρησμοί, καταπατήσεις, μπαζώματα, παράνομοι σκου
πιδότοποι, λαθροθήρα, υπερβόσκηση, λαθροϋλοτομίες, άναρχη τουριστική, βιοτεχνική και
βιομηχανική ανάπτυξη, κατασκευή έργων χωρίς περιβαλλοντικούς όρους, παράδοση δημό
σιων και κοινοτικών έργων που δεν τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις σεβασμού του περιβάλ
λοντος, και πολλά άλλα παραδείγματα).
Η αληθινή πρόκληση και το παρ άδειγμ α που πρέπει να επιδείξει η χώ ρα μας γ ια την
προστασία της όντως παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς, είναι η εφαρμογή αειφορικής δια
χείρισης φυσικών και ανθρωπίνων πόρων και όχι η υποβάθμιση των ανθρώπω ν της υπαί
θρου. Δεν αρμόζει να υπάρχουν προστατευόμενες περιοχές και απροστάτευτοι κάτοικοι. Η
δημιουργία αρνητικού κλίματος ευνοεί άλλωστε μόνο τις παρανομίες και αυτούς που κοιτούν
τη φύση μέσα από τα “παραθυράκια” των νόμων και με την ανοχή της ελληνικής πολιτείας.
<Ψ> «ί*
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Γ ν ω ρ ί ζ ε τ ε ότι:
•

Στη χώρα μας έχουν καταγραφ εί 423 είδη πτηνών και 116 είδη θηλαστικών. Το
τελευταίο είδος πτηνού διαπιστώθηκε το 1999 στα Αντικύθηρα και ήταν ένα ασιατι
κό είδος φυλλοσκόπου. Από αυτά θηράματα είναι 32 είδη πουλιών και 5 είδη πτηνών

•

Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνος καταστράφηκε περισσότερο από το 70% των
ελληνικών υγροτόπων. Αυτοί που απέμειναν αντιμετωπίζουν προβλήματα συρρί
κνωσης της υδάτινης επιφάνειας τους, ρύπανσης, καταπατήσεων, εκχερσώσεων π α 
ραποτάμιων δασών και παράνομου κυνηγίου

•

Οι κυνηγετικές οργανώσεις επιτελούν το φιλοπεριβαλλοντικό τους έργο χωρίς καμί
α οικονομική υποστήριξη από την Πολιτεία

•

Έ ν α μεγάλο μέρος της οικονομίας του ορεινού παραδασόβιου πληθυσμού καιπολλών ακριτικών περιοχών βασίζεται στα έσοδα που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από
τη δραστηριότητα του κυνηγίου ως μορφή εσωτερικού τουρισμού

•

Άλλο είναι κυνήγι και άλλο είναι παράνομο κυνήγι. Η Θήρα ως δραστηριότητα από
λυτα συμβατή με το περιβάλλον, διέπεται από γραπτούς και άγραφους νόμους τους
οποίους επιβάλλεται να τηρεί κάθε κυνηγός ως νομοταγής πολίτης. Ωστόσο υπ ά ρ 
χουν και λαθροθήρες, όπως σε κάθε δραστηριότητα υπάρχουν παράνομοι, οι οποίοι
πρέπει να καταγγέλλονται, να συλλαμβάνονται, να τιμωρούνται και να απομονώνο
νται
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Ο κ. Ψαρούόας είναι γεωπόνος-γεωργοοίκονομολόγος, έχει

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

~

^

σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη (Γεωπονική Α.Π.Θ.) και την
Αγγλία (μεταπτυχιακό στη Γεωργική Οικονομία) και έχει ασχοληθείιδιαίτερα με την ανάπτυξη, σχεδίασμά και συντονισμά προγραμμάτων διατήρησης της άγριας ζωής και του φυ
σικού περιβάλλοντος. Εργαζόμενος στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ από
το 1993, έχει συμβάλει, στο συντονισμό και υλοποίηση των
προγραμμάτων διατήρησης της καφέ αρκούδας και του λνx ° v οτην Ελλάδα, στ?]ν ανάπτυξη δικτύου περιβαλλοντικών
οργανώσεων στα Βαλκάνια (Balkan-Net), καθώς επίσης, ει
δικότερα, στην τροποποίηση των κανονισμών του ΕΛ.Γ.Α.,
ώστε να αποζημιώνονται με καλύτερους όρους οι παραγωγοί
που υφίυτανται ζημιές από την άγρια πανίδα στη χώρα μας.

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα, κ. Ψαρούδα, κατά γε
νική ομολογία οξύνονται. Παράλληλα το νομοθετικό πλαί
σιο συνεχώ ς εμπλουτίζεται, ενώ η δράση και πίεση των
περιβαλλοντικών φορέων και οργανώσεων συνεχώς αυξά
νεται. Μ πορείτε να ερμηνεύσετε αυτήν την ανακολουθία,
αν όντως συμφωνείτε με αυτή την άποψη;
Τόσο ο εμπλουτισμός του νομοθετικού πλαισίου, όσο
και της δράσης ομάδων πίεσης και Περιβαλλοντικών Ο ρ
γανώσεων, αντικατοπτρίζουν την όξυνση των περιβαλλο
ντικών προβλημάτων. Ιδιαίτερα η “άνθιση” των Περιβαλ

Σπυρος Ψαρούδας
Υπεύθυνος

Προγραμμάτων του
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λσντικών Ο ργανώσεων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αντικατοπτρίζει επιπλέον μια κοι
νωνία αποξενωμένη από τα κέντρα αποφάσεων και πολίτες που αντιλαμβάνονται, ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο εθνών-κρατών ή περιφερειακώ ν διεθνικών ενοτήτων (π.χ.
Ευρωπαϊκή Έ νω σ η) δεν επαρκούν για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Συνειδητο
ποιείται, δηλαδή, όλο και ευρύτερα, ότι σε συνθήκες εντεινόμενης διεθνοποίησης, απελευθέ
ρωσης των αγορών, αλλά και βαθιών πολιτειακών αλλαγών, απαιτούνται νέοι τρόποι κ αι νέα
εργαλεία συλλογικής συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, είναι λογικό νομίζω να παρατηρούνται τα φαινόμενα στα οποία αναφέρεται η ερώτησή σας: Ο ι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, όπως και άλλες μορφές πρωτοβουλί
ας πολιτών, καλούνται να καλύψουν μέρος του κενού που έχει δημιουργηθεί στους τρόπους
άσκησης δημόσιου, κοινωνικού και δημοκρατικού ελέγχου.

Το άλλοθι της ολιγωρίας του πολίτη για ενεργό συμμετοχή σε θέματα προστασίας του φυσι
κού περιβάλλοντος είναι είτε ότι ο Κράτος δεν κάνει τίποτε, είτε ο ίδιος αν κάνει κάτι δεν θα
φέρει αποτέλεσμα. Παράλληλα ο εθελοντισμός, αλλά και η γενικότερη συμμετοχή του Έ λλη
να στα κοινά είναι περιορισμένη. Συμμετέχοντας ενεργά στις δραστηριότητες μιας πανελλή
νιας εμβέλειας μη κυβερνητικής οργάνωσης μπορείτε να παραθέσετε κάποια επιχειρήματα
για παρακίνηση τέτοιας ατομικής δραστηριότητας;
Έ χ ε ι πλέον συνειδητοποιηθεί από πολλούς περιβαλλοντι
κά ευαισθητοποιημένους πολίτες, ότι η ανάπτυξη πνεύματος συλλογικότητας, αλληλεγγύης, συνολικής θεώρησης του κόσμου που
μας περιβάλλει, αλλά και ανάληψης άμεσης και συγκεκριμένης

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

δράσης, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την πετυχημένη
έκβαση κάθε προσπάθειας διατήρησης του φυσικού περιβάλ
λοντος. Αυτό που συζητιέται λιγότερο είναι η “άλλη όψη του

ίδιου νομίσματος”: Ό τι, δηλαδή, το φυσικό περιβάλλον και η βιοποικιλότητα από την οποία
χαρακτηρίζεται η φύση, με τη σειρά τους, παρέχουν το πολύτιμο εκείνο υλικό υπόβαθρο πάνω
στο οποίο αναπτύσσονται και μορφώνονται αξίες όπως του σεβασμού στη δια φ ορά κ αι του
πλουραλισμού. Αλλά και αξίες όπως της συλλογικής, αλλά και ατομικής ευθύνης του ανθρώ 
που προς τον κόσμο που τον περιβάλλει και κατ’ επέκταση, προς τους συνανθρώ πους του,
αλλά και τους άλλους συγκατοίκουςτου στον πλανήτη.
Αυτά βέβαια εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα, όπο)ς και παλαιότερα. Στις σύγχρονες
συνθήκες όμως, κατά τη γνώμη μου και δεδομένης και της απάντησης που δόθηκε στην προ
ηγούμενη ερώτησή σας, αναγκαίο είναι να συνειδητοποιηθεί ότι συχνά τα κράτη όχι μόνο
“δεν κάνουν τίποτα”, αλλά πολλές φ ορές οι κυβερνήσεις τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα!
Η συλλογική δράση των πολιτών, λοιπόν, γύρω από περιβαλλοντικά ή κοινωνικά ζητήματα
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ουσιασηκή αντιμετώπισή τους στο σύγχρονο κόσμο.
Επιπλέον, σε ένα σύστημα πολλαπλών και ανταγωνιστικότν, συχνά, πόλων εξουσίας, και μάλιστα σε
μια περίοδο μετάβασης από το δεδομένο πολιτειακό σύστημα, όπως το γνωρίσαμε τους δύο-τρεις
τελευταίους αιώνες, σε ένα νέο, που τα χαρακτηριστικά του δεν έχουν εμπεδωθεί ακόμα, η δράση
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αυτή έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι γόνιμη και καταλυτική, παρά την αντίθετη μυθολογία
που καλλιεργείται από πολλές πλευρές.
Μ ε άλλα λόγια, είνα ι κρίσιμο να γ ίν ε ι κοινή συνείδηση ότι σήμερα, π ερ ισ σ ό τερ ο από
ποτέ, το μέλλον κ αι η τΰχη του τόπου μας, της κοινω νίας και του φυσικοΰ περιβάλλοντος
εξαρτώ ντα ι κυρίω ς από τους πολίτες κ α ι την απόφ ασή τους να δημιουργήσ ουν, να συμ
μ ετέχουν κ αι ν α υποσ τηρίξουν ε ν ε ρ γ ε ίς κ ο ιν ο τ ικ έ ς κινήσεις, ο ρ γα νώ σ εις κ α ι δίκτυα
ισότιμης σ υνεργα σ ία ς κ αι αλληλεγγύης.

Ποια πιστεύετε ότι είναι η συμβολή των περιβαλλοντικών οργανώσεων στην προστασία
της ελληνικής φύσης και ποια θα μπορούσε να είναι;
Σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά και με προβληματισμούς στελεχών περιβαλλοντικών
οργανώσεων που αρθρογραφούν κατά καιρούς στον τύπο (βλ. π.χ. άρθρο της Θ εοδότας Νάντσου, Συντονίστριας Προγραμμάτων του W W F Ελλάς, στην Ελευθεροτυπία της 5'1ζ Μ αίου
2000), βασική συμβολή των περιβαλλοντικών οργανοίσεων είναι η “ανάπτυξη συμμετοχικής
κοινωνικής δράσης ενσυνείδητων κι ενημερωμένων πολιτών”.
Ό λ ο και περισσότερο, αναγνωρίζεται και στην ελληνική κοινωνία, ότι οι περιβαλλοντικές
οργανώσεις προιοθούν την εφαρμογή της επιστημονικής έρευνας και κινητοποιούν ένα δυνα
μικό ανθρώπων, οι οποίοι καθημερινά μεταφράζουν τις δυσνόητες πολιτικές, οικονομικές
και επιστημονικές εξελίξεις σε έννοιες κατανοητές από το ευρύ κοινό. Παράλληλα, μέσα από
την άσκηση πίεσης σε τοπική, εθνική και διεθνή κλίμακα, τη διατύπωση καλά τεκμηριωμέ
νων εναλλακτικών προτάσεων και την κινητοποίηση ενός εναλλακτικού μηχανισμού επιστη
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μόνων, εθελοντών και ενεργών υποστηρικτών, λειτουργούν ως οχήματα υποστήριξης της
συλλογικής αντίδρασης των πολιτών στην αδιαλλαξία, δυσκαμψία και αδιαφ άνεια του πολιτι
κού και οικονομικού συστήματος.
Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο σκέλοςτης ερώτησής σας, πιστεύω ότι το ζητούμενο είναι να συμβάλουν
οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στην ανάπτυξη προτύπων συμμετοχικής διαχείρισης προστατευόμενων ειδών και περιοχών υψηλής φυσικής αξίας, μέσα από δράσεις ολοκληρωμένης προστασίας και
ανάπτυξης και με μακρόχρονη τοπική παρουσία και αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινωνίες.
Εδώ, όμως, πρέπει να τονιστεί, ότι τόσο γ ια τις περιβαλλοντικές, όσο και γ ια τις άλλες ορ γα 
νώσεις της αποκαλούμενης “κοινωνίας των πολιτών”, ελλοχεύουν πραγματικοί, αλλά και ορα
τοί, ήδη, κίνδυνοι:

•

Ν α μπερδέψουν και να ταυτίσουν την έννοια του “κράτους” με αυτή του “δημόσιου χώ 
ρου” και, επηρεασμένοι από τις καταχρήσεις των κρατών, να υποθέσουν ότι κάθε πρωτο
βουλία που παράγεται από δημόσιο διάλογο ή υπόκειται σε δημόσια κριτική και έλεγχο,
είναι “από τη φύση της” βλαβερή, ανεπαρκής, ή ... κ α ιτα δ ύ ο .

•

Να επιχειρήσουν την υποκατάσταση της άσκησης δημόσιου (κοινωνικού και δημοκρατι
κού) ελέγχου στα κρατικά και ιδιωτικά συμφέροντα, με τεχνοκρατικές, ή αδιαφανείς
ιδιωτικές πρωτοβουλίες (που στο κάτω-κάτω, οφείλουν και αυτές να είναι αντικείμενο
του ίδιου ελέγχου), θεωρώντας τις πιο “αποτελεσματικές”.

•

Τέλος, πράγμα που είναι ίσως και το πιο επικίνδυνο, να επαγγελματοποιήσουν και να
παγιώσουν τη μεσολαβητική λειτουργία τους μεταξύ κοινωνίας και φορέων εξουσίας και
να μετατραπούν από φορείς επίλυσης σε φορείς διαχείρισης των ζητημάτων με τα οποία
ασχολούνται.

Ευτυχώς, τελευταία αξιοποιείται η εμπειρία που έχει μέχρι σήμερα αποκτηθεί και αναπτύσ-
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σεται στο χώρο των Μη Κυβερνητικών -ή Μη Κρατικών- Οργανώσεων (ΜΚΟ) γόνιμος προ
βληματισμός και σε αυτά τα ζητήματα, γεγονός που κατά τη γνώμη μου, αν μη τι άλλο, είναι
σημάδι ενθαρρυντικό.

Η χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων από κρατικά κονδύλια μπορεί όντως
να εξασφαλίσει την αξιοπιστία και ανεξαρτησία αυτών των οργανώσεων; Πως μπορεί να
διασφαλιστεί η αποφυγή κρατικών - πολιτειακών παρεμβάσεων, ακόμη και για την άρθρωση
επιστημονικού λόγου;
Ε ίν α ι γ εγ ο νό ς ότι η έμφαση σε χρημα τοδοτήσεις Μη Κ υβερνητικώ ν Ο ργανώ σειον
(Μ Κ Ο ) εμφ ανίστηκε ακριβ ώ ς τη στιγμή που υποχω ρούσε το “Κ ράτος Π ρ ό ν ο ια ς” κ α ι
δαιμονοποιείτο ο “προστατευτισμός”. Ό π ω ς π αρατηρεί ο David R ieff σε ά ρθρο του που
δημοσιεύτηκε πρ ό σ φ α τα στο π ερ ιο δ ικ ό “Δ ικ α ιω μ α τικ ά !” (Δ εκ έμ β ρ ιο ς 2000), το γ ε γ ο 
νός, γ ια π α ρ ά δ ειγμ α , ότι “η αναπτυξιακή β οήθεια από τις περ ισ σ ό τερ ες κ ύ ρ ιες δότρ ιες
χώ ρ ες έπεφ τε κ α τα κ ό ρ υ φ α (σε πολλές χώ ρ ες, συμ περιλαμβανομένω ν τω ν Η Π Α , β ρ ί
σ κ εται τώ ρα σε ιστορικά χαμηλά ε π ίπ εδ α ) μ πορ εί φυσικά, να είνα ι ένα γ εγ ο ν ό ς συμπτωματικό. Α λλά στην αναπτυξιακή σφ αίρα , τουλάχιστον, η ιδεολογική δέσμευση π ε 
ρ ί “της κ ρατικής α ντα π ό κ ρ ισ η ς” στην Κ ο ινω νία Π ολιτώ ν μ οιά ζει να συνοδεύτη κε από
την απόφ αση ν α μειω θούν ο ι χρηματοδοτήσεις. Ό τα ν τους ασκούν πίεση, οι ειδ ικ ο ί της
ανάπτυξης που θέτουν εαυτούς υπ έρ της νέα ς αυτής θεώρησης, επιμένουν ότι μια εύρ ω 
στη Κ ο ινω νία Π ολιτώ ν θα α ν ο ίξ ε ι το δρόμο γ ια την ενσωμάτωση του φ τω χού κόσμου
στην π α γκ ό σ μ ια ο ικ ο νο μ ία - δήθεν το πρώ το βήμα πρ ο ς την ευ η μ ερ ία ” .
Θέλω να πω με αυτό, ότι και στον τομέα της πρόνοιας για την προστασία του περιβάλλοντος,
οι χρηματοδοτήσεις προς Μ ΚΟ λειτουργούν συχνά ως πρόσχημα, ή ως άλλοθι για την ουσια
στική απόσυρση του κράτους από τις σχετικές ιδεολογικές δεσμεύσεις του. Αξιοσημείωτο
είναι ότι οι χρηματοδοτήσεις αυτές, για παράδειγμα στον περιβαλλοντικό τομέα, υποστηρίζο
νται με ένα απειροελάχιστο κλάσμα των χρηματοδοτήσεων που κατευθύνονται σε έργα που
έχουν αρνητική, ή αμφίβολη επίδραση στο περιβάλλον...
Α πό την άλλη πλευρά, οι κάθε μορφής ιδιωτικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν όλο και περισ
σότερο τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται είτε για την έμμεση διαφήμισή τους, είτε για την
περιβαλλοντική αποενοχοποίησή τους (στην περίπτωση που οι δραστηριότητές τους είναι
ρυπογόνες ή και καταστροφικές για το αστικό και το φυσικό περιβάλλον), με την διοχέτευση
ενός απειροελάχιστου ποσοστού των κερδών τους.
Χ ωρίς περιστροφές, λοιπόν, θα ήθελα να τονίσω ότι η χρηματοδότηση των ΜΚΟ από κρατι
κά κονδύλια δεν μπορε ί να εξασφαλίσει την αξιοπιστία και ανεξαρτησία αυτών των οργανώ
σεων. Η αξιοπιστία τους κρίνεται, τελικά, από την ποιότητα των προγραμμάτων που υλο
ποιούν και από την αποδοχή τους από την κοινωνία. Κρίνεται ακόμα από τη μέτρηση των
αποτελεσμάτων τους, με βάση συγκεκριμένους και διαφανείς στόχους που πρέπει να τίθενται.
Ό σ ο δε για την ανεξαρτησία τους, δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά με την προσπάθεια εξεύρεσης χρηματοδοτικών πόρων που θα διασφαλίζουν την οικονομική ανεξαρτησία και την αυτο
τέλειά τους από κρατικά και ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα. Αυτονόητο είναι ότι τελικά,
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αυτό δεν μπορεί παρά να σημαίνει τη στήριξη των οργανοίσεων αυτών στους πολίτες και στην
εθελοντική προσφορά τους. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφερθούμε διεξοδικά στο πόσο
δύσκολο είναι να επιτευχθεί κάτι τέτοιο στο πλαίσιο της δεδομένης οικονομικής και κοινω
νικής κατάστασης στη χώρα και, πολύ περισσότερο, σε γειτονικές Βαλκανικές χώρες, όπου ο
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ δραστηριοποιείται σε συνεργασία με ομόλογες περιβαλλοντικές οργανώσεις...
Μ ια πιο ρεαλιστική απάντηση στο ίδιο πρόβλημα θα ήταν, συνεπώς, η επιδίωξη εξασφάλισης
πολλαπλών και διαφορετικών μεταξύ τους πηγών χρηματοδότησης, πέραν αυτών που μπο
ρούν να διεκδικηθούν από κρατικά κονδύλια. Αυτό, θα μπορούσε να εξασφαλίσει, προσωρι
νά έστω, ένα μεγαλύτερο περιθώ ριο ελευθερίας κινήσεων, από αυτό που προσφέρει η εξάρ
τηση από λίγες ή ομοειδείς πηγές.

Είστε από τις λίγες περιβαλλοντικές οργανώσεις που έχετε συνεργασθεί με κυνηγετικές
οργανώσεις. Πως κρίνετε αυτή τη συνεργασία σας;
Ο Α ΡΚ Τ Ο Υ ΡΟ Σ π ισ τεύει πω ς η επιτυχία της μεγάλης π ρ ο σ π ά θεια ς γ ια τη διατήρη
ση της Ά γρ ια ς Ζ ω ής κ α ι του Φ υσικού Π εριβά λλοντος στη χώ ρ α μας επιβ ά λ λ ει τη συστράτευση όλων όσων συμφω νούν κ α ι ε ρ γά ζο ντα ι γ ια την π ραγμ ατοποίησ η αυτών των
στόχων.
Στις σύγχρονες κοινωνίες, το κυνήγι δεν αποτελεί ασφαλώς μια δραστηριότητα που ασκείται
γ ια την εξασφάλιση των απαραίτητων για την επιβίωση των ανθρώπων. Ωστόσο, σε χώρες
όπως η Ελλάδα, διατηρεί βαθιές ρίζες και, ως παραδοσιακή δραστηριότητα, θεωρείται ανα
πόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής, ιδίως στην ύπαιθρο. Ό τα ν ασκείται με μέτρο και με
σεβασμό στις αρχές της ορθολογικής και
αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, μπορεί να συμβάλει κοινωνικά και οικονομικά στην ανάπτυϊη της υπαίθρου, και
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επιβάλλεται, περιπτώσεις κατά τις οποίες οι παραπάνω αρχές και προϋποθέσεις παραβιάζο
ντας για τον οποιοδήποτε λόγο. Μ ια τέτοια στάση δεν είναι πάντα αρεστή σε όλους και
μπορεί να προκαλεί δυσαρέσκεια και τριβές. Φυσικά, το ίδιο ισχύει και για την έκφραση των
απόψεω ν των κυνηγετικών οργανώσεων. Και στις δύο περιπτώσεις, η ανοχή των διαφορετι
κ ο ί απόψεων είναι δείγμα ωριμότητας, δημοκρατικής παιδείας, αλλά και κατανόησης πως,
όταν η κριτική ασκείται καλόπιοτα, υπηρετεί τις κοινές επιδιώ ξεις περιβαλλοντικών και
κυνηγετικών οργανώσεων.
Μ έσα στο παραπάνω πλαίσιο, ο ΑΡΚ ΤΟ Υ ΡΟ Σ επιδιώκει συνεννόηση, διάλογο και συνεργα
σία με τους κυνηγούς και τις οργανώσεις τους. Το ίδιο εξάλλου επιδιώκει και με άλλες κοινω
νικές ομάδες (κτηνοτρόφους, αγρότες κ.λπ.) που ασκούν νόμιμες και αποδεκτές δραστηριό
τητες στην ύπαιθρο.
Είναι αλήθεια λοιπόν, ότι επιδιώ ξαμε τη συνεργασία και τη συμμετοχή εκπροσώπων των
κυνηγετικών φορέων σε προγράμματα διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος. Ό π ω ς ξέρε
τε, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος LIFE-ΑΡΚΤΟΣ (1η φάση: 1994-1995 και
2'1φάση: 1997-1999), ξεκίνησε μια γόνιμη συνεργασία με την Σ Τ Κυνηγετική Ομοσπονδία
Μ ακεδονίας-Θράκης (ΚΟΜΑΘ). Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Σ Τ ’ ΚΟΜ ΑΘ διέθε
σε τους θηροφύλακές της για τη φύλαξη τοτν σημαντικών περιοχών για την αρκούδα και
βοήθησε ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των κυνηγών, με τη συμμετοχή
της στην έκδοση και διακίνηση ενημερωτικού υλικού για την καφέ αρκούδα στη χώρα μας και
με τη διακίνηση και συμπλήρωση ερωτηματολογίου, σχετικά με τη θηρευτική δραστηριότητα
στους βιοτόπους της αρκούδας.
Η συνεργασία αυτή, από πλευράς μας τουλάχιστον, κρίθηκε και θετική, αλλά και αποδοτική.

Πιστεύετε ότι υπάρχει πεδίο συνεργασίας με κυνηγετικούς φορείς; Σ ε ποιους τομείς κυρίως;
Ο ΑΡΚ ΤΟ Υ ΡΟ Σ θεωρεί ότι το παραπάνω παράδειγμα επιτυχούς συνεργασίας μπορεί να
επεκταθεί στους ίδιους ή και σε άλλους τομείς συνεργασίας. Μπορούμε να αναφέρουμε ενδει
κτικά αρκετούς τομείς στους οποίους οι προσπάθειες περιβαλλοντικών και κυνηγετικών οργα
νώσεων μπορούν να συνδυαστούν, προκειμένου να επιτευχθούν κοινοί στόχοι:
©

Αντιμετώπιση της λαθροθήρας,

°

βελτίωση της φύλαξης βιοτόπων,

°

αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών,

°

βελτίωση της τροφικής αξίας βιο
τόπων ειδών της άγριας ζωής,

°

επέκταση του συστήματος των
γεω ργικώ ν ασφαλίσεων για να
καλύπτονται πλήρως όλες οι π ε 
ριπτώ σεις ζημιών που προκαλούνται στην αγροτική οικονο
μία από άγρια ζώα,
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•

διάδοση και ενθάρρυνση λήψης μέτρων ενεργητικής προστασίας γεωργών, κτηνοτρο
φών και μελισσοκόμων, για τον περιορισμό των ζημιών σε ανεκτά επίπεδα,

•

περιορισμός των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν στο φυσικό περιβάλλον τεχνικά έργα
που σχεδιάζονται χωρίς τον αναγκαίο σεβασμό περιβαλλοντικών παραμέτρων,

•

επέκταση και βελτίωση των πρακτικών αειφορικής διαχείρισης των δασικών και άλλων
φυσικών πόρων.

Επαναλαμβάνεται ότι ο παραπάνω κατάλογος είναι ενδεικτικός μόνο και ότι, ασφαλώς, υπάρ
χουν πολλοί ακόμα τομείς στους οποίους ένα κλίμα συνεργασίας θα έκανε τις εκατέρω θεν
προσπάθειες πιο αποδοτικές.

Ευχαριστούμε για την πρόσκληση να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και ευχόμαστε ολόψυ
χα καλή επιτυχία στο περιοδικό ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και για το χρόνο σας.

It Α, Ν - Θ Η Ρ Α Σ
' ί ';' Ι -i·.

ματιά στον
π ρ ο η ψ ^ μ ε ν ο

αιώνα....

Κυριάκος Σκορδάς
Δασολόγος
Περιβαλλοντολόγος \-

Τα πάντα π ερ ί Θήρας
περιοχή της Βορείου Ελλάδος διακρίνεται για
J Η Τ \ τη σπουδαία φυσική ομορφιά της και για τα
πλούσια στοιχεία βιοποικιλότητας. Η δραστη
ριότητα του κυνηγιού, όπως και άλλες υπαίθριες δραστη
ριότητες, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την παράδοση των
κατοίκων της Μ ακεδονίας και της Θράκης. Παράλληλα η
περιοχή αποτελεί γεωγραφικό κομμάτι της χώρας μας, που,
λόγω της αφθονίας των θηραμάτων, και των πανέμορφων
βιοτόπων τους, δέχεται μεγάλη θηρευτική πίεση.

Η οργάνω ση των κυνηγών της Β ορείου Ε λλάδος σε
κυνη γετικ ο ύ ς συλλόγους ξεκ ίνησ ε ήδη α π ό το ξεκ ίνη 
μα του 20ού αιώνα. Από τις δεκ αετίες του 1920 και 1930
ξεκ ίνη σ α ν οι ορ γα νω μ ένες εκδη λ ώ σ εις γ ια την π ρ ο ώ 
θηση τω ν κυνηγετικώ ν θεμάτω ν, κ α ι κυρίω ς την α ν ά 
πτυξη κυνηγετικής ιδ έα ς και κ ο ινά α π οδεκτώ ν δ ια χ ε ι
ρ ισ τικ ώ ν λύσεω ν. Π α ρ ά λ λ η λ α π λ ή θ ο ς κ ο ιν ω νικ ώ ν
εκδηλώ σεω ν διορ γα νώ νοντα ν α π ό το υ ς κυνηγετικούς
φ ο ρ είς, οι ο π ο ίο ι ήταν π άντα ένα ουσιαστικό κομμάτι
τω ν το π ικ ώ ν κοινω νιώ ν.
Ε νδ εικ τικ ά α ν α φ έρ ετα ι ότι στην π ερ ιο χή της Θ εσ 
σ αλονίκη ς δημιουργήθηκαν στις δ εκ α ε τία του 1930 η
Έ ν ω σ η Κ υνηγών κ α ι Σ κοπευτώ ν Θ εσ σ αλονίκ ης κ αι η
Ε τα ιρ εία Π ροστασίας και Α να πα ρ α γω γή ς θηραμάτων,
που τη δ εκ α ετία του 1950 δημιούργησαν τον Κ υνηγετι
κό Σ ύλλογο Θ εσσαλονίκης. Α ξ ίζε ι ν α α ν α φ ερ θ εί ότι
στα μέσα της δεκ α ετία ς του 1930 η Ε τα ιρ ε ία Π ρ οσ τα 
σ ία ς κ αι Α να παραγω γής Θ ηραμάτω ν πραγματοποίησε
την πρώτη π ρ ο σ π ά θ εια εμπλουτισμού θηραμάτω ν, ό
που με δ ικ ά της έξοδα έφ ερ ε 600 μ ογγολικούς φ α σ ια 
νού ς από την Ο υγγα ρία
Οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται αποτελούν μια μι
κρή ένδειξη για την πλούσια αυτή δραστηριότητα.
Α ργότερα οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι, ακολουθώντας τις
κοινές εξελίξεις (υπουργικές αποφ άσεις) πήραν τη σημε-
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ρινή τους μορφή, ενώ στη δεκαετία του 1960 ιδρύθηκε και η Κυνηγετική Ομοσπονδία
Βορείου Ελλάδας. Από το 1993 η Ομοσπονδία μετονομάσθηκε σε Σ Τ ’ Κυνηγετική Ο μοσπον
δία Μ ακεδονίας Θ ράκης (Σ Τ ’ ΚΟΜ ΑΘ), ως μια επιπρόσθετη ενέργεια υπεράσπισης των
ελληνικών θέσεων, καθώς ενέκυψε πιο έντονα το θέμα της ονομασίας του γειτονικού κράτους
τηςΠΓΔΜ .
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Σ ήμερα η Σ Τ ’ Κ Ο Μ Α Θ έχει 61 Κ υνηγετικούς Συλλόγους αρμ οδιότητας της, με π ε ρ ί
που 60.000 μέλη. Ο ι Κ υνη γετικές Ο ρ γα νώ σ εις βρίσκονται σ ήμ ερα σε ένα στάδιο θ ετι
κής εξέλιξης, κ αι η ανάγκη σ υνεχο ύς βελτίω σης της οργά νω σης κ α ι της αποτελεσματικότητας τους είνα ι π ια επιβεβλημένη, καθώ ς τα κυνηγετικά π ροβλήματα απαιτούν ά μ ε
σες λύσεις.
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Η προβολή της πλούσιας ιστορικής πορείας των κυνηγετικών οργανώσεων στην Ελλάδα
και ειδικά στις περιοχές της Μ ακεδονίας καί Θ ράκης αποτελεί μια ανάγκη. Μ έσα από τα
ιστορικά αρχεία, τις μαρτυρίες, παλιές φωτογραφίες και άλλα στοιχεία θα αναδειχθεί η πολυ
ποίκιλη σημασία της δράσης των κυνηγετικών οργανώσεων, ενώ θα αντληθούν και σπουδαία
στοιχεία για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των φιλοθηραματικοίν δράσεων.

141

ΠΑΝ - ΘΗΡΑΣ

Τα πάντα περί Θήρας
Ψ Η Φ ΙΣΜ Α

τη ς Π α ν ε λ λ ή ν ια ς Σ υ ν ά ν τη σ η ς τω ν Κ υ νη γετικ ώ ν Ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ν τη ς Χ ώ ρ α ς
τη ν 1 Α π ρ ιλ ίο υ 2001
Ε μ ε ίς , τ α μέλη τω ν Δ ιο ικ η τ ικ ώ ν Σ υ μ β ο υ λ ίω ν τω ν 252 Κ υ ν η γ ε τικ ώ ν Σ υ λ λ ό γ ω ν
τη ς χ ώ ρ α ς , π ο υ εκ π ρ ο σ ω π ο ύ μ ε το υ ς 250.000 κ α ι π λ έ ο ν Έ λ λ η ν ε ς κ υ νη γούς, σ υ 
γ κ ε ν τ ρ ω θ ή κ α μ ε σ ή μ ε ρ α μ ε τ ά α π ό π ρ ό σ κ λ η σ η τ η ς Κ υ ν η γ ε τ ικ ή ς μ α ς Σ υ ν ο μ ο 
σ π ο ν δ ία ς κ α ι α π ο φ α σ ίσ α μ ε τ α π α ρ α κ ά τ ω :
Καταγγέλουμε το Υ πουργείο Γεωργίας που στηριζόμενο σε ανεύθυνες εισηγήσεις υπηρεσια
κών παραγόντων, εξέδωσε ρυθμιστική απόφαση ουσιαστικής απαγόρευσης του κυνηγίου για
το μήνα Φεβρουάριο, επικαλούμενο μια αόριστη και γενικόλογη πρόταση παραπομπής της
χώ ρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Καταγέλλουμε το γεγονός ότι η απόφαση αυτή πάρθηκε χωρίς την παραμικρή επιστημονική
τεκμηρίωση και χωρίς στοιχειώδη διαδικασία ενημέρωσης των άμεσα ενδιαφερόμενων κυ
νηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που εκπροσωπούν.
Καταγέλλουμε το γεγονός της ανακολουθίας του Υπουργείου Γεωργίας, που ενώ πριν από
μερικούς μήνες παρέθετε συγκεκριμένα επιχειρήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να
αιτιολογήσει τις αποφάσεις του για την άσκηση κυνηγίου το Φ εβρουάριο στη χώρα μας,
σήμερα εμφανίζεται να υπαναχω ρεί άνευ όρων, αποδεχόμενο τα ακριβώς αντίθετα.
Κ αταγγέλουμε την αντίληψη που θεωρεί, ότι Ευρωπαϊκή ενοποίηση σημαίνει πέρα από την
οικονομική σύγκλιση και πολιτιστική και περιβαλλοντική ισοπέδωση και οδηγεί σε παραλογισμούς του είδους ότι οι κλιματολογικές συνθήκες στη Ελλάδα είναι ίδιες π.χ. με αυτές της
Σουηδίας.
Καλούμε, το Υπουργείο Γ εωργίας, να μην επαναλάβειτην απαράδεκτη, αντιεπιστημονική και
αντιδημοκρατική αυτή απόφασή του.
Καλούμε επίσης, το Υπουργείο Γ εω ργίας, να αναλάβειτις ευθύνες του, και να υποστηρίξειτις
θέσεις της χώρας μας σε οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό όργανο, με βάση τα επιστημονικά στοιχεία
κ α ιτις αυτονόητες κλιματολογικές και άλλες ιδιαιτερότητες της Ελλάδας.
Καλούμε, επίσης την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Γ εωργίας, να προχω ρήσει άμεσα σε
δημοκρατικό διάλογο με τις οργανώσεις μας που εκπροσωπούν τον κυνηγετικό κόσμο, για να
μην είναι οι επιθέσεις στο κυνήγι ως το εύκολο άλλοθι για την έλλειψη πραγματικής φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής και οι κυνηγοί ως τα εύκολα θύματα.

142

Καλούμε, το Υ Π ΕΧ Ω ΔΕ να αναθεωρήσει την μέχρι σήμερα πολιτική του, που οδηγεί στο
απαράδεκτο αποτέλεσμα της αποστείρωσης του ενός τετάρτου της Ελληνικής φύσης και δη
μιουργεί μια ατέλειωτη βιομηχανία ανεξέλεγκτων και πολλές φορές επικίνδυνων μελετών.
Καλούμε τέλος κάθε πολίτη αυτής της χώρας που αντιλαμβάνεται ότι με τέτοιες αποφάσεις
ανοίγει η κερκόπορτα της ισοπεδωτικής εφαρμογής Ευρωπαϊκών κανόνων -χωρίς να λαμβάνεται πρόνοια στον σεβασμό των τοπικών ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρας- οι οποίες οδηγούν
τελικά σε μια φύση αποστειρωμένη, να αντιδράσει μαζί μας τώρα, πριν να είναι αργά.
Καλούμε, τους αρμόδιους να προβούν σε οικονομικοδιαχειριστικό έλεγχο όλων tow μη κυ
βερνητικών περ ιβα λλο ντο λο γιώ ν οργανώσεΐϋν.
Δηλώνουμε, ότι στον αγώνα μας αυτό, είμαστε αποφασισμένοι και ανυποχώρητοι μέχρι την
τελική δικαίωση, εξουσιοδοτώντας την ηγεσία των οργανώσεών μας να οργανιόσει κάθε
μορφής κινητοποιήσεις και αγωνιστικές διεκδικήσεις.
Δηλώνουμε ότι στον αγώ να αυτόν, ζητούμε την βοήθεια και συμπαράσταση όλων των
πολιτών, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε από κοινού το μέτωπο του σεβασμού των ιδιαιτεροτή
των κάθε χώρας αλλά και της ουσιαστικής προστασίας του περιβάλλοντος.
Δηλώνουμε τέλος την απαίτηση μας για σεβασμό των απόψεων μας και για αποφάσεις που θα
στηρίζονται σε επιστημονική τεκμηρίωση και δημοκρατικό διάλογο. Αν δεν γίνει αποδεκτή,
θα είναι για μας σοβαρός λόγος να ανταποδώσουμε την περιφρόνηση σ’ εκείνους που με τις
πράξεις τους δείχνουν να μας περιφρονούν.
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ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ

Τα πάντα περί Θήρας

1998. Πάντα επίκαιρο ψήφισμα
Ψ Η Φ ΙΣΜ Α Σ Τ ’ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜ ΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Τα Διοικητικά Συμβούλια των εξήντα (60) Κυνηγετικών Συλλόγων της Μ ακεδονίας και
Θράκης , εκπροσωπώντας περισσότερα από 60.000 μέλη, με δεδομένη την ευαισθησία τους
για την διατήρηση της περιβαλλοντικής ισορροπίας και την ανάγκη για αρμονική συνύπαρξη των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων με το φυσικό περιβάλλον, αποφάσισαν, σε έκτακτη γενική συνέ
λευση, να περιφρουρήσουν δυναμικά, πλέον, τις ακόλουθες, αδιαπραγμάτευτες και τεκμηριωμέ
νες θέσεις του κυνηγετικού κόσμου:
°

Ό χ ι στη συρρίκνωση της κυνηγετικής περιόδου - Η Ελλάδα έχει την αυστηρότερη θη

ρευτική νομοθεσία από όλες τις χώρεςτης Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κυνηγός είναι υποχρεωμέ
νος να την τηρεί προστατεύοντας τα θηραματικά είδη κατά την περίοδο μετανάστευσης και αναπα
ραγωγής, όπως ορίζουν οι Κοινοτικές Οδηγίες. Η θηρευτική περίοδος στην Ελλάδα βρίσκεται
μέσα στα πλαίσια των Οδηγιών αυτών και είναι άριστα προσαρμοσμένη στην γεωγραφική θέση
της χώρας.
®

Ό χ ι στις αυθαίρετες απαγορεύσεις χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση - Η απαγόρευση

δεν σημαίνει αυτόματα και προστασία. Δυστυχώς οι παρερμηνείες των Κοινοτικών Οδηγιών και
των Διεθνών Συμβάσεων, οι φιλοδοξίες αυτοπροβολήςτοπικών παραγόντων, το αντικυνηγετικό
μένος ορισμένων “φιλοπεριβαλλοντικών” οργανώσεων και τα συμφέροντα των χρηματοδοτού
μενων προγραμμάτων, οδηγούν στην υποβολή ή παραδοχή προτάσεων απαγόρευσης χωρίς καμιά
επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς να ενημερωθούν οι “θίγόμενες” κοινωνικές ομάδες.
•

Άμεση αποδέσμευση των χρημάτων του κεφαλαίου Θήρας - Στο κεφάλαιο Θήρας έχουν

συσσωρευτεί, τατελευταία χρόνια, πολλά δισεκατομμύρια από τις εισφορές των κυνηγών τα οποία
παραμένουν αναξιοποίητα από έλλειψη θηραματικής πολιτικής, αδικώντας έτσι το περιβάλλον
και την άγρια πανίδα.
*

Ό χ ι στην ασύδοτη και ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων - Οι κυνηγοί

είναι οι μόνοι που πληρώνουν για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Χωρίς την
παραμικρή κρατική οικονομική ενίσχυση προχώρησαν στην οργάνωση Σώματος Ομοσπον
διακής Θηροφυλακής που έχει στόχο την πάταξη κάθε παράνομης δραστηριότητας που παρατηρείται στο φυσικό περιβάλλον.
°

Ό χ ι στον αποκλεισμό των κυνηγών από την διαδικασία λήψης αποφάσεω ν που α 

φορούν διαχείριση και προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος - Ο ι Κυνηγετικές Ο ργανώ
σεις της χώρας είναι στελεχωμένες με ειδικούς επιστήμονες, έχουν πλήρη γνώση του αντικει
μένου τους καί δαπανούν σημαντικά ποσά για την εκπόνηση και υλοποίηση , σε συνεργασία
με εκπαιδευτικά ιδρύματα , διαχειριστικών μελετών, προγραμμάτων βελτίωσης βιοτόπων
και προγραμμάτων εκτιμήσεων πληθυσμών άγριας πανίδας, συνεισφέροντας σημαντικά στην
προστασία και διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος. Έ τσ ι εύλογα δεν θα ανεχτούν πια τον
αποκλεισμό τους από επιτροπές, συσκέψεις, ημερίδες κ.λ.π. όπου λαμβάνονται αποφάσεις
που τις αφορούν.
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Τονίζουμε χαρακτηριστικά ότι:
°

Η Ελληνική Ν ομοθεσία που καθορίζει και ελέγχει την δραστηριότητα της Θήρας

είναι η αυστηρότερη της Ευρώπης.
°

Στη χώρα μας έχουν καταγραφεί 423 είδη πτηνών από τα οποία μόνο 32 αποτελούν

θηράματα, κάτω από αυστηρούς χρονικούς και χωρικούς περιορισμούς
•

Ο ι απαγορευμένες για το κυνήγι περιοχές αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό της

Ελληνικής Επικράτειας.
•

Η εμπειρία έχει δείξει ότι όπου απαγορεύτηκε το κυνήγι, υποβαθμίστηκε ο βιότο

πος και μειώθηκαν ή εξαφανίστηκαν πληθυσμοί άγριας πανίδας.
•

Ο ι απαγορεύσεις, χωρίς την συγκατάθεση των κοινωνικών ομάδων που θίγονται

(γεω ργοί, κτηνοτρόφοι, ψ αράδες, κυνηγοί, μελισσοκόμοι κ.λ.π.), δεν ωφελούν το φυσικό
περιβάλλον. Αντίθετα δημιουργούν παράνομους που νέμονται ανενόχλητοι τις περιοχές αυ
τές.
®

Ο ι έννοιες κυνηγός και λαθροθήρας δεν έχουν καμιά σχέση μεταξύ τους. Οι λαθρο

θήρες, όταν εντοπίζονται, καταγγέλλονται συλλαμβάνονται και απομονώνονται.
Η θηρευτική πολιτική της χώρας πρέπει να χαραχτεί με αξιοποίηση όλων των επιστημονι
κών δεδομένω ν, μακρόχρονα, με τη συμμετοχή του κράτους και όλων των αρμόδιων φορέων,
μέσα στους οποίους εξέχουσα θέση έχουν οι Κυνηγετικές Οργανώσεις. Γι’ αυτούς τους αυτο
νόητους στόχους είμαστε πια υποχρεω μένοι ν’ αγωνιστούμε δυναμικά.
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7 0 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ...
ΤΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ
ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΑ
ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΑ

τικ ά ζητημβτα χ^ ς χώρας όχι μέ τή ν δ-ερμόtijta^ της^ραντασίος tov>, άλλα μ ΐ τήν ψογ^άν
κ α ϊ αμ^ροληπτον λογικήν, τήν όποιαν χό d|C*
ω μά τον έπφ&ύ&ί, κ α ί # ά ϊδ β δτι %& S Αδά
ματα ϊή ς χ ί ρ α ς δεν «.«έστρεφαν σ ί κ«νηγαί,
άλλ’ α ύ ίδ t )ύτο t d .Κράτος, ή άδιαφ ορία τ ύ ν
ά|ΐο>μ.βϊ3δχ»ν λειτοοργών αύτοΰ, οί όποιοι
έϊίί. Ινα σχεδόν αίώ να άτεδ τή ς άνεξαρτησίας
tfjg ' Ελλάδας μέχρι τοδ 1923 δ&ν Ιμερίμν^σαν
νά ρ«#μίσ ,coi τά to u k w tjγί««, δεν έκαμαν
ένα τσδλάχιοτον νόμον stsgi α ύ ϊοδ, ά φ ’ οδ
όφείλονν νά γνω ρίζω σιν δτι ή «σκησις to o κβνηγίου §έν ήτα δυνατόν νά κ α ύο ^ άφ* « α « ή ς
π ρ δ ς ςτωτνηςίαν τώ ν #ηρτμάΐ!»ν οΰτβ ό καί>ζηααχαζ χυνηγ·1ς νά κανονίσω τήν μ βθοδιχήν
θιβξβγωγην αύτϋδ μ Ι τδ μέτρον τής φκιδονς,
άφοδ δέν έκωλνετο ύπό ούδενδς Jteoicgtoaoi',
■0ά μάβϊ) κ ρ ^ ς το ύ το ς, οτι,. αν μετά «να α ιώ ν a
ββ»^μ£οθ'] διά νάμοο τδ ««ινήγιον, αίϊτδ 8δν
δφβίλβτηι oara #1ς αδτ'ιν οϋτε εις τήν άρμαδίβ ν dffijQeaC ιν to u ή sjt&ia o»‘Ss κά ν ν φ ίo ta t;i ίν βότ«;.ϊελβίφ μ ίχρι τ? ς ίσχνος τοά νό
μου xoiixo^t άλλ* «ίς αυίοΐ'ζ τ ο ίς κυνηγούς,
οδς 54ατ;}γί,ρ:ΐί ώ ς x tR a fftg e fiig τώ ν θηραμά
τω ν, οί όπ.4οι ίίλβ»ονϊ«ς τήν γινομένην κβτοοτροφ ήν καί άδιαφορίαν τοϋ Κράτους d»e·
φάσισαν ν ά «Αξϊ-αι σνλλογον προς ςδϋ μ ιο ιν
τοΰ xuvtjytjv κ α ί προοτβσίαν -καί ίτολλαπλασιαβμδν τώ ν -θ^ρ^μάτων. Ά νασυνέστηααν τον
Κίη-ηγετικδν Σίνδβσμον Α θ η ν ώ ν , σονέταξαν
αχέδϊον νόμου w^gi θ .,ρ ϊς έπι t j j»kn-t τώ ν
τφϊίΐν χ'Λ εθίμω ν τή ς όοχήαεα'ς τοδ *«νΐ)γίββ
έν Έ λ λ ά δι, ίμ&χθίΐααν νά πείοίΰοτ τοϊ?ς άρμα&Ιανς, οτ% τέλος πρίπει. να yetvjj τδ βΐσηγη#ev δ » ’ βδ»·5 osfltqeiov ν ίμοαχέδιον Μέμος,
tow Κράτονς. δπ?β μετά πολλούς αγώνας κα ί
έηιμόνονς «ροοΛβ'δ'εΙβς x a t^ g lto o o y τοοτο
avroi οοτοι ο ί * w ijy j(. 'Ε κ τδς τοότβν ®«
μά·&3 ό ” * *y » eB j?0s, δτι ή έποκολο«§Γϊοασα
ΐ&ριιοίς KirvnyeuK&v β»λλόγ®ν άλλαχοΰ τοϋ
Κράτους dtgm tm ueav ιό ς άγβ&άς κροαιρέσΕίς
όλω ν τώ ν κννηγώ ν τώ ν άποτΛ εσά ντω ν τοό·
■ϊονς περί. προστασίας τοδ θηραματιχοδ κό
σμον τ % "Ελλάδος ώ ς & iat@ avem v o l άκοφ ά ο « ς το'ί εν 0εοσ:ι.λovi«g σογπληθέντος κ«VJjyetutou σονδδρίοο xfj 17 M atov tv27, Έ π ί
τ:>ν·τ ις δ iv a to i ν ’’ άνα'ςΐ}τί|θίϊ είς το άρχεϊον
τοδ Ύ ποϋβγβίόϋ του * te.tfiav δηομν^μάτω ν·
■ί« ,ϊβλιι*?έ««ον αόχφ έκ μέρους τώ ν «uvqyetiκώ ν συλλόγων, δ ι ' ώ ν t«S'jSet**6o«v o t kovijyal %n μέχβ» τής σ ω τηρίας κα ί ούχϊ
κατα
στροφής τώ ν δηρα μά ταν τής χίδρας, ■&’ dv e a j j b i εν αύτώ και καταγγελίας τώ ν κυνη
γετικ ώ ν Σολλόγων κατά «®ντδς παραβάτου
τώ ν « κ μ ένω ν « ερ ί Α>){3{ 8 ίβ * ίϊ» ο ν . Θ ά w »orfta τότε, β « οί α ϋ λ ο γ ο ι δχι μόνον δέν β!»*ι
έίί,βλαΡ 2.ΐς( αλλά καί χρήσιμοι παρ-ίγοντβς καί
έκικαυρικοΐ είς τά ς ό γα ^ α ς π ερ ί κυνηγίου
π^οαιρεσείς του κ* *¥κ.:ϊυργοι'. f
Ε %>·!«, tix z να θελήο^ κα ί έκ ιδ ί'ίξ ϊΐ τήν
?;νΐσχ«οιν α&τών διά τής δ π α γ ^ γ ή ς πά ντω ν
τ,ών iiovfiy δν τής χ ώ ρ ϊς είς συλλδνοος ύ π '
εοδ νη ν τώ ν διοιχοόηον «Μ ονς όχι- μόνον
«ρ jg άρσιν τώ ν « κ ΐρ ό η ^ ν , είς & ot d ad v ta KtJi μ ΐ ΐ’/ t l etvaa δονατδν νά ΰ^οπίπτακ ι*,
άλλά καί προς ολικήν ένίσχ»οιν αΰτώ ν διά
να ιϊραγμβτώααϊΟί τον Χϊλνμβρί) QKm&v τω ν,
τ . δ* τήν ΐδρ«σ>ν σχολών «υνηγίοο, λεσχών,
oeo a so tijg lo v , τήν 5«δ ioiv »υνςγ«ίκώ »· βι·
βλέαητ καέ « β ^ ο λ χ ώ ν , καί ά π ίβ ώ ο ιν ο δ τ»
κα ί όφδ'-ΐλ-ι .Λ του κ* ‘Υπονργοΰ εις τήν ΐή ιώ ν κ ειμ '.ν^ ν π ρί # ,ρ ς δ ια ά - ε ^ ν ,
οί όλ-ίδινοί κα ί π .iveiiK.ii πρ^οεάται τ ώ ν θ ]ριμάτ,,ών, οί όπ ΐ λ ένδιβ.φέρονται νά δπάοχοον ■' ■' -iff ι Ls ά [ Ο, ·■;,'< ;roi ttxv tog άλλου
κα ί i j v i A w w d κ « ύίτ.·:ρμ«χοι τή ς δ ια δ ό σ ε ις
της «ονηγετικής ιδέας, τής x a td {foe*vta6tqv
ζΛ % *% δοκιμαζομεν ιςνεότήτας χάριν τής υ 
γείας, τής σωματικής και ψοχη4% τονώσεώς
της. τής προα /ω γής του τόσον χρησίμου διά.
Τ8 τά «τόμον, τΐ,ν κοινωνίαν κ α ί τήν πατρίδα
οίσ#ήματος τής ζ®ής χω ρίς ν ' άνησυχή ^τινα
δ η ή διάδοσις δ* ά η φ β πρ ? ς ζημίβν τοδ §?jραματικοΰ κόσμου, τ δ μ&ν διότι τά 9)10 τών
'Ε λλήνω ν κυνηγών καταγίνο’νται με τ δ κτ,ίνή-
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Απο το αρχείο των
Κυνηγετικών Νέων
κόσμος SS* ίνοχΧΐϊται m l
;ί Μ ν διώ κεται μόνον άπό τονς χωβοφιΑβκβς
καί τ β λοιπά έΓ*;ι«τραμμενα όργανα τής £πιΒλΛ®ί>>5 *οΰ κυνήγιου άνακοΛίόμβνος έκά0*βΐ«®ίδ τήν ·ψ»ϊαγωγίαν to u άπ ό τήν egeti■νβν αύτώ ν, μ ή τυχόν κσκόϊωσβ κανείς »ανέν
«ο» κεφαλά η τής
θ«ας fe® *di. ftudwcwa oikrojeiitegav άπό τους
άλλά «setaonanetet άπ ^νώ ς
* α | άΛο τάς t® a*«os * a i άδικους δηλώσεις
too άρμοδίου *ίπ««@ν«ό *ns Γβ»βγίας» τού
ts*aYfsiwti * s ;ϊδΕ»0ϊάϊ0» ««1 Ιβροφάντο» τής
,

..

&ιά ταύ%α «όχβμα* εις μβν τα KQatuta ορ:

8y«ya νά ΙΙακαλουθηοαίσι τήν Ιρε^νάν τω ν κπΐ

ν«. |«eKt*Cv&»ot μάλισ ιβ αδ ϊή ν κ β ΐ βΐς xabft ά*
ίΛ % 3βή6»ε»
7» ν «ν ί-χον ΰjtegpaiw vm s ta g έκατον χιλιάδας, άν ποτέ
. κάτβρ θώ σωσι νά tai»i «ags»oJ.ev& ·|σ:»βιν βίς
*ά τραχέα όρη κ β ϊ * i n w tv S to ta δάση. εν θα
όρώοιν, άλλως s a g a s to ύμενοι τής ματαιας 6t*
<:&|«aS ά ς οναζητήβ οο ι τα alxiav tfjg λα&ρα§f,g| g sow αρος ορσιν aw u v , fijwg elves
■βό*& ταότβ *δ Κ ράτος, τά όπ,ήον φορολογεί
βαρέίος lirjv κ ίνίΐγβηκήν &δβ;αν ώ ς νά tlv e μβ*
γαλΰκεφολβΜϊ3χαι οί πλ-'ΐστοι τώ ν «ονηγών,
jwA ν ά «ίβω βι» βίς αώ*ό, δν β& Β νά μ ή β*β
-λαθροθήρας, νά dgiog Ιν α X iytajv μικρόν φότ ή ί κυνίΐγβκΛήβ άδείας, δ«£·ρ μέχρΜ·» αν
: ό ίν 4|oi»Seief£saffg τκ λείος τήν λαθροθηρίαν,
§«. «egtoyiag αυτήν εις άσήμαντον άριθμάν,
:■διότι άλλω ς o « tt θ ά χατορ&ώοουν νά τοός
αβλλάίϊουν οδχ» 0 1 παοοοον a&coi ^ ’ά χυνηyeflv Ka&g'iijss* κ α # 'Saav t> x tv jytov elve
.»»#ος* « » · t j ©Jt«ov SH* S«vavtat νά «αρβιt*ift5>ctv e··- 5βον ξώσ* x i Ι φ ’ δσον ώίτββ*
χει φύσις καί
Μ e t a ϊα Ή α β^αμο» είς τ’ίν κ . ‘yjw agyiv
i|a » a K i e j v x a

·»ϊΐ******

Γ ΙΑ ΤΟ Κ ΑΙΝΟΥΡΓΙΟ Χ ΡΘ Ν Θ

ΕΥΧ62*

; ΐ % ■'T e t a e y s a x j v
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ά κ ς ίζ η < » ν

T^vuQfqv t a ^ H n d t o v jtavrjγ άν ώ ς * a ta a tg 3φίί.αν έ a rf -fi >jg ίμάτω ν
χώξ» :tg, w at i
i®V « Β ϊή γ ίη χ ώ ϊ συλλό/ω ν μκ.ριμνώ·ντ«ϊ¥ jteoi
av lijaeajs ιώ ν μελών t a v , tije diaSaoe©s
; ta S niwifyioB « a t t % lac g K tia eis του κα ί έ τ ϊ
ϊ β ν ά ν φ ίκ α ν ds'ju?) itgos k.’e a t tl e » Ρλάβην
tujj fltj^ ta tix o C κόσμοι», ώ ς ό μ . Υ πουργός
δΰσχνβιζΒτα , διά tfjv κ χτα-ατροφ^ν τοδ δ»
•#oCobi ρ « ϊ ά ‘k V Q W iio v k xffQ & tjt» x b v JtJVOV to w

οβαν δέν αισθάνεται αΰϊ&ν δίά τά βάσανα τών
ffavavftyw-Jta>v te v . ν£ί έςβυν^σο τά χυνηγβ*
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γιον τώ ν Αποδημητικών πτηνώ ν, τά όποια
ofrte έ|οντοόντοι οδτβ έπαισθητοις μειοΰνται,
%b δέ διότι ένδείκνυνται μέτρα προστασίας
τώ ν ένδημικών ί<% θηραμάτων διά τή ς με
θοδική ς κυνηγεσίας αότών, διά καθορισμού
κυνηγετικώ ν περιοχώ ν μή κυνηγεσίμων» διά
προνοητικώ ν θηραματοχροφ εί»ν καί λοιπώ ν
συντηρητικώ ν μίσοίν» τά όποια νόμοι δΰνοντα ι να π^ΰβλέήκοσι καί ε|ασφολίοο>σιν( δπω ς
συμβαίνει κα ι είς δλλα μέρη τοΰ παλαιού καί
νέοο κόσμου, ε ν 0α όμοιοι όροι κυνηγεοίος,
ώ ς π α ρ ’ ήμιν, ολέθριοι διά τά θηράματα, έ·
πεβαλον χω ρίς νά παραβλαφ θ^ ή α'οκησις tow
κυνηγίου. "Ας μ ή τρομάξϋ τδν κ . 'Υπουργόν,
ότι ή έηέκτβσις τοΰ κυνηγίου καί είς τοδς άνήλικας θ ά έπαυξήση τους κατβστροφβις τώ ν
θηραμάτω ν- Ο ι ανήλικες, κυνηγοί είνε ακίν
δυνοι, άρκοΰνται eig τήν απλήν ίκανοποίηαιν
τή ς όρμής τω ν. Τοΰτο όμω ς είναι, άναγκαΐον
νά γείνο δχι μόνον διά νά άγαπήσ$ τήν φύσιν
ή νεότης ές άπαλώ ν ονύχω ν και δεσμευθ-β ύπό
τή ς γοητείας κ α ι τώ ν θβλγήτρων αυτής ίς m i
άλλά κ α ί διότι ή σύμφυτος τ φ ά ν θ ρ ώ π φ κυ 
νηγετική ροπή , προφαινομένη είς αντον π φ
τής ένηλικιώ αεώ ς του elve δυνατόν νά σβυοη
μέ τήν είσοδον αΰτοΰ είς τήν τύρβην τοΰ βίου
κα ί κα ταπνιγή άπ ο -ψυχοφθόροος αλλας τέ^ipeig, τά ς όποιας δα ^ιλ ώ ς παρέχουσιν εις τους
νέους ο ϊ σημερινοί χρόνοι άκόπω ς. Δ ι' δ
πρ έπ ει πρώ τον νά ριξωση ή έκ τοΰ κυνηγίου
τέρψ ις e ig iaK o rea Ϊσχχϊρόν Ιρεισμα φ ΰπάρχουσαν είς τδν ανήλικα ροκήν, ϊν α αδτη κυριαρχήσ'Η πάσ ης άλλης, τέρ-ψεως, ή όπ ο ία θ ά
ήθελεν έπακολουθήση, “Α ς έροηηθώ σιν οΐ
α λ η θ είς κυνηγοί της χώρας απο τίνος ηλικίας
•ήρχισαν t o κυνήγιον κ α ι ή Ρεβαίωσις αύτών
ear® ένδάρρυνσις είς τον κ , ’Υ πουργόν νά μή
έπιμένη είς τήν ΐ?ναρ|ιν τής υυνηγετϊκής^ ά»
«κήσεοίς άπ ο μεγάλης ήλικίας, έκτδς αν έπι»
t v S τον περιορισμόν τώ ν κυνηγών διά τού
του , κ α θ ' όσον ο ί ενήλικες δέν γίνονται κυνη
γο ί, κα ί ά ν γείνω σι δέν παραμένουν δΓ ολης
τής ζω ή ς τω ν §«ΰροόντες τό κυνήγι ον «άρεργον βύχορίοτησιν. Τούς κινδύνους τού χ«4*
ρισ οΰ τοΰ x w i j v « w w όπλου αίρει τό διά
μικρόν ήλικίαν προοριζάμενον οπλον, τδ Φλό
μπερ, κ α ί ή παραδολοόθησις τοϋ άνήλικος είς
τδ κυν 'γ ιο ν «κό τοδ πα τρ δς ij τοΰ κηδεμόνας
του, τήν εΰθΰνην τώ ν όποίω ν δύναται ό νό·
μος ν ά 8 |α σ φ « λ ίθ ΐ.
"Αν α ί εΰχαί αδται δέν ενρίακω οιν άπήχησιν είς τον κ» Ύ πουργον, τ έ ν σημερινόν, εύ
χομαι τότε, ίν β ό διάδοχος αΰτοΰ συνδυάζω
π ρ δ ς τ § KoutQ έμπειρί*! τοΰ Υ π ουρ γείου _τής
Γεω ργίας και τήν κυνηγετικήν ιδιότητα δήλα
δή ν ά είνα ι άληθινδς κυνηγάς, ινα. έ |ά ρ η τήν
κυνηγετικήν ίδεαν είς τό ΰψας, είς ο οί άρχα ΐο ι “Έλληνες έ |ΰ φ ΰ σ α ν αύτήν, εδρανώοη
ταΰτην έπ ί στερρών psossov κα ί &πφά%$ ώς
άρ ισ ϊον πα ιδαγω γικόν μέσον τής νεότητας καί
ώ ς άριστον άντίρροπον πρ ό ς σχερέωσιν τής
υγείας καί σονκ^άτησιν τού αισθήματος τής
ζω ής κατά τούς σημερινούς ΐδ ί? χρόνους τής
βιοπάλης, τής β«Β.ινισμένης ζωής. τώ ν ανθ ρ ώ π ω ν, ί|ν vxm m m & i ή ΰπερκόπω οις, ή
νευρικότης, ή vr,vt<3.at<csi>a, -·:
-άκρυν®ις
ά κ ϊ τ α κατά φύσιν ξήν» κα ί ώς ύ-ψίστην καί
βύγενεστάτϊ^ν ψ υχαγω γίαν, φ δ » 4 « ν παρέ
χει είς τόν άνθρω π ον ή όναστροφή καί κίνη*
σις είς τήν φύσ^ν, τό βασιλείαν τοΰτο τής θεό*
τητος»

Φ. &. ΓΕΩΡΓΑM TAS
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(ψΓ\ ίναι γνωστό ότι πολλά άγρια ζώα πέφτουν θύματα
·. τροχαίων στην άσφαλτο και κυρίως στους δρόμους
ταχείας κυκλοφορίας. Στις περισσότερες αναπτυγ
μένες χώρες έχουν γίνει μελέτες για να βρούνε πόσα και ποια
ζώα σκοτώνονται στους δρόμους τους, είτε εθνικούς είτε ε
παρχιακούς. Στην Ελλάδα δεν είχε γίνει καμία σχετική έρευ
να και δεν υπάρχουν δυστυχώς στοιχεία.
Ξεκινώντας τον Μ άρτιο του 2000 να εργάζομαι για την
κυνηγετική ομοσπονδία Μ ακεδονίας -Θράκης στην πόλη
της Κομοτηνής, διάνυα σε καθημερινή βάση το εθνικό οδι
κό δίκτυο που συνδέει την Α λεξανδρούπολη με την Κομο
τηνή.
Τον ίδιο μήνα παραδόθηκε στην κυκλοφορία το πρώτο
τμήμα του σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας ο
δού μεταξύ των πόλεων Κομοτηνής -Αλεξ/πολης. Οι δυο
αυτές συγκυρίες με ώθησαν να προβώ στην καταμέτρηση
των σκοτωμένων άγριων ζώων και να συγκεντρώσω τα στοι
χεία εκείνα που θα μπορούσαν, να βοηθήσουν στην εκτίμη
ση του συνολικού αριθμού ζώων που σκοτώνονται στους
Ελληνικούς δρόμους, στην επισήμανση των αιτιών που προκαλούν τα ατυχήματα καθώ ς και στα μέτρα που θα πρέπει
να ληφθούν για την αποφυγή τους.
Γνωρίζουμε επίσης πόσο σημαντική και απαραίτητη εί
να ι η αλληλεπίδραση των φυσικών πληθυσμών των δια φό
ρων ειδών σε μια περιοχή και τους κινδύνους που εγκυμο
νεί η έλλειψή της (γενετική απομόνωση κ.α).
Η καταγραφή των σκοτωμένων άγριω ν ζώων διήρκησε
δώδεκα μήνες ώστε να έχουμε πληρέστερη εικόνα για κάθε
εποχή και είδος ζώου και να προσεγγίσουμε με μεγαλύτε
ρη ακρίβεια τα πραγματικά μεγέθη.

Η ολοκλήρωσή της έγινε τον Μ άρτιο του 2001.
Η καταμέτρηση γινόταν σε σύνολο 52 χιλιομέτρων ,από τα οποία τα 23 ανήκουν στην
Εγνατία οδό και τα υπόλοιπα 29 στο παλαιό εθνικό οδικό δίκτυο.
Στο παλαιό οδικό δίκτυο τα 9 χιλιόμετρα διασχίζουν πεδινό έδαφος και τα υπόλοιπα ορεινό.
Τα 23 χιλιόμετρα της Εγνατίας οδού διασχίζουν πεδινό έδαφος.
Ο αυτοκινητόδρομος της Ε γνατίας είναι περιφραγμένος σε όλο το μήκος του κατά τρόπο
τέτοιο ώστε να αποτρέπει την είσοδο των μεσαίων και μεγάλων θηλαστικών στο εσωτερικό
του. Π αρόλο την μέριμνα του σχεδιασμού του έργου για την αποφυγή της εισόδου των ζώων
στο εσωτερικό του δρόμου,οί κατασκευαστικές ατέλειες σε διάφ ορα σημεία της περίφραξης
κυρίως, επιτρέπουνε την είσοδο των διαφόρω ν ζώων σε αυτό.
Στην καταμέτρηση δεν περιλαμβάνονταν τα κατοικίδια ζώα ,τα οποία ήταν και αυτά πάρα
πολλά, αλλά μόνο τα θηλαστικά και τα πτηνά της άγριας πανίδας. Η αξιολόγηση και επεξερ
γασία των στοιχείων της έρευνας βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η δημοσίευση των συμπερασμάτων σε επιστημονικά έντυπα αναμένεται να γίνει τους
μέχρι το τέλος του 2001.
Αυτό που μπορούμε να επισημάνουμε και να τονίσου με σε πρώτη φάση είναι ότι ο “φόρος
αίματος” στην άσφαλτο, είναι εξίσου μεγάλος και για τους ανθρώπους και για την άγρια ζωή!!
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Μ ~\ δώ και αιώνες, χιλιάδες Ελλήνων κυνηγών βλέπουν
την ανατολή του ηλίου δίπλα στους αγαπημένους
m. ^

τους συντρόφους-τους Ελληνικούς Ιχνηλάτες. Πρό

κειται για μια συνεργασία μεταξύ ανθρώπου και σκύλου για
έναν κοινό σκοπό. Το αποτέλεσμα αυτής της τόσο στενής
σχέσης φαίνεται να αντικατροπτίζεται στον χαρακτήρα του
εθνικού αυτού σκύλου. Έ τσι, οι λέξεις που τον περιγράφουν
δεν θα μπορούσαν να είναι άλλες από δυνατός, ρωμαλέος,
ζατηρός, έξυπνος και βέβαια ατίθασος. Ό μ ω ς δεν σταματά
εκεί, σύμφωνα με το πρότυπο της φυλής έχει εξαιρετικά
λεπτή όσφρηση και μεγάλη αντοχή, κυνηγά ακούραστα είτε
μόνος είτε σε ομάδες και προσαρμόζεται απολύτως στα π ε
δινά ή ορεινά εδάφη όπως επίσης και στα πλέον βραχώδη
και απρόσιτα μέρη. Τελικά, με το άκουσμα του ηχηρού και
αρμονικού γαυγίσματος του κατά την καταδίωξη (κλαφούνισμα) προσφέρει μοναδικές συγκινήσεις, ιδίως για στους
λαγοκυνηγούς. Και βέβαια αυτά αναφέρονται για ένα σκύλο
που ανήκει σε μια αρχέγονη φυλή που διατηρήθηκε στο
πέρασμα του χρόνου και συνδέθηκε με την παράδοση χάρη
στην αγάπη του Έ λληνα κυνηγού, που ήθελε ένα σκύλο τρα
χύ, αποτελεσματικό, λιτό και αξιόπιστο δουλευτή.
Ό μω ς, τα παραπάνω χαρακτηριστικά της φυλής αλλοιώ
θηκαν και αλλοιώνονται σε σημαντικό βαθμό αφού διαβιώνει κυρίως κοντά στους κατοίκους της υπαίθρου, οι οποίοι
δεν έχουν καμία κυνολογική καθοδήγηση και κυνοτροφική παράδοση. Συνέπεια αυτών είναι όχι απλώς η εκτροφή
του χωρίς στόχο και πρόγραμμα, αλλά και η μιγαδοποίηση
του.
Πάντως, σημαντικό σημείο για την ιστορία του Ελλη
νικού Ιχνηλάτη, αποτελεί η κατοχύρωση του πρότυπου της
φυλής το 1958 στην Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI)
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μετά από προσπάθειες τσυ Δρ. Μ πασουράκου. Έ τσ ι αναγνωρίστηκε επισήμως και διεθνώς
με την σύνταξη και έγκριση των Κανονισμών των Ελληνικών Γενεαλογικών Βιβλίων θέτο
ντας τις επιστημονικές βάσεις για την επιλογική εκτροφή, βελτίωση και τελειοποίηση της
φυλής. Για τον σκοπό αυτό, έχει καταρτισθεί και τηρείται το Ελληνικό Βιβλίο Α ναγνωρισμέ
νων (ΕΒΑ) στο οποίο γράφονται όσα από τα σκυλιά ανταποκρίνονται στον τύπο της φυλής,
κατόπιν βέβαια κυνολογικής εξέτασης. Παράλληλα, υπάρχει το Ελληνικό Βιβλίο Καταγωγών
(ΕΒΚ), στο οποίο καταχωρούνται τα σκυλιά που έχουν καταγωγή τουλάχιστον τριών γενεώ ν
(δηλαδή 14 πρόγονων).
Έ τσι, από το 1959 γράφονταν και γράφονται σχετικά λίγοι Ελληνικοί Ιχνηλάτες στο ΕΒΑ,
όπως και οι δισέγγονοι ή οι τρισέγγονοι τους στο ΕΒΚ, κάνοντας φανερό ότι η καθαρόαιμη
αναπαραγωγή και ανάπτυξη της φυλής συνεχίζει να συναντά εμπόδια πολλά από τα οποία
είναι σχεδόν ανυπέρβλητα. Το σημαντικότερο εμπόδιο είναι ότι οι Ελληνικοί Ιχνηλάτες χρη
σιμοποιούνται κυρίως από κυνηγούς της επαρχίας, οι περισ
σότεροι των οποίων δεν έχουν ιδέα από Κυνολογικό Ο ργα
νισμό, Γενεαλογικά Βιβλία (ΕΒΚ και ΕΒΑ), εγγραφ ές σκύ
λων, έκδοση πιστοποιητικών καθαροαιμίας κ.λ.π.. Επίσης,

/^ \

-

όσοι ενδιαφέρονται και αποκτούν σκυλιά με πιστοποιητικά
(για να έχουν πραγματικά έναν καλό για το κυνήγι σκύλο)
φαίνεται να μην έχουν τις γνώσεις, να αδυνατούν ή να α δια
φορούν κατόπιν να συνεχίσουν την καθαρόαιμη α ναπ αρα
γωγή.
Ακόμα, ένας άλλος λόγος της μη σωστής εκτροφής, είναι
το γεγονός ότι δεν υπάρχει ικανός αριθμός από κυνολόγους
ή κυνοτέχνες που θα μπορούσαν να ενημερώσουν και να κατατοπίσουν τους κυνηγούς που
χρησιμοποιούν ιχνηλάτες. Έ τσ ι από το 1957, που άρχισαν οι εγγραφ ές και στάλθηκαν στην
επαρχία καθαρόαιμα, είναι γνωστό ότι τα πλείστα αργά ή γρήγορα εξαφανίστηκαν στον κυκε
ώνα της μιγαδοποίησης.
Α πέναντι στην κατάσταση αυτή, ήταν ανάγκη η ίδρυση του Ομίλου Φίλων Ελληνικού
Ιχνηλάτη, κάτι που πραγματοποιήθηκε μόλις το 1998. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση του
Ομίλου αναφ έρεται ότι στους στόχους του είναι ο εντοπισμός των καθαρόαιμων ατόμων και
στην συνέχεια η σωστή αναπαραγωγή τους, ώστε η φυλή να βελτιωθεί μορφολογικά και
κυνηγετικά. Η διεύθυνση του Ομίλου είναι: Μ ενελάου 4, Ν έο Ηράκλειο, Αθήνα, τ.κ. 141 22,
τηλ. (01) 2810376 και fax (01) 2846135.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ Σ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ
ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Γενική εμφάνιση: σκύλος μεσαίων διαστάσεων, με κοντό τρίχωμα, μαύρο - κοκκινωπό,
δυνατός, ρωμαλέος, ζωηρός και οξύνους.
'Υ ψ ος και βάρος: το ύψος στο ακρώμιο στους αρσενικούς είναι από 47 έως 55 εκατοστά και
στις θηλυκές από 45 έως 53 εκατοστά. Αποδεκτό όριο συν ή πλην 2 εκ..
Το βάρος είναι από 17 έως 20 κιλά.
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Μανδύας: κοντό τρίχωμα, πυκνό, λίγο σκληρό, πολύ λείο και σφιχτό πάνω στο σώμα.
Χρώμα: μαύρο κοκκινωπό (της φωτιάς). Μ ια μικρή λευκή κηλίδα στο στήθος είναι ανε
κτή. Ο ι ορατοί βλεννογόνοι, η μύτη και τα νύχια μαύρα.
Κεφάλι: μακρύ, το συνολικό μήκος του φτάνει τα 4,35/10 του ύψους στο ακρώμιο. Το
διζυγωματικό εύρος του κρανίου δεν π ρέπ ει να ξεπερνά το ήμισυ του συνολικού μήκους της
κεφαλής, δηλαδή ο συνολικός κεφαλικός δείκτης πρέπει να είναι κάτω από 50. Οι ανώτερες
επιμήκεις γραμμές του κρανίου και της γέφυρας της μύτης είναι αποκλίνουσες.
Μάτια: κανονικού μεγέθους, δεν είναι βαθουλωτά, ούτε προεξέχουν, ίρις καστανού χρώ 
ματος, έκφραση ζωηρή και ευφυής.
Αυτιά: μεσαίου μεγέθους (σχεδόν το ήμισυ του μήκους της κεφαλής), τοποθετημένα ψηλά,
δηλαδή πάνω από το ζυγωματικό τόξο, πλατιά, στρογγυλέ μένα στην κατώτερη άκρη. Πέφτουν
κάθετα.
Λαιμός: ισχυρός, μυώδης, χωρίς προγούλι, κατέρχεται αρμονικά προς τους ώμους. Το
μήκος του είναι σχεδόν 6,50/10 του συνολικού μήκους της κεφαλής.
Κορμός: το μήκος του κορμού ξεπερνά κατά 10% το ύψος στο ακρώμιο. Η ανώτερη γραμ
μή του κορμού είναι ευθεία και καμπυλώνει λίγο στους νεφρούς, η κατώτερη γραμμή ανέρχε
ται ελαφρά.
Ουρά: δεν είναι μακρυά και φτάνει το πολύ έως το ακροτάρσιο, τοποθετημένη μάλλον
ψηλά, είναι χοντρή στην ρίζα και λεπταίνει ελαφρά προς τις άκρες της. Ό τα ν κινείται, δίνει
την εικόνα σπαθιού.
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Ε Λ Α Τ Τ Ώ Μ Α Τ Α Π Ο Υ Α Π Ο Κ Λ ΕΙΟ Υ Ν ΤΗ Ν Α Ν Α ΓΝ Ω ΡΙΣΗ
Ύ ψ ο ς στο ακρώμιο που ξεπερνά ή δεν φθάνει τα όρια ανοχής.
Άλλο χρώμα μανδύα, μύτης, ματιών και νυχιών από αυτά που
υπαγορεύονται βάση προτύ που.
Πλήρης αποχρωματισμός των ορατών βλεννογόνων.
Γέφυρα της μύτης κοίλη, ρύγχος πολύ μυτερό.
Π ρογναθισμός της άνω ή κάτω γνάθου.
Σύγκλιση των ανώτερων επιμηκών γραμμών του κρανίου και της γέφυρας της μύτης.
Ημι - ορθωμένα αυτιά.
Κακή θέση t c j v άκρων σε σχέση με το έδαφος.
Π αρουσία νυχιών στο πίσω μέρος των ποδιών.
Ο υρά κουλουριασμένη.
Η Σ Τ ’ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ Ο Μ Ο ΣΠ Ο Ν ΔΙΑ Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ) προ
χώρησε στην έκδοση αφίσας με θέμα τον Ελληνικό Ιχνηλάτη. Θ α πρέπει να γίνει κατανοητό
ότι η διατήρηση της φυλής αποτελεί χρέος μας, επιπρόσθετο με όλες τις άλλες ενέργειες μας
για τη διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Έ τ σ ι η Σ Τ ’ ΚΟΜ ΑΘ προέβη
στην έκδοση αυτής της αφίσας στην προσπάθεια της να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει
τον κόσμο, απευθυνόμενη όχι μόνο στους κυνηγούς, αλλά και στον κάθε κυνόφιλο, ώστε ο
ελληνικός ιχνηλάτης να εξακολουθεί να υπάρχει και να συντροφεύει τους ανθρώπους της
υπαίθρου.

ι/Ι
ίίΐ

Απόγονος των αρχαιοελληνικών λαγωνικών,
διατηρήθηκε με την αγάπη του ϊλληνα κυνηγού.

Τα πάντα περί Θήρας
/Μ κολουθώντας το παράδειγμα του πανεπιστη
^

— / Μ ' μίου της Κρήτης για την διερεΰνηση των γενε
τικών τΰπων του λαγού στην Β όρεια Ελλάδα

και στη νησιωτική χώρα, παρόμοια προσπάθεια επιχειρείτα ι για τους αγριόχοιρους.
Μ ε την βοήθεια των κυνηγετικών συλλόγων της Α νατο
λικής Μ ακεδονίας και Θράκης, των Ομοσπονδιακών Θη
ροφυλάκων και των κυνηγών της περιοχής συγκεντρώθη
καν 35 δείγματα αγριόχοιρου (μυϊκού ιστού), που θηρεύθηκαν την κυνηγετική περίοδο 2000-2001 στους πέντε νομούς
της περιφέρειας αυτής. Με ειδικές αναλύσεις θα παραχθούν
συμπεράσματα για την γενετική ταυτότητα των αγριόχοι
ρων.
Κρίθηκε σκόπιμη και επιβεβλημένη η επιλογή αυτού
του είδους του αγριόχοιρου για τους εξής λόγους:
-Παρατηρούνται έντονες δια φ ορές στο φαινότυπο των
ζώων που θηρεύονται, ακόμη και στις ίδιες περιοχές αλλά
και μεταξύ ατόμων της ίδιας ομάδας,
-Διασταυρώνει με το ήμερο και δημιουργεί υβρίδια με
κίνδυνο αλλοίωσης του γενετικού τύπου του (ο αριθμός των
χρωματοσωμάτων είναι διαφορετικός στα άγρια από αυτόν
των ήμερων).
-Πολλά ζώα εισέρχονται στη περιοχή από τις γειτονικές
χώ ρες (Βουλγαρία, Τουρκία) και δεν γνωρίζουμε γενετικές
πληροφορίες και αν είναι όντως διαφοροποιημένα από τους
τοπικούς πληθυσμούς.
-Γίνονται πολλές φορές εμπλουτισμοί με ζώα άγνωστης
προέλευσης και ποιότητας.
Με την έρευνα αυτή θέλουμε να κάνουμε μια πρώτη διαπίστωση για την γενετική καθαρότητα των αγριόχοιρων,
’
■

την ύπαρξη ή όχι υβριδισμένων ατόμων καθώς και των τό■

πων που συναντιόνται.
-

η

»

11

Σε περίπτωση που κ ριθεί αναγκαία η επανάληψη και η
λεπτομερέστερη εξέταση του θέματος για την συγκέντρωση
περισσοτέρων στοιχείων, η δειγματοληψία θα επαναληφθεί.
Τα αποτελέσματα της π ρ οσπάθειας αναμένεται να γ ί
νουν γνωστά μέχρι το τέλος του 2001.
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Κ Υ Ν Η Γ Ε Τ ΙΚ Η Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ ΙΑ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
(έδρα: Α θ ή να )

01 3 2 3 1271
Φ α ξ 01 3 2 2 2 7 5 5

Κ Υ Ν Η Γ Ε Τ ΙΚ Ε Σ Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ ΙΕ Σ

Α' Κ Υ Ν Η Γ Ε Τ ΙΚ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ ΙΑ Κ Ρ Η Τ Η Σ (έδρ α : χ α ν ιά )

Τ η λ /φ α ξ
0821 98 1 47

Β' Κ Υ Ν Η Γ Ε Τ ΙΚ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ ΙΑ Α Ρ Χ ΙΠ Ε Λ Α Γ Ο Υ Σ (έδρ α :
Μ υ τιλ ή ν η )

Τ η λ /φ α ξ
0251 25 2 59

Γ' Κ Υ Ν Η Γ Ε Τ ΙΚ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ ΙΑ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ (έδ ρ α :
Π ά τρ α )

061 3 6 1 6 7 1 -2
3 4 6 6 1 4 ,3 6 1 6 3 4

Δ' Κ Υ Ν Η Γ Ε Τ ΙΚ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ ΙΑ Σ Τ Ε Ρ Ε Α Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ
(έδ ρ α : Α θ ή ν α )

01 3 2 3 1 2 1 2,
φ α ξ: 3 2 3 2 6 1 6

Ε' Κ Υ Ν Η Γ Ε Τ ΙΚ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ ΙΑ Η Π Ε ΙΡ Ο Υ (έδρα :
Ιω ά ννινα )

Τ η λ /φ α ξ
0651 2 2 109

Σ Τ' Κ Υ Ν Η Γ Ε Τ ΙΚ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ ΙΑ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ (έδ ρ α : Θ εσ /ν ίκ η )

Τ η λ /φ α ξ
031 2 1 9 65 6 ,
246640

Ζ' Κ Υ Ν Η Γ Ε Τ ΙΚ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ ΙΑ Θ Ε Σ Σ Α Λ ΙΑ Σ - Σ Π Ο Ρ Α Δ Ω Ν Τ η λ /φ α ξ
041 2 8 2 9 8 2
(έδρα: Λ ά ρ ισ α )

Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας
Κοραή 2105 64 Α Θ Η Ν Α
Α ’ Κυνηγετική Ο μοσπονδία Κρήτης
Καραϊσκάκη 75
73100 ΧΑΝΙΑ
Β ’ Κυνηγετική Ο μοσπονδία Α ρχιπελάγους
Βουρνάζων 10
81100 Μ ΥΤΙΛΗΝΗ
Γ’ Κυνηγετική Ο μοσπονδία Πελοποννήσου
Κορίνθου 228
262 21 ΠΑΤΡΑ
Δ ’ Κυνηγετική Ο μοσπονδία Σ τερεάς Ελλάδας
Κοραή 2
105 64 Α Θ Η Ν Α
Ε ’ Κυνηγετική Ο μοσπονδία Η πείρου
Πυρσινέλλα 4
453 32 ΙΩ ΑΝΝΙΝΑ
Ζ ’ Κυνηγετική Ο μοσπονδία Θεσσαλίας
Παναγοΰλη 25
41222 ΛΑΡΙΣΑ
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΣΥΛΛ Ο ΓΟ Σ
ΤΑΧΥΔΡΟΜ . ΑΙΕΥΘ. ΊΉ Λ
FAX
Α Λ ΕΞ Α Ν Δ ΡΕ ΙΑ Σ
59300 Ταγ. Γεωργούλη 21 Α λεξάνδρεια
0333-24357
0333-24357
Α Λ ΕΞΑ Ν ΔΡΟ Υ Π Ο Λ Η Σ 68100 14* Μ αϊου 35 Αλεξανδρούπολη
0551-25528
0551-31728
Α Μ Π ΕΛ Ο Κ Η Π Ω Ν ΘΕΣ/ΚΗΣ
56123 Ελευθερίας 3 Θεσσαλονίκη 031-733466
031-724999
Α Μ Υ Ν ΤΑ ΙΟ Υ
53200 6ης Μ εραρχίας 102 Αμύνταιο
0386-23068
0386-23068
Α ΞΙΟ Υ Π Ο Λ Η Σ
61400 Αξιούπολη Κιλκίς 0343-32515
0343-32515
0467-43373
52200 Ν .Παπαθανασίου 15 Αργος Ορεστικά
Α ΡΓΟ Υ Σ Ο ΡΕΣΤΙΚ Ο Υ
0467-43373
0384-21649
0384-21649
Α ΡΙΔ Α ΙΑ Σ
58400 Κύπρου 13 Αριδαία
Α ΡΝ Α ΙΑ Σ
ΒΕΛ ΒΕΝ ΔΟ Υ

63074 Αρναία 0372-22648
50400 Βελβενδός Κοζάνης

0372-22648
0464-32612

0454-21999

ΒΕΡΟ ΙΑ Σ

59100 Περικλεούς 2 Βέροια

0331-27495

0331-27495

ΓΙΑ Ν Ν ΙΤΣΩΝ
0382-25697
ΓΟ Υ Μ ΕΝ ΙΣΣΑ Σ
ΓΡΕΒΕΝ Ω Ν

58100 Αφ.Παπάίωάννου 10 Γ ιαννιτσά

0382-23110

61300 Γουμένισσα
0343-41874
51100 Ελ.Βενιζέλου 7 Γρεβενά

0343-43513
0462-236960462-23496

ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Δ ΙΔΥ Μ Ο Τ Ε ΙΧ Ο Υ
ΔΟΞΑΤΟΥ
Δ ΡΑ Μ Α Σ

51200 Δεσκάτη 0462-32895
0462-32895
68300 Διδυμότειχο
0553-22674
0553-22674
66300 Δοξάτο 0521-66008
0521-66008
66100 Ηπείρου 22 Δράμα
0521-34461
0521-34461

Ε Δ Ε ΣΣΑ Σ

58200 Κων/πόλεως 23 Έ δ εσ σ α

Ε Λ Ε Υ Θ Ε ΡΟ Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ
0592-22786
ΕΠ Α Ν Ο Μ Η Σ
0392-42450
ΖΑ ΓΚ Λ ΙΒ ΕΡΙΟ Υ

64100 Μ ακεδ/μάχων 1 Ελευθερούπολη

0592-22786

57500 Πλατεία I. Μ εταξά 1 Επανομή

0392-42450

ΘΑΣΟΥ
Θ ΕΣΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ

64002 Λ ιμενάρια Θάσος 0593-51910
0593-51910
54631 Αμίίντα 79 Θεσ/νίκη
031-278543
031-229967

ΚΑΒΑΛΑΣ

65001 Θμονοίας 91 Καβάλα

Κ Α ΣΣΑ ΝΔΡΑ Σ
Κ ΑΣΤΟΡΙΑΣ
0467-29387
Κ Α ΤΕΡΙΝ Η Σ
0351-24877

63077 Κασσάνδρεια
0374-23397
52100 Πλατεία Καραβαγγέλη Καστοριά

0374-23397
0467-29387

60100 Ειρήνης Β 'π ά ρ ο δο ς 1 Κατερίνη

0351-24877

57012 Ζαγκλιβέρι Λ αγκαδά
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0381-22455

0393-32042

051-227452

0381-22455

0393-32042

051-227452

ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ

Τα πάντα περί Θήρας

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟ Κ Ο Π ΙΟ Υ
0523-23006
ΚΑΤΩ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ

57014 Κ. Σταυρός
0397-61711
0397-61888
61100Μ εταμορφώσεως4Κιλκίς 0341-28283
0341-28283

ΚΟΖΑΝΗΣ

50100 Αραπίτσης 47 Κοζάνη

0461-30477

0461-30477

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

69100 Παρρασίου 12 Κομοτηνή

0531-22885

0531-22885

ΛΑΓΚΑΔΑ

57200 Σ. Μπαρέτη 18 Λαγκαδάς 0394-23083

0394-23083

Μ ΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ
Μ ΕΤΑΞΑΔΕΣ
Ν. ΖΙΧ Ν Η Σ
Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΝΑΟΥΣΑΣ

62049 Μ αυροθάλασσα 0322-30458
0322-30458
68010 Μ εταξάδες
055351714
055351356
62042 Ν .Ζ ίχνη 0324-22214
0324-22214
63200 Ν .Μ ουδανιά
0373-22377
0373-22377
59200 Βύρωνος 19 Νάουσα
0332-28581
0332-28581

ΝΙΓΡΙΤΑΣ

62200 24η5Ιουνίου 6 Νιγρίτα

0322-22709

0322-22709

ΞΑΝΘΗΣ

67100 40 Εκκλησιών 2 Ξάνθη

0541-22846

0541-22846

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

68200 Ορέστου 3 Ορεστιάδα

0552-29780

0552-29780

ΟΡΜ ΥΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

63071 Ορμύλια 0371-41904
037144133
63100 Πολύγυρος
0371-22734
0371-22734
61200 Πολύκαστρο Κιλκίς
0343-23093
0343-23093

ΠΡΟΣΟΓΣΑΝΗΣ
ΠΤΟΛΕΜ ΑΪΔΟΣ

66200 Προσοτσάνη
0522-23380
0522-23380
50200 Γράμμου 32 Α Π τολεμαϊδα 0463-28811
0463-28811

ΡΟ ΔΟ Π Ο Λ Η Σ ΣΕΡΡΩ Ν

62053 Ροδόπολη Σερρών

0327-23133

0327-23133

ΣΑΜ ΟΘΡΑΚΗΣ

68002 Καμαρ/σα Σαμοθράκη

0551-41646

0551-41646

ΣΑΠΩΝ
ΣΕΡΒΙΩΝ
ΣΕΡΡΩ Ν

69300 Σάπες
0532-22501
50500 Σέρβια 0464-21840
62100 Τσαλοπούλου 19 Σέρρες

0532-22169
0464-21522
0321-23310

0321-23310

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΣΟΥ ΦΛ ΙΟ Υ
ΣΟΧΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩ Σ

50300 Σιάτιστα 0465-22206
0465-22206
62300 Σιδηρόκαοτρο
0323-22410
0323-22410
68400 Σουφλί 0554-22525
0554-22525
57002 Σοχός
0395-22750
0395-22750
67062 Σταυρούπολη Ξάνθης
0541-76396
0541-70531

ΤΣΟΤΎΛΙΟΥ
ΦΕΡΩΝ
Φ ΛΩΡΙΝΗΣ

50002 Τσοτύλι 0468-31491
68500 Φέρες
0555-22350
53100 Ελευθερίας 52 Φλώρινα

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩ Σ

57300Χαλάοτρα 031-792635
031-792635
64200 Χρυσούπολη
0591-23098
0591-23098

66033 Βενιζέλου 22 Κ. Ν ευροκόπι

0523-23006

0468-31302
0555-24800
0385-28181

0385-28181

ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ Α Λ ΕΞΑ Ν ΔΡΟ Υ Π Ο Λ Η Σ

(0551)26412

Δ /Ν Σ Η Δ Α ΣΩ Ν Ν. ΕΒΡΟΥ

(0551)26145

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ

(0372)22440

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ ΒΕΡΟ ΙΑ Σ

(0331)22210

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ ΓΟ Υ Μ ΕΝ ΙΣΣΑΣ

(0343) 41207

Δ /Ν ΣΗ ΔΑ ΣΩ Ν Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

(0462)22419

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ Δ ΙΔ Υ Μ Ο Τ Ε ΙΌ Υ

(0553)22204

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

(0521)34074

Δ /Ν ΣΗ Δ Α ΣΩ Ν Ν. ΔΡΑΜ ΑΣ

(0521)32 500

Δ Α Σ Α ΡΧ Ε ΙΟ ΕΔΕΣΣΑ Σ

(0381) 23 670

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ Θ ΕΣΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ

(031)545 585

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

(051)461826

Δ Α Σ Α ΡΧ Ε ΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

(0374)22 218

Δ Α ΣΑ ΡΧ Ε ΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

(0467) 22230

Δ /Ν ΣΗ Δ Α ΣΩ Ν Ν. Π ΙΕΡΙΑ Σ

(0351)23 350

Δ Α ΣΑ ΡΧ Ε ΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

(0341)22225

Δ Α ΣΑ ΡΧ Ε ΙΟ Κ Ο ΖΑ Ν Η Σ

(0461)34541

Δ Α ΣΑ Ρ Χ Ε ΙΟ Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ

(0397) 61203

Δ /Ν ΣΗ Δ Α ΣΩ Ν Ν. ΡΟ Δ Ο Π Η Σ

(0531)22798

Δ Α ΣΑ ΡΧ Ε ΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

(0394)24024

Δ Α ΣΑ ΡΧ Ε ΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

(0332)22280

ΔΑ ΣΑ ΡΧ Ε ΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

(0322)22450

Δ Α ΣΑ ΡΧ Ε ΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

(0541)22669

Δ Α ΣΑ ΡΧ Ε ΙΟ Π ΟΛΥΓΥΡΟΥ

(0371)22250

Δ Α ΣΑ ΡΧ ΕΙΟ ΣΕΡΡΩ Ν

(0321)39 126

Δ Α ΣΑ ΡΧ Ε ΙΟ ΣΙΑ ΤΙΣΤΑ Σ

(0465)21228

Δ Α ΣΑ ΡΧ ΕΙΟ ΣΙΔΗ ΡΟ Κ Α ΣΤΡΟ Υ

(0323)22383

Δ Α ΣΑ ΡΧ ΕΙΟ ΣΤΑ Υ ΡΟ Υ Π Ο Λ ΕΩ Σ

(0542)22218

Δ Α ΣΑ ΡΧ ΕΙΟ ΣΟ Υ ΦΛ ΙΟ Υ

(0554)22221

Δ Α ΣΑ ΡΧ ΕΙΟ ΤΣΟ ΤΥ ΛΙΟ Υ

(0468)31613

Δ/Ν ΣΗ Δ Α ΣΩ Ν Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ

(0385) 45 757
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